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que a1tera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n2 8.031/90 Sen.
Carlos Patrocinio................................. .
Parecer n2 56 7/98 - Comissão Diretora. apresentando redação final do PDL oS! 135/97 (n2 460'97. na Câmara dos Deputados). Sen. Rona1do Cunha L1ma.
Parecer n2 568198 - Comissão Diretora. apresentando redação final do PDL n2 138197 (n2470/97. na Câmara dos Deputados). Sen. Ronaldo Cunha Lima .......... .
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rcdação final do PR n' 98198. Scl. Ronaldo Cunha Lima ...
Parecer n2 571 '98 - Comissão Diretora. apresentando redação final do PR oS! 99'98. Sen. Ronaldo Cunha
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Parecer n2 572198 - Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o Oficio "S" n2 76198 (oS! 2.411/98. na
origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando ao
Senado Federal solicitação do Estado do Ceará para inclusão de operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal no valor total de R$24.000.000.00 (vinte e qua·
tro milhões de reais), no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dividas celebrado entre o Estado e a União em 15-10-97. Sen. Jefferson Peres..
Parecer n2 573/98 - Comissão de Assuntos Sociais, sobre o PLS n2 203/97, de autoria do Senador José
Ignã.cio Ferreira, que acresce parágrafo Unico ao an. 30
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altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de
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do Brasil, no valor de: cinqüc:nta e cinco milhões de unidades monetárias européias atê o limite de sessenta milhões de dólares norte-americanos, de principaL entre a
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Discutindo o PR n2 89/98 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
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Parecer n2 534198). que autoriza a União a contratar operação de: credito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor
equivalente a até cem milhões de dólares nane-americanos, de: principal, destinada ao financiamento parcial do
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Discutindo o PR n2 93/98 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econ6micos como conclusio de seu
Parecer n2 534/98), que auroriza a União a contnUar operação de crédito c:xtc:mo jwuo ao Banco Internacional
para Reconsauçã.o e Desenvolvimento- BIRD, no va1or
equivalente a até cem milhões de dólares none-anericanos. de principal, destinada ao financiamento parcial do
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Sen. Rarnez Tebct........................................................... .
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PR n2- 102198, que autoriza o Estado do Ceará a
incluir. no Contrato de Confissio, Assunção e RefinanCiamento de Dívidas celebrado c::ntre o Estado e 8 União
em 16- 10-97, a opcraçio finnada entre o Estado do Ceará e a Caixa Econômica Federa1 no valor total de
R$24.000.000.00 (vinte e quatro milhões de reais). no
âmbito do Programa de Apoio é. R.c:estruturação e ao
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Quesnona a validade da reeleição de Fernando
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Sen. Casildo Maldaner......................... .
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................. .
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Ney Suassuna .... .. .. .. ...... .. ............... .
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ao Miniso-o da Prev:id!nci8 e Assistência Social sobre
entidades que solicitaram. até o momento, extinção dos
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Eduardo Suplicy .................................................... ..
Requerimento ~ 540/98, solicitando informações
ao MiniStrO da Fazeoda sobre mmograma de amtttização
extnwniinária na forma do disposto no art. 22 da Resolução n247t98, do Senado Federal. Sc:n. Carlos Bc:zam. ..
Requerimeruo n! 541/98, 10licitando informações
ao Mmistro da CieDC1a e Tecnologia sobre as razões de
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Sen. Eduardo Suplicy ...................... ..
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Central sobre o Contrato de Coofissão, Assunção. Consolidação e Refinanciamento das Dividas. celebrado entre o Governo do Estado do Maranhão e a Uniio, em 21
de janeiro de 1998, no âmbito do Programa de ApolO à
Reestrururação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor
total de R$244.312.662,72 ..

93

379

396

tDISON LOBÃO
Alenando para as dcclanções do Presidente do
lbama, Sr. Eduardo Manins, afirmando que o Brasil poderá passar de exportador a importador de madeira se
ale o ano 2004 não investir R$300 milhões por ano no
replantio de florestas ...................... .
XIV Seminário Roma~Brasí1ia. promovido pela
Universidade FcdcntJ do Maranhão..... .
Afirma que o Brasil prc:cisa de uma politica de turismo mais agressiva. Aparte à Sen. Emilia Fernandes ...

ro.

546

563

Apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os msrirutos de pesquisas. Apane
ao Sen. Adem ir Andrade
Requerimo-tco n~ 537'98. solicicando informações
ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre
entidades que solicitaram. até o momento, extinção dos
créditos decorrentes de contribuições sociais.
Discutindo o PR n-2 85'98, que al[era a Resolução
do Senado Federal ~ 70.'98, autorizando o Estado de
Santa Catarina a adiCIOnar divida, na operação de refinanciamento das d1vidas imobiliárias e conrratua1s do
Estado. derivada da Lei Complementar Estadual de Santa Catarina n2 129/94.
Requerimemo ~ 541.'98. solicitando infonnações
ao Minisrro da Ciência e Tecnologia sobre as razões de
ter conado gastos do Conselho Nacional de Pesquisa.
Encaminhando a votaÇão da PEC ~ 15'98. que
altera o mciso \'II do an. 29 da Constituição Federal.
Comenta informações que têm surgtdo sobre lmportarues áreas do Governo a panir do anúncio do
Programa de Ajuste F1scal. .............. .
Referindo-se a requerimenw endereçado ao ~i
nisrro da Fazenda solicitando informações sobre o Serpro..
················
Requerimento~ 544/97, solicitando ao Ministro
da Fazenda informações sobre o Serpro.
Considereçôes sobre requerimento remetido à
Comissão de Fiscah?.açào e Controle do Senado Federal
em que solictta esclarectmentos sobre conversações a
pamr de um grampo" nos telefones da Presidência do
BNDES e sobre documenros entregues ao Gent"ral
Albeno Mendes Cardoso pelo Ministro Jose Serra. da
SaUde, apontando a existência de uma conta bane<ina
nas Ilhas Cayman envolvendo alguns ministros. e o Presiderue Fernando Henrique Cardoso ....... .
Narra episódio em que a Deputada Marta Suplicy
recebe telefonema de uma das filhas de Paulo Maluf cobrando-lhe denUncia dos docurncnos sobre su~ta conta
bancária nas llhas Ca}'lllan envolvendo vários políticos.
entre eles o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Trata da questão da politica econõmica e do conjunto das medidas que o Governo propôs para corrigir
os desequilíbrios internos e externos da economia.

8Q

95

117

170
198

231

231

248

R

DJALMA FALCÃO
Sobre encontro que S. Ex.• teve com o ex-Presidente
F emando Collor de Mello, no qual dizia este ler acesso a
documentos oficiais comprovando a c:xisti:ncta de uma
conta bancária nas Ilhas Cayman cm nome do Presidente
Fernando Henrique, do Ministro José Serra e outros politicas. Apaneao Sen. Eduardo Suplicy.

Defende a reabertura dos cassinos para estimular
o turismo no Brasil. Aparte à Sen. Emilia Fernandes
Respostas enviadas pelo Banco Central sobre
questões formuladas por S. Ex.• em requerimento solicitando infonnações sobre calole do setor público bras i lei-

tDuARDO SUPLICY

CASILOO MALDANER

Questiona a validade da reeleição de Fernando
Henrique Cardoso, em função daquilo que se pregava...
Entende que a criação do Ministério da Defesa
deve ObJetivar o desenvolvimento natural de um trabalho em defesa do País. Aparte ao Sen. Carlos Patrocínio.
Apela ao Governo Federal no sentido de desenvolver programas específicos à produçio cornc:I'Cial de
remédiOs elaborados à base de plUltas brasileiras ..
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256

521

545

EMILIA FERNANDES
Discutindo o PDL ~ 96/98. que ind1ca o Sr.
Adylson Motta para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União. nos termos do inciso II do & 22 do an.
73 da Constituição Federal.
................. .

JQ3

470

Ill
Pág.
Avaliação das últimas medidas tomadas pelo Presidente da República referentes ao novo pacote apresentado à sociedade brasileira. ............................................. .
Incentiva a discussão em tomo do turismo como
alternativa de geração de empregos no País .................... .

208
543

ELÓI PORTELLA

PEC n' 30/98, que modifica o § 6' do an. 14 da
Constituição Federal para exigir a renúncia dos chefes
do Poder Executivo candidatos à reeleição ..................... .

153

EPIT ÁCIO CAFETEIRA

Solicita transcrição nos Anais do Senado Federal de matéria publicada no jornal Folba de S. Paulo sob

o titulo: "Quebramos com elegância" .............................. .

157

ERNANDES AMORIM
PLS n2 174/98, que dispõe sobre a distribuição do
tempo para a propaganda eleitoral, no rãdio e na televisão, de candidatos a cargos majoritârios ....................... .
Discute a questão das taxas e impostos que incidem sobre as exportaÇÕes brasileiras como forma de
conaibuição para a reforma tributária .......... .
Prós e contras das eleições de 1998 ......... .
Cobranças relacionadas à Eco-92 e a tantos outros
compromissos assumidos por outros países em relação
ao Brasil. ...................................................................... .
Protesta contra as privatizações que vêm ocorrendo no País, em particular contra a privatização da Cedae,
do Rio de Janeiro. Aparte à Sen. Benedita da Silva. ....... .
Posicionamento contrário à aprovação da emenda
constitucional sobre a reeleição para Presidente da República. governadores e prefeitos ................................... .
Necessidade de a Casa apoiar a CPl dos institutos
de pesquisas .................................................................... .

99

147
251
388

131

401

GERALDO MELO

Questiona a competência de um juiz estadual que
pode interferir em wn dos Poderes da República. Aparte
ao Sen. Jefferson Péres. ................ .
Faz um apelo ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. para examinarem a possibilidade de
manterem cm Natal seus serviços. sob pena de provocar
desempregos nesse Estado ................... .

Parecer n2 558/98 -Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Oficio "S" n2 80198 (n2 3.019/98, na
origem). do Presidente do Banco Central do Brasil encaminhando parecer a respeito da solicitação do Governo
do Estado do Maranhão, acerca da operação de credito
baseada no contrato de abertura de crédito celebrado em
30 de junho de 1998, entre a União, o Estado do Maranhão e o Banco do Estado do Maranhão S.A.- BEM. no
âmbito do Programa de Apoio à Reestrutura.ção e ao
Ajuste Fiscal dos Estados ............................................ .

390

GILBERTO MIRANDA

466

Apelo as autoridades econômicas para que façam
cumprir todas as determinações legais, que preservem o
património público e a rigidez do sistema financeiro nacional. combatendo a impunidade .......................... .

467

289

478

381

419

HUGO NAPOLEÃO

Lamenta o fato de haver ainda "grampo'' no Governo Federal Aparte ao Sen. Jader Barbalho.

175

JADER BARBA LHO

198

C.ondena a quebra do sigilo telefônico e sua divulgação, como na reportagem da revista Época intitulada "Chantagem dentro do Governo", que trata de conversas entre Mendonça de Barros, Lara Resende e interessados na privatização da Telebrás.

FERNANDO BEZERRA
Programa de EstabiJidade Fiscal .......................... .

JEXIM, destinada do financiamento do Projeto de
Interligação Elétrica None'Sul. .............. .
Discutindo o PDL n2 126/97 (n2 467/97. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade R.àdio Carijós Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais. ...
...................................... .

GERSON CAMATA

ESPERIDIÃO AMIN

Discutindo o PDL n2 96198, que indica o Sr.
Adylson Mona para o cargo de Ministro do Tn"bunal de
Contas da União, nos termos do inciso II do § r- do art.
73 da Constituição Federal .............................................. .
Encaminhando a votação da PEC ~ I 5198, que
altera o inciso VII do art. 29 da Constituição Federal.

Pág.

203

FRANCELINO PEREIRA

JEFFERSON PÉRES

Encaminhando a votação do PR ~ 94198. que antoriza a República Federativa do Brasil a conceder contragarantia à opcnção de crédito externo no valor em ienes equivalente e trezentos milhões de dólares naneamericanos, entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
- ELETROBRÁ.S e o Export-lmport Bank of Japan _

Preocupação com as formas usadas pelo Governo
para resolvO" os problemas do déficit público, da justiça
social e do desenvolvimento regionaL ............................ .
Questionando o aspecto ético de o Congresso pagar duas ajudas de custo em wna convocação extraordinária. ............. .................
................................. .

408

406

230
289

IV
Lenura de PLC n2 41/98 (n2 2.464/96, na origem),
de iniciativa do Presidente da República, que ~gula o
processo administrativo no !mbito da AdministTaçio
Pública Federal ....................................... .
Leitura da Mc:nsaaem ~ 1.001.'96. submetendo ã
elevada deliberação dos congressistas, acompaohado de
Exposição de Motivos dos Senhora Ministros de Estado
da Justiça e da Administração Federal e Reforma do
Estado, o te.x.to do projeto de lei que regula o JXUCCSSO
admimstrativo no imbito da Administração Pública Federal.
. ...................................... .
Chama a atenção para a necessidade de ma1or
presença das Forças Annadas na fronteira do Brasil com
a Colômbia (Extremo None) ..................................... .
Pareçer ~ 572/98 - Ccmissão de Assuntos Eco-nómicos, sobre o Oficio "S" n2 76198 (n!- 2.411/98, na
origem). do Banco Central do Brasil, encaminhando ao
Senado Federal solicitação do Estado do Ceará para inclusão de operação de crédito jwno à CaiXa Econôtmca
FederaJ no vaJor Wl31 de R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamcn[o de Dívidas celebrado entre o Esta.doeaUniãoem 15-10...97 ..................................... .
PR ~ 102198, que autoriza o Estado do Cearâ a
incluir. no Contrato de Confissio, Assunção e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre o Estado e a União
em 16-10-97. a operação firmada entre o Estado do Ceará e a Caixa Económica Fedcra..l no valor total de

R$24.000.000.00 (vinte e quatro milhões de reais), no
âmbito do Programa de Apoio à Reesmnuração e ao
Ajuste Ftscal dos Estados.

.....

Pãg.
JOSÉ AGRJP!NO

329

PLS n!2 176198, que acrescenta parãgrafo Unico ao
art. 18 da Let n2 9.096195, que dispõe sobre os partidos
políticos. regulamenta os arts. 17 e 14, § 3~. inc1so V da
Constituição Federal
................. .

246

JOSÉ EDUARDO DIJTRA

336
344

Apoio à criação de Comissão Parlamentar de Inquérito ",sando investigar os mstituto~ de pesquisas.
Apane ao Sen. Adenm Andrade.
PEC n2 29/98. que dá nova redaçào ao § ~do art.
14 da Consnnução Federal. supnmindo a reeleição para
prefeitos e prevendo a desincompatibilização nos outros
casos

89

\51

Discordando da afinnação do Senador Sebastião
Rocha de que o PT resolveu massacrar, nas eleições de
1998. o PDT no Amapá. Aparte ao Sen Sebastião Rocha. ...
Satisfação ao ver nma oficial do Mimstério da
Saúde, confirmando que os recursos da CPMF não estão

505

sendo destinados integralmente à Saúde. Aparte ao Sen.
Adernir Andrade.
Comentãnos sobre a proposta de emenda a Constituição de autoria de S. Ex• na qual se extingue a p:>sslbilidade de reeleição para prefetto e mantendo para governador e Presidente da Repúbli.::a. incroduzindo. contudo, nesses casos. o principio da desmcomparibilizaçào.

220

238

241

506

Preocupado com a pnvatizaçào da Cedae. empresa responsá"'el pelo fornecimento de ãgua no Estado do
Rio de Janeiro. A pane à Sen. Bened!ta da Silva .

391

JOÃO ROCHA

Lançamento da Usina HidroeJC:trica Luis Eduardo
Magalhães. no Tocantins ...................................... .

JOSÉ FOGAÇA
249

JOEL DE HOLLANDA

ElogJa entrevista concedida pelo Vice-Presidente
da República \i. arco Maciel. à revista Istot ................. .
Jmportãncia do acordo usinado entre a Shell e a
Petrobras com a finalidade de realizar investimentos diretas em infra-estrutura no Complexo Portuãrio de Suape.
. ····························· ················ ················.
Benetioos advindos do teste a ser realizado com
a mistura de 3%~ de á1ooo1 ao diesel nas cidades de São
Paulo e Curitiba. .........................
. .............. .
A faYor da rearivação do Proã.lcool. Aparte ao
Sen. JU.ho Campos ............................................. .

Necessidade da reativação do Proâlcool..

559

JÚNIA MARJSE

547

Referindo-se à m-acionahdade do Governo ao deter-se exclusivamente no corte do Orçamento da União,
principalmerne no que se refere às áreas da saúde. educação e da agricultura..

561

LAVRO CAMPOS

515

244

JOSAPHA T MARINHO

Encaminhando a votaç:io da PEC n! 63/95, que
altera e revoga dispositivos da Constituição Federal pc:rlinentes aJustiça do Trabalho ............... .

206

JÚLIO CAMPOS
160

JONAS PINHEIRO

Considcnçõc:s a respeito dos problemas por que
............. .
passa a agricultw"a brasileira

Afirmando que o ajuste fiscal e um ato patriota
em defesa do Pa1s. Aparte ao Sen Fernando Bezerra.

179

Discunndo o PR n.!: 89/98 (apresentado pela Comissão de Assunros Econômicos como conclusão de seu
Parecer n!2 530t9S ), que autoriza a cont:rata.ção da opera·
ção de crédito ex:temo. com garantia da República Fede·
rativa do Brasil. no valor de cinqüenta e cinco milhões
de unidades monetânas europeias ate o limite de sessen·
ta milhões de dólares norte-americanos. de principal, entre a Transponadora Brasileira Gasoduto Bolivia·Brasil
- TBG e o Banco Europeu de lnvestimenros- BEl. des·

511

v
Pág.
tinada ao financilmlento parcial do Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil. ...................................... .
Discutindo o PR n! 93/98 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parece- n! 534198), que autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor
equivalente a até cem milhões de dólares none-americanos, de principal, destinada ao fmanciamento parcial do
Projeto do Sistema de Vigilância em Saúde- VJGISUS.
Rcafinna denúncia traZida por wn artigo do jornal
The Nelf York Times: os únicos beneficiários do Plano
Real são os profissionais de Waii Street. Aparte ao Sen.
Antonio Carlos Va1adares ............................................... .
Comentários sobre a explanação feita por Gustavo Franco no Congresso Nacional a respeito do novo
pacote económico para o Brasil. ...................................... .
Analisa o problema inflacionãrio a partir da Teoria dC' Keynes .................................................................. .

120

128

134

164

291

LEOMAR QUINTANILHA

Discutindo o PDL ~ 96198, que indica o Sr.
Adylson Mona para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos tc:nnos do inciso 11 do § 22- do art.
73 da Constituição Federal......
.............................. .

cameme subseqüente, dos atu.ais membros das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cm atendimento à solicitaÇão do Senador Eduardo Suplicy.
Parecer n2 559/98 - Comissãc de Assuntos Econõmicos, sobre a Mensagem n! 217/98 (n2 961/98, na
origem), do Senhor Presidente da República, solicitando
autorização do Senado Federal para a União conn-atar
operação de crédito externo, no valor equiva1entc a até
dezc:sscis milhões e quinhentos mil marcos alemães, junto ao Kred:istanstalt Für Wiederaufban - K.F\V, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Saneamento
Básico do Piauí. .................................... .
Conquistas asseguradas pelos Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário por meio da
Lei n' 8.661193 ......................................... .
Parecer o-2 564/98 -de Plenário, em substituição à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o
PLC o!! 42/98, que modifica dispositivo da L.ei n!!
9.49}.197. que altera procedimentos relarivos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei r{l8.031190.
················ .............. ..

280

384

421

485

MARINA SILVA

177

LEONEL PAIVA

Apoio ao requerimento destinado à criação da
CPI para investigar os institutos de pesquisas. Aparte ao
Sc:n. Adernir Andrade...................................................... .
Parccc:r ~ 556198 - Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Oficio "S'" ri=- 59198 (~ 1.685198, na
origem), do Exm! Sr. Governador do Estado de Rondônia, encaminhando ao Senado Fedc:ral solicitação para
contratar operação de crédito junto à Caixa Econõmica
Federal, no âmbito do Progr-ama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FiscaJ dos Estados, no valor total de
RS57.101.764,96 (cinqüenta e sete milhões, cento e um
mil, sttccentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis
centavos) ........................................................................ .

Pág.

88

lmponãncia da aprovação do Projeto de Lei n2
306/95, que dispõe sobre a regulamenraç:ão da Convenção da Biodiversidade..................................................... .
Lembra que as disputas regionals entre PT e PDT
não devem atrapalhar trabalhos maiores como os realizados no Congresso Nacional Aparte ao Sen. Sebastião
Rocha ...
................................... .
Aprovação do Projeto de Lei ~ 306195. que dispõe sobre a regulamentaÇão da Convenção da Biodiversidade. (Republicação)...........................
............... .
Questionando a proibição da medicina onomolecular pelo Conselho Federal de Medicina. ....... .
Discorre sobre matéria do Caderno "Mais" do jornal Folha de S.Paulo, intitulada "O Gene Exterminador
- Tecnologia desenvolvida nos EUA faz com que sementes gerem plantas estCreis para fins comerciais".

211

222

260

320

418

376
MAURO MIRANDA

LÚCIO ALCÂNTARA

Comentários sobre tabela com exame da execução orçantentária dos Estados ......................................... .
Considc:rações acerca das descobertas cientificas
sobre as propriedades dos alimentos funcionais ...... .
Apresenta documento contendo o resultado das
ações desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem lndusttial, SENAI, no deccm-er do ano de 1997 ...
Homenagem a Rui Barbosa pelo aniversário de
seu nascimento c ao trabalho desempenhado pela Fundação C-asa de Rui Barbosa. ................................................ .
Parccc:r ~ 555198 - Comissão de Constitu.ição,
Justiça e Cidadania, sobre a Consulta n2 3/98, da Mesa
do Senado Fodcral, que indaga sobre a possibilidade de
recondução, para os mesmos cargos, na eleição imedia-

Acredita que a crise deve-se em grande parte à
ausência de um verdadeira politica agrícola. .

519

91
144

214

252

NABOR JÚNIOR
Leitura da Mensagem n2 243/98 (n2 1.333/98. na
origem), submetendo à apreciação dos senadores a escolha do Sr. Sebastião do Rego Barros Netto, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carreira de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador doBrasil junto à República Argentina..................... .
Leitura da Mensagem n2 245/98 (n.2 1.344 198, na
origem), submetendo ã apreciação dos senadores a escolha do Sr. Ruy Nunes Pinto Nogueira. Ministro de: Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira de Di-

264

Vl
Plog.
plomata.. para exercer o Cargo de EmbaixadOI' do Brasil
junto ã República da Vcnezuela. ............................. .
Leitura da Mensq;cm ni 246/98 (n2 1.346/98, na
ongem I. subme:tc:lldo â. apn:ciação dos senadores a escolha do Sr Sergio Seabra de Norooha, Ministro de Pri·
meira Classe, do Quadro Especial da Caneira de Diplomata. para exercer o cargo de Fmr.i.xador do Brasil junto à RepUblica Gaboncsa. ....... .
Leitura da Mensaa:em n! 247198 (n!! 1.347/98, na

origem). submeu:ndo i. apreciação dos senadores a escolha do Sr. Ricardo Drummond de Melo, MiniSD"' de Segunda Classe, do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata. para exercer- o cargo de Embaixador do Brasil
Junto a República da Nicar8gua.. ..
. ................ .

352

361

369

NEY SUASSUNA

A seca no Nordeste...
................ .
Reclama da estagnação da reforma ttibutéria
PR n2 97/98. que dispõe !Obre as operações de
credito destinadas a compel'lYI' os estados e o Disaito
Federal por perdas de receita dc:com:ntes da aplica.çio
da Le1 n2 9 424/96.
. ............. .
Analisa a influéncia dos juros altos na dívida extema e no denominado Custo Brasil

OSMAR DIAS

D1scutindo PR nR 89/98 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econôrmcos como conclusão de seu Pa-

recer n2 530/98), que autonza a contratação da operação
de credito externo, com garantia da República Feder"ativa do Brasil, no valor de cinqüent:a e cinco milhões de
unidades monetánas européias até o limite de sessenta
milhões de dólares nane-americanos, de principal. entre
a Tl"31"1Sp001dora Brasileira Gaso<i.Ito BolMa-Brnsil- TBG
e o Banco Europeu de Investimentos - BEl, destinada
ao fmanciamento parcial do Projeto de Construção do
Gasoduto Bolívia-Brasil.
Parecer n.!! 573/98 - Comissão de Assuntos Sociais. sobre o PLS n2 203/97. de autoria do Senador José
Ferrena que acresce parágrafo único ao an. 30 da Lei n2
8. 742/93, que d1spõe sobre a organização da Asststência
Social.

121

533

PEDRO PIVA

158
226

PaRCCr n2 565/98- de Plenârio. em substituição a
Comissão de Assuntos Econômicos. sobre o PLC n2
42198, que modifica dispositivo da Lei n2 9.491 t97, que
altera procechmentos relativos ao Programa Nacional de
Desestati zação .

247

467

ODACIR SOARES

PR ~ 96198, que acresocnta dispositivos à Resolução n!!. 96189, do Senado Federal. rstabelec:axio novas
condições de controle para as anissões de títulos pUblicas da União e para com os seus dispêndios ..... .
Discutindo o PR n2 85198, que altera a Resolução
do Senado Federal ~ 10198, autorizando o Estado de
Santa Catanna a adicionar dívida, na operaçio de refinancJamento das dívidas mobilürias e contratuais doEstado. derivada da Lei Complementar Estadual de Santa
Catarina n.s: 129/94. .................
. .................... .
Homenagem a Amartya Sen. economista indiano,
por ter recebido o prêmio Nobel de Economia e por suas
pesgUJsas so~ os estados de miséria absoluta em nações
da Africa e Asia
Faz comparações das teorias de Amanya Scn,
economista indiano, com a realidade brasileira.
Alerta para a neccssidlclc de cooscientização para
a crise econômica que atravessa o País. Aparte ao Scn.
Ney Suassuna.
............................. ..
C omenWldo tema refc:rcnce ao anigo do jornalista Barbosa Lima Sobrinho, publicado no JorDAI do Brasil sobre os perigos do Acordo Multilateral de Investimentos- AML
...................... .. .............................. .
A firma que o Governo esta na obrigação de esclarecer o episódio do grampo telefônico, !iOb pena de ter
sua imagem denegrida. Aparte ao Sen. Jadtt Barbalho.
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Contas da União, nos tennos do inciso II do § ~ do an.
73 da Constituição Federal.
Felicita o Partido dos Trabalhadores por não ha·
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altera procodimentos relativos ao Programa Nacional de
Desestatização, revoga a l..e1 ~ 8.031 !90.
Leitura do PLC n2 43 198 (~ 4.606/98, na origem), que dispõe sobre a autonomia de gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviços da Marinha
Leitwa do PLC ~ 44198 (~ 2.886197. na origem), que dispõe sobre a hgação rodoviária no Plano
Nacional de Viação, no Extremo Norte, nos Estados do
Plll1l e Maranhão.
Leitura dCI PLC ~ 45198 (~ 1.668198, na origem). que altera o Título XI do Código Penal que trata
dos crimes contra a administração pUblica. ..
Leitura da PEC o!! 31/98, que altera o inciso V f1
do art. 7 ! da ConstiTUição para permitir aos deputados
federais e aos senadores o acesso aos dados do TCU.
Defende a constituição de wna comissão para o
estabelecimento de regras para preservar o prestigio da
lingua portUguesa.....
Exemplifica de fonna irreverente a invasão do inglês na linguagem nacional.
Solicita transcrição nos Anais do SeDado Federal de artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo sob
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\30

132

400

403
405
426

429

449

450

455

457

463
473
473

473

IX
Pág.

P'R·
Parecer~ 567/98 - Comissão Diretora, apresentando redação final do PDL n' 135/97 (n' 460197, na Câmara dos Deputados).................................................... .
Parecer n2 568/98- Comissão Diretora, apresentando redação final do PDL n' 138/97 (n'470/97, na Câmara dos Deputados) ....................................................... .
Parecer n2 569/98 - Comissão Diretora, apresentando rodação final do PDL n' 140/97, (n' 473197 na Câmara dos tleputados) ....................................................... .
Parecer ~ 570/98 - Comissão Diretora, apresentando rodação final do PR n' 98/98 .................................. .
Parccc:r ~ 571/98 - Comissão Diretora., apresentando rodação final do PR n' 99/98 .................................. .

SEBASTIÃO ROCHA

489

491

Agradecendo ao Ministro José Serra por regulamentar a Lei dos Planos de Seguro de Saúde ................. .
História das eleições de 1998 no Estado de S. Ex 1 •
o Amapá.. ....................................... .

218
218

SERGIO MACHADO

493
493
495

PLS n~ 175198, que altera o art. 18 da Lei n2
9.096/95, fixando em quatro anos o prazo mínimo de filiação partidãria para regisa-o de candidarura às eleições
de eleitor que muda de partido e o an. n-2 9.504.'97. a fim
de adaptar o texto da Lei Eleitoral ...................... .

171

Ata da 1 08.!!. Sessão Deliberativa Ordinária
em 3 de Novembro de 1998
4!. Sessão Legislativa Ordinária da S()lt Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio, Lúdio Coelho e Bel/o Parga

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio Ca~os Valadares Arlindo Porto - Bello Parga - Benedrta da Silva Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra Carlos Patrocinio - Casildo Maldaner - Djalma Bessa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - !Oleio Alvares - Eló! Portela - Ernma Fernandes .:.. Epitácio Cafeteira - Emandes Amonm - Espendião Amin - Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Geraldo Melo
- Gilvam Borges- Guilherme Palmeira - lns Rezende - Jader Barbalho- João França - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro- Josaphat Mannho -José Agnpino - José Alves - José Bianco - José Eduardo José Eduardo Outra - José Fogaça - José Roberto
Arruda -José Saad -Júlio Campos - Juvêncio Dias
- Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Leonel Pai-

ME:\~_-\GE"iS

va - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Manna Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda
- Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares Osmar Dias- Paulo Guerra- Pedro Simon- Ramez
Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião- Romero
Jucá - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha Sérgio Machado- Wellington Roberto
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de .65 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1• Secretáno. Senador Ronaldo Cunha
Lima, procederá á leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

DO PRESIDE'\TE D.\ REPLBLIC.\

MENSAGEM I"" H1, DE 1998
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Embaixador SÉRGIO DE QUEIROZ DUARTE

Rio de Janeiro/RJ, :7 de novembro de 1934.
Filho de Ary de Que!roz Duarte e Celuta de
Bacharel em Ciências
- RJ.
CPCD, IRBr.
CAD, :RBr.

Jur~dicas

e Socia1s,

Quel~~z

Duarte.

Faculdade de Direito,

Ni terei

Estágl.o na ONU.
Professor de Organ1zaçào e Adminis~raçào de Chancelarias, curso
de Pratica Diplomatica e Consular, :975.
Cônsul de Terceira Classe, 27 de fevere1ro de 1958.
Segundo Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961.
Prime1ro Secretárlo, merecimento, JO de junho de l968.
Conselhe1ro, merecimento, 01 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, 26 de setembro de l975.
Min1stro de Primeira Classe, 24 de dezembro de :985.
Ass1stente do Chefe do Departamento de Administ~acào, 1960/61.
Ass1stente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa
Orien~al e Ásia, 1968.
Chefe. interino, da Divisão de Comunicacóes, :968/69.
Chefe da Div1são de Comunicaçóes, ~969/70.
Assessor
de
Plane Jamento
e
Coordenação
Adml.nl.strati ·.r a,
Departamento Geral de Administracào, 1974.
Chefe da Div1são do Pessoal, 1974/79.
Chefe.
substituto, do Departamen~~ Geral
=e ;drnlnistracáo,
197~,~7.

.je Controle. :.991.
Secretarlo-Geral ExecutlVo, ~991/92.
Subsecretarlo-Geral do Serv1co Exte~:~r.
sec~e":.ar._o-c;era.i.

_992. ??.

Roma, ~er=e1ro Secretario, 1961.
Roma, Segundo Secretár:o, 1961/63.
Roma, Chefe do SEPRO, 1962.
Buencs A1res, Segundo Secretário, :~63/66.
Buenos Aires, Chefe, 1nter1no, do SEPRO. 1964.
Genecra, nelegaçào Permanente, Seg~~do Secretar:o. :?66/68.
Washlngton, Pr1me1ro secretar10, l970/7J.
Wash.::laton. Canse lhe 1ro, ~ 97 J /'7 4.
GeneDra, 9RASDESARM, H1n1stro Conse.:.~elrc, 1979 ::s.
Manaaua. Emba1xador, l9B6/91.
Ottawa, ~mba1xador. i993/95.
:Oequ.::-1, .::mba1xador. :995/gB.
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com~ssào

de Tabela de Representacão,
de Admissão de ~arefeiros e

~956

:membrc'.
jo DASP,

Con~ratados

!958

membro).
Transferênc~a

Grupo de Trabalho de

do MRE

para

3rasilia,

1959

(membro).

VI e VII Reuniões de Consulta dos Min1stros cias Relacões
Exterio"res dos Estados Americanos, San Jose, :960 membro).
Reunião da Aliança
dos Produtores de Cacau.
Roma.
l962
(membro) .

Grupo de Trabalho de elaboração das
do Brasil

à XXIV
(membro).

Sessão

do

Coa1té

~nstruções

de

Produtos

~ara

je

a Delegaçào
3ase da

FÃO,

1963
Assesso.r

Representante
do
~E
jun~o
~c
Min1st.er.:..c;
do
Extraordinci.rl.o para a Reforma Adminls"trativa, :.96.3.
I Conferência Interamericana sobre Programas ·:oluntar.:.os ~a

America Latina, Buenos Aires, 1965 I membro) .
Reunião da Comissão Especial para a Reforma da :arta ·da OEA,
Panamá, 1966 !membro).
IV Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvlmen~:J da t:NCTA.D.
Genebra, 1966 (memoro J •
XVIII Sessão do comi tê Executivo, XXVI Sessão jo Conselho e
parte final da XIV Sessão do Subcom1té de Orçamento e Financas
do CIME e XVI Sessão do ACNUR, Genebra, 1966 tmemDroJ.
Conferência do Com1 tê das Dezo1 to Nacàes sobre ~esar:r.~amento,
Genebra, 1966/68 (assessor~.
XXII, XXIV, XXVI e XXXI\' a XLII Sessóes da Assemblela Geral das
Nações Unldas, Nova York, 1967, 1969, :;_971 !assessor!, 1979/85
(delegado l .

COmlSSàO do Exame Vestibular, CPCD/IRBr, 1976/78
:.ntegrante 1 •
representanteConferénc1a do Desarmamento, Genebra, !.979/86
adjunto).
Conferéncla das Nacóes Unidas sobre ?rc1bic6es do Cso de Certas
Armas Convenc1onais que Possam Ser Cons1deradas -:=ausadcras ::e
Fer1mentos Excess1vos ou Ter Efe1tos :nd1scr:n1naacs. ~enebra.
~979 e 1980 ~subchefe).
conferénc:a ~e Avaliacáo do ~ratado
je ~ão-?~cl:~er3cáo
;e
Armas Nucleares,

Com1té

1980,

l.985 e

1990

obser·~·ador·

?er1tos
das
Nacóes
Unidas
sobre
?e!acão ent:::-e
Desarmamen~o
e
Desenvolvimento,
Nova
~orK,
:..979,
Geneora.
:980/82 rper!tOI.
com1 te
do
Desarmamento.
Genebra,
represen:.ante19'918:!
ad JU:l.tO) .
canferénc~a
de Avaliacào ja Convencão Je ?ro:bicâo de Armas
B1olóq1cas ;sacterlológlcasJ, Genebra, :980 isubc~efei.
Conferenc~a de Avaliação
do Tra~ado de ?ro1b1câo de Colocação
de Armas Nucleares e outras Armas de :)est:r'..llcão em ~assa -;o
Fundo do Mar. ~o Leito dos Oceanos e em seu Subsolo. ~enebra.
1983 ·chefe J.
Connssào do Desarmamento das Nações ~nidas, Nova ~ork. :?79/8~
de

subchefe 1, :985 íchefe).
Con:teréncla de Ava!1acao

~o Tratado de F:::-o1b1cao
je Colocacáo
Nucleares e outras Armas je ~est:.:::-u1çâo em !-1assa ~o
Fundo do Mar, no Lei to dos Oceanos e em seu Subsolo, ::;enebra,
1988 (chefe de delegacào e Presidente da Conferénc:al.

de

Armas

Ordem do Rio Branco,
Ordem do Rio Branco,

Ofic1al,

Bras1l.

Grã-Cruz, Bras1:.
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ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
ordem do Mérito Militar, Brasil.
ordem do Mér1to Aeronáutico, Oficial, Brasll.
Medalha Santos Dumont, Brasil.
Medalna Tamandare, Brasil.
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~~r-Geral
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Serviço Exter::..or
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:\1inistério das Relações Exteriores
Divisão Lia Europa I
rNFOR,L\.Ç.\0 GERAL
SOBRE.\ .\.L"STRL\

1. DADOS BÁSICOS DA ÁUSTRIA
ÁRL\ 83.357 km:
POPULAÇAO 8.0 milhões' 199~·,
DENSIDADE DEMOGRAFICA 93 hab.
CAPITAL Viena

km:' 19971

2. AUTORIDADES
CHEFE DE ESTADO. Presidente da Republica THO;\IAS KLESTIL
CHEFE DE GOVERNO Chanceler Federal \"IKTOR KLI,L\
MINISTRO DO EXTERIOR WOLFGA.-..:G SCHLESSEL

3. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS
PIB: USS 200 bilhões 1199í)
CRESCIMENTO DO PIB. 0.3% rultimos 12 mesesJ
CÀMBIO USS 1= 13,0 I xelms ausrriacosr 20.8 199í)
TAXA DE INFLAÇ.-\0 1.O 0 il 1ultimes 12 meses I
TAXA DE DESEMPREGO. -.2% !JUI 199 7 ·,
TA)(.\ DE JUROS 1 ~ meses,. ~-~5°·o ao ano
BAL\:--JÇ.\ LOMERCl.\L Jeticn de l!SS 9 hilhões 1 ultimo> ::meses I
RESERV ..o..S INTER!'J ..O..CIONAIS :_;ss 20.0 biliiões
DIVIDA PUBLICA 68.6° ó do PIB 1est. 199''
DEFICIT ORÇ.\MENT.-\RIO 3.0% rest 199~,

ANAIS DO SENADO FEDERAL

6

NOVEMBRO DE 1998

4. RELAÇÕES COM O BRASIL

As relações J1plomaucas entre ."\usma

c:

Brasil "'eram IniCIO em

1825. tendo se desenvol\·Ido. desde emào. em clima de ;,'Tande

c~rd1alidade

Recorde-se que a pnme1ra lmperamz do Bras,, 1arqu1duaues3 Leopoldmat
era <lustnaca. Saliente-se. lambem. ~ue na ·:n .\ssembleta Geral das
~acóes L'rudas. 2:11 I 952. ·-' Brasd apresem ou proposta para yue fossem
renradas Ja Ausma as tropas de ocupaç:lo Jliadas \sstm. apesar da
ausencta de contatos histoncos sigruficatl\ os enrre Brasd e .\usma. os d01s
fatos mencionados -seguidamente relembrados por functonanos da
Chancelana ausrriaca- comnbuem para cnar tma~em Je >unpana em
relação ao Brasil
4.1 Intercâmbio de visitas
O Secret:ino-Geral Jo \1.uusteno Jos '-ie!;OCios Esrrane'etros Ja

."\usma. Embaixador '-Volfgane' Schallenber~. realizou ·, tsua c1tlcial Jo
Bras1i. em março de \99~. numa 1mponame :mciam·a politica de esmnuic·
ao aprofundamento dos 'mculos entre os dms pa1ses '-i essa ocasião. _,
Embaixador Schallenberg anunciou a liberação da quanua Je 1_-ss 600 rrul
para a demarcaç:lo Je terras 1ndigenas pela Fl~.J Al.
Em I' de Jane•ro Je 1995. compareceu J posse do Senhor
Presidente Fernando Hennque Cardoso. :~a uuahdade de :earesemante
,)fiCIJ.L ~) Sennor Hemz Fischer. Presidente Ja .-'-.ssembleLJ '~acJ._~nal
<) ex-1...-hanccter r ederat lranz Vr311uz.':·. ue\ena . 1sl!ar •' Brasil ::o
:ina1 Jc I ~)Q~. mas

L·ancc!::1da cm -J..Zjo Jc ~..:;J\-: ..::~se ~otiuc:
mtema . que .1e<1bou culmmando com :.1 sua :--ubstltUJçjo oor \'1~tor K.lima r 1
Presidente 'l10mas 1--:.l.::srli rnan1fesrou tntcress.: Je '.Ir :.10 Gras1i ~m fururc1
pro\.Jmo [.'(.lste ...:on\Jte ,io tJun!rno .tusm.Jcl) ~arJ tue
Pres1deme
.i

'-IS !Ia

1·,11

Fernando Hennque Cardoso ,-rsue aquele pa1s
Em .ibnl Je ! 996. J Secretana Je C:staao , \'1ce-\ 1In1srra' Jos
\~~0<.:105 [srrangelfOS. 3enlta .\fana rerrero- .\-tud.ner. reaitZCU '. ISltJ l 1 tiC!Jl
JO

Brasil.

JatJ

c• Secretano-(ieral Jas

Relações E.,:enores Je\·era rr J .-\usma cm

.1 ~er

·::'pornma.meme ..H.:enada
Em uurubro Jç 109'7. 0 MLrusrro Jus -.ssuntos l.:...:DnÜmi<.:Ds. Juhann
=-Jmt~Jtnt.:r. :-eal1zou :J Dnme1ra \ JSita Jusm.J..::J \. :m Tli\Cl mmJstcn::J.i nesrJ

JecJaa
4.2 Comércio Brasil-Áustria
Em ICJ9-:" . u Bras i! ~xponou mercJdonas no Jil'r tdJ.l J~ 1._·ss S-+
milhões c Importou 1 'SS _"':()9 1mihões. :-csultando llTTia >:HJIJ~..-J. '~"merc1al
negatl\ a Je l.:ss; 234 mllhõ~s [m relaçào e10 rnesmo J'Cn. '"', te 1·Nó_ "'
exponações brasileiras dimmu1ram cerca Je ' 0 o. "nqu3JltC• _, <mponaçàes
~resceram quase 40°
'!
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A Áusma e o menor parceiro comerc1al do Brasil na LJmào Europe1a.
abaixo mclusive de Grecia e Irlanda. A receme visita do Mirusrro Famleitner
ofereceu útil oportumdade para revers:io desse quadro desfavoravel.

4.3 Compensações pela adesão da Áustria, Suécia e Finlãndia à
União Européia
Em decorrência da adesão de Austna. Suec1a e Finlàndia a Umào
Europeia. o Brasil Identificou preJUIZO ~m nove produtos da pauta de
exportação naciOnal para os três aderentes. em ,.1rrude da alteração do
regime larifário aplicado. Os prejuizos são panicularmeme sens1veis no caso
das exportações de café em grão para Áustria e Finlândia. em decorrência da
supressão de isenção concedida Ullllateralmente (em carater temporário ou
dentro do SGP). A fim de compensar as perdas sofridas pelas exportações
de café cru em grão -v principal produto brasileiro exportado para aqueles
mercados-. o Brasil sugenu :i Comissão Europeia ~ antecipação dos
compromissos tanfários assumidos na Rodada Uru~'llaL ou a mciusào do
produto no SGP comunnano com tantà de O"ó. ate o ano 2000

4.4/nvestimentos da Áustria no Brasil
Segundo os dados mais recentes do Banco C cnrral. JS mvesnmentos
ausrriacos no Brasil somam cerca de USS I 50 nulhões. apro=adarnente
0.2% do total de mvestunemos estrangeiros no Brasil. Os pnnc1pais
mvesndores austnacos no Brasd são: Creditanstalt Bank,·erem 1banco L
Franz Haas (eqUJpamente •ndusmai). -Boltler Uddeholm 1aço 1. EH-Schrack
Cornponents 1equ1parnentos eletromec:imcos 1 e Voest-Aipme 1maqumario
sJderur!,'lCO 1. Por ocas1ã0 da \IS Ita do Muus1ro Farnlellner. a Voest-Aipme
inaugurou oficialmente. cm Belo Honzome. sua subs1diana brasJie!fa. a
Voest-Aipme !ndusma Ltda .. Jnemada esrrate!,'lcarneme para negoc1os no
Mercosul.

INFORMAÇ..\.0 GERAL SOBRE A ESLOVÊNIA

'-iinistério das Relações Exteriores
Subsecretaria-Gera/ de Assumas Políticos
Depanamento da Europa
Divisão da Europa -11
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Introdução
A Republica da Eslovénia e um pequeno pais centro-europeu e em boa
pane alpino. com apenas ~0.251 km2 de extensão temtonal para uma
população inferior aos 1 milhões de habitantes. Conta com o PIB per capua
mais elevado (USS 9.620. proximo ao da Grécia. e representando 60% da taxa
media da Uniio Européia) dentre os outros cmco pa1ses rPolôma. Republica
Tcheca, Hungria, Estôma e Chipre) aàmltidos na pnmerra leva de candidatos a
expansto a Lare da União Européia. AlmeJa, essencialmente. a integração
plena do Estldo esloveno às estiUtlllaS euro-atlãnncas e sua total dissociação
do coutexto balcânico ao qual esteve compulsoriamente mcluido enquanto foi
parte constitui.me da anuga Iugoslávia.
Na vero.de, a Eslovêma esteve na origem de todo o processo que
levaria a dissolução da ex-RSF da Iuaoslávia. Foi a recusa do arual Chefe de
Estado esloveno (Milan Kucan. Presidente desde a proclamação da
independência) em aceitar os modelos federanvos propostos por Belgrado que
levou Liubliana a proclamar unilateralmente sua saida da Federação I ugoslava
e, consequentemente, sua independloc1a, em 25 de junho de 1991. Esse
movimento. que Belgrado tentou. sem sucesso. sufocar numa curta guerra de
dez dias. desencadeou. por efeito de cadeia. todo o processo que c ulmmana na
guerra na Bósnia e Herzegovina e. hoje, parece estar sendo retomado com a
cnse no Kossovo.
Economicamente. a Eslovéma arual preenche. de manerra confonavel. J
ma10na das exq,téncJas e dos cménos de Maasmcht 1dJ\Hia e"1ema limitada.
deticus correntes 4uase que simbólicos. ~om seus .!1) milhões de dolares
enquan10 as reservas cambiais do pais chegam a quatro bilhões de dólares.
taxa de crescimento da ordem de 3,5 por cento do PIB que e supenor a 16
milhões de dólares 1 -\ balança ..:omerc1al eslo,ena e bastante equilibrada
rUSS 9 399 mlihões de 1mponações para USS 8.123 milhões de e"ponações1 e
rem na Umão Europeia. ..>.Jemanha sobrerudo. seu pnnc1pal parcerro
comercial. Para o Brasil a Eslovénia expona. pnnc1palmente. vs segumtes
produtos eletro-domesncos. produtos quimicos e farmaceutJcos. alimentos
mdustnalizados.
equipamentos
mec:imcos
senu-acabados.
alummw.
ferramentas. papel e peças para motores. lmpona oleo de soJa . .:ate. !Tutas.
fumo. couro. ~ames de boVJno congeladas e d.iferemes msumos mdustna.Js.
Polmcamente 1ambém o pais e. denrre os on unaos do anugo Leste
Europeu. um daqueles onde o aparato democranco msutuc1onal lem
funciOnado. e evolUido. ma1s a contento. Republica parlamentar 1 o PnmerroMimstro e. desde 1992. Janez Dmovsek. elo pamdo uemocrata-Liberai.
reconfirrnado a frente do Governo quando das ulnmas ele~ções legislam·as
nacionais de novembro de 1996 ), J. Eslovema. basrame mtluenc1ada.
polincarnente. pela Itália vizinha. tem na democracia-cnstà. no comunismo e
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no socialismo os pilares e os referenciais principais de sua cultura politica.
Assim. são o Pamdo Soctal-democrata ( 15% dos votos!, Pamdo Democratacristão ( 10% dos \Otos) e a .. Lista Unida.. (reumndo os ex-comunistas
convenidos à social-democracia). com 90% dos votos nas últimas eleições. os
principais panidos da oposição.

Política Interna
A coalizão do Governo, composta pelo Panido Liberal Democrata da
Eslovênia ( PLDEl, liderado por Janez Drnovsek, e pelo Partido Popular da
Eslovênia ( PPE'i permanece há 14 meses no poder e de:em -l9 dentre das 90
cadeiras da Assemblera Nacwnal.
A recente substiruição do Ministro da Defesa. Ti Tunrsek (PPE), não
teve maior repercussão para o Governo esloveno. Ti Turnsek renunciou em
fevereiro último. devido ao escândalo. ocorrido em janeiro envolvendo dois
func10mirios da inteligência eslovena. Esta foi a segunda renúncia de
Mimstros de Estado nos últimos seis meses. Zoran Thaler ha,~a renunciado ao
cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, em julho de l 997. após a
Eslovênia ter sido recusada como membro da OTAN. na primeira leva de
adesões. A nomeação do novo Ministro da Defes::...-'1.\ojz Krapez (PPE), foi
aprovada pelo Parlamento sem dificuldade e, aparentemente. não abalou a
coalizão entre PLDE-PPE, como alguns temiam.
A disputa entre a IgreJa e o Estado esloveno foi exacerbada com a
nomeação. no ano passado. do .-\rcebispo Católico Romano de Liubliana.
Monsenhor Franc Rode. O Governo cultivava boas relações com a IgreJa e.
em conseqtiêncra. o Vaticano foi o primeiro Estado a reconbecer a
iodependêncta da Eslovênia em 1992. No centro do conflito esta o problema
das terras da IgreJa. confiscadas pelo regime comunista. logo após a Segunda
Guerra Mundial O PPE. de centro-direita. consrdera que a Igreja deve ter suas
ren1ndicações atendidas. opinião que encontra mars resrstência entre os
membros do PLDE. de orientação centro-esquerda .
.-\s eleições parlamentares de i 992 e 1996 (oram permeadas por
coalizões multrpamdánas. de geometna bastante vanavel. O ma10r consenso
de rodos os Governos pós-mdependêncra tem sido a liderança do PrimerroMinrstro Janez Dmovsek r PLDE). Após as eleições de 1992. o PLDE formou
uma coalizão governamental com a Lista Uruda Socrai-Democrata (ex-Pando
Comunrstal. com o Par1do Cristão-Democrata rCDE'I ~ com o Panrdo Socral
Democrata. Em fevereiro de 1997. o PLDE consutmu. com sucesso. coalizão
governamental com os conservadores do PPE. aporada por minoria
represemauva e um deputado independente. Apesar do ambiente politico
estavel da Eslo\enra ter sustentado as reformas económrcas. estas têm segmdo
ntmo lento. provocado pela necessrdade de se atrngrr consenso em ambiente
oolitrco fragmentado
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Enquanto o Governo ~ os pamdos polil1cos representados no
Parlamento estão. ém pnncip10. compromeudos com a mtegração a Uruão
Européia. bem como com a adesão a Orgaruzaçào do Tratado do Atlânuco
Nane (OTAN), o apo1o publico para a aliança as duas organuações tem caido
ultimamente. apesar de pesqwsas de optmão sugenrem que a maioria da
população ainda apoia ambos os processos de mtegraçào.
Por essa ambivalênc1a do apoio publico. o Governo. notadameme o
Pamdo Liberal Democrata da Eslovenia 1PLDEt 1em oprado por ma10r
prudêncm na execução das reformas econôm1cas. a fim de não prejudicar o
apoio politico à coalizão que governa o pais. Entretanto. ha cnricas por pane
da Coilllssão Europeia com respeito à falta de empenho do Governo esloveno
na aceleração do processo de reformas.
As reformas em questão dizem respeito a mudança no sistema amai de
previdência sociaL oneroso e dificil de sustentar a media prazo. O plano de
introduzir o imposto sobre produtos é impopular. pois sigruficana aumento de
preços. Teme-se que a privauzação de empresas publicas 1que perfazem cerca
de metade do total das empresas do pms J, mcluindo a do maJOr banco da
Eslovê1113, e de empresas de serviços publicas. poderia. inicialmente.
aumentar o desemprego e gerar descontentamento popular.
Alem disso. os exportadores preocupam-se com ~ liberalização da
economia. particularmente com o mgresso crescente de investimentos
estrangeiros. o que aumentaria a pressão sobre o "talar''. tomando as
exportações eslovenas menos competitivas. caso não baJa dimmutção no
aumento geral dos salános. acompanhado de aumento da produmidade.

Política Externa
Após a independência. a Eslovêma éStabeleceu relações com os
pnnc1pa•s orgamsmos mtemaciorws. éntre des. o Fundo Monetario
InternaciOnal (FMI), o Banco Mundial 1 BIRD). o Banco Europeu para a
Reconstrução e o Desenvolvimento 1BERD1 e a Com1ssão Europeia. O
Governo espera. sobrerudo. assegurar seu lugar no conceno europeu pela
mtegração a União Europeia cUE) e a Orgamzação do Tratado do Atlânnco
Norte !OTAN). De fato. a mtegração ã União Europeia foi um dos fatores que
levou o pais a buscar a independêacta. Nesse senndo. 57°·o da população
acredita que o pais ira se beneficiar com a mtegração e 15.~ ó opõe-se a ela.
Os eslovenos também apoiam as caureiosas reformas económ1cas necessilrias
ao processo de convergência aos padrões da LJE. O Governo rem procurado
realiza-ias com prudêncra. evttando choques abruptos e preservando a rede de
pre,idênc•a soc1al.
Nos ultimos dors anos. a Eslovêma deu 1mponame passo para a
mtegração com a UE. Em junho de 1996. fumou Acordo sobre Direttos de
0
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Propriedade com a Itália •, que permitiu que o pa.Js assmasse o Acordo de
Associação com a União Européia e submetesse proposta para ser membro da
UE. Em dezembro de 1997, a Eslovénia foi oficialmente convidada, junto
com outros cinco países da Europa Cenrral, a iniciar as negociações formais
para a adesão. que começaram em março de 1998. O Governo esloveno, de
acordo com o atual ritmo das reformas económicas. ~spera concluir as
negocmções e integrar->e :l União Europeia em 2002.
O cemirio político e económico na Eslovénia dever.i ser. a curto e a
medio prazo. dommado pelas negociações para a mtegraçào do pais à Uniào
Europeia (l.JE). que se iniciaram em março ultimo. Os próximos anos serão
excepciOnalmente Importantes para o futuro do pais ~ nenhum grupo
orgamzado deseja ser acusado de prejudicar a possibilidade concreta da
Eslovénia de integrar-se à União Européia.
A médio prazo. não h.á razão para se duvidar da decisão do Governo
esloveno de executar as mudanças requeridas pela I..JE. Todavia. a lentidão das
reformas da previdência e a resistência ao aumento dos impostos e das tarifas
publicas poderão retardar o processo.
A despeito do empenho de suas autoridades. a Eslovénia não foi
selecwnada. ~m julho de 1997. para 1ruciar as negociações com '~stas à
integração do pais à OTAN. Desde a proclamação da mdependêncta da annga
I ugoslavia. a Eslovénia. pa.Js essencialmente ~uropeu. e especificamente
centro-europeu. voltou-se priontariamente para o Octdeme 1Europa e Estados
Unidos). A não inclusão da Eslovénia na primeira leva de adesão à OTAN
causou grande decepção naquele pais. Não obstante. os eslovenos vêm
atuando de forma construtiva nas questões envolvendo a segurança européia.
No que se refere às suas relações com as republicas da antiga Iugoslávia.
após um narural periodo de afirmação nacional pós-independência a
Eslovénia volta a se interessar pela problematica dos Bálcãs. Com a Croácia
suas relações sempre foram boas. não tendo sofrido solução de continuidade.
Com a atual Republica Federativa da Jugoslávia o relacionamento. hoje, està
normalizado. Liubliana no entanto se interessa. e cumpre um envolvimento
crescente, muno possivelmente. inclustve. para caracterizar suas
responsabilidades européias, nas questões da Bósnia. da FYROM
(Macedôniat ambas republicas com as quais tem relações diplomilticas e de
coopemção normais e. sobretudo. agora. quanto ao Kossovo

• as reiaçõe5 com a ltáiw 5empreloram complexas . .-I Esiavema
~,_:onse!!wu Of?ora normail=ar as suas relações com Roma c.iepots de concessões
Je sua pane em marà10 de rndem=ações de hens lfaiwnus confiscados apó.1 a
_., Guerra A!undwi.
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Ecoaomia
A Eslovénia apresenta sólida recuperação <!conômJca <'m relação a
situação no micio da década. A renda per capna e arualmente a ma1s alta da
Europa Central e do Leste. Além disso. o pais tem se benefic1ado dos fortes
laços com a Europa Ocidental e por nio ter sofrido maiores prejuízos durante
a desintegração da antiga IugosláVIa e seus conflitos subsequemes.
Logo após a independência, o PIB esloveno caiu I 5%. e a inflação
chegou a 200% anuais em 1992. A recuperação económica iniciou-se em
1993, periodo em que o Pm cresceu I%. o desemprego estabilizou-se e a
mflação diminuiu. Em 1994, o Pffi CRSceu 5.5%. reduzindo-se para 3.5% em
1995 e para 3"'• em 1996. O Governo pratica rigorosa politica fiscal - o déficit
orçamentlirio não excede a faixa de I% do PIB desde 1991. e a atual balança
comercial tem operado com superávit durante rodo o período de tranSição,
com exceçào do biêmo de 1995-96.
O programa de privatização esloveno. que se Iniciou em 1994, envolve
cerca de 1AOO empresas. das quais menos da metade foram pnvatizadas. O
crescimento a médio prazo da economia eslovena dependerá em boa parte da
revitalização econôDUca da Europa Ocidental. desuno de cerca de 70% das
exportações eslovenas.
Em termos de desenvolvimento econôm1co. a Eslovêma e a melhor
candidata para a primeira vaga de adesão a Uruão Europem e podera ser aceita
possivelmente em ~002. A Es!ovema tem todos os mgredientes de uma
candidatura exitosa: cenário politico relativamente tranquilo. econorma
saudavel. crescimento "quiiibrado e intensas ligações com a União Europeia.
O mvel alto de renda da Eslovénia e seu pequeno setor agncola 1 menos que
4% do PIB) não causam graves pontos de atnro nas negociações com a União
Europeia. no que se refere a politica agrícola.
A estratégia do Governo para a integração :i União Europeia envolve as
segmntes seis grandes questões:
a) Liberalização dos preços: cerca de um terço dos preços são amda
controlados pelo Governo. A lih.a!ização completa dos preços deverá ser
implementada no ano 2000. eaülora tal ação governamental esteJa ainda
para ser anWiciada. Provaveis auaentos nos preços dos alimentos e bens de
consumo deverão aumentar a inflação oo curto prazo e afetar os
trabalhadores de baJXa renda:
b) Ehmmação de subsidias. privatização. arraçào de mvesumemo externo e
reestruturação de >etores privatizados. medidas para aumentar
competitividade e elaboração ele legislação e msntuições para facilitar
aquisições de empresas estalais. As grandes empresas deverão sofrer mais
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dos que as medias e as pequenas dos impactos de tais reformas, pois têm
operado em ambiente de libre mercado. O lobby das grandes empresas
assume posição ambigua: por um lado. favorece a adesão a UE, por outro
condena a competição estrangeira:
Reforma fiscal: ser.i realizada com o objetivo de pennitir maior
participação de bancos estrangeiros no setor financeiro, e inclui a
privatização de dois dos maiores bancos estatais (Nova Ljubljanska Banka
e Nova Kreditna Banka Maribor);
Reforma tributária: a mais importante mudança neste campo e a introdução
do imposto sobre valor agregado (IV A), a partir de 1999. A referida
reforma deverá transferir o maior peso dos impostos dos empregado para o
impostos mdiretos, reduzindo o custo dos empregados. e é apmada pelos
empreslirios mas impopular entre a maioria da população
Reforma da previdência: o sistema de pensões e oneroso e potencialmente
insustentavel, pelo crescente nU.mero de idosos no pais.
Retorma dos serviços publicas: incluira a liberalização dos preços.
privatização, aumento da competitividade e m·elhoria da legislação vigente.

Relações Bilaterais
Embora recentes. há-grande pOtencial para a intensificação das relações
politicas. econômicas e comerciais entre Brasil e Eslovénia. como demonstra a
crescente troca de visitas, a aproximação entre os dois pruses nos ·•fora ..
multilaterais, a formação de uma imponante base j uridica bilateral e o
progressivo incremento das trocas comerciais.
O Brasil reconheceu a independência da Republica da Eslovénia em 24
de janeiro de 1992 e estabeleceu relações diplomaticas em 21 de dezembro do
mesmc ano. A criação da Embaixada junto ao Governo de Liubliana. em
caràter não-residente, cumulativa com a Missão diplomatica do Brasil em
Viena. deu-se em 14 de março de 1994.
A Eslovénia mantem Consulado Honorario Geral em Belo Horizonte
desde 1995. O Cônsul Honorlirio esloveno e o Doutor Stephan Salej, arual
presidente da F ederaçào das lndilstrias do Estado de Minas Gera1s - FIEMG.

Troca de Visitas
Em julho de 1996, o Vice-Ministro das Relações Exteriores da
Eslovenia. Embaixador lgnac Golob. realizou visita ao Bras1l Em Janerro de
1997, o SubsecretariO de Estado do Mimstério da Ciênc1a e Tecnologia
daquele pa1s. Peter Volasko. tambem visl!ou o Brasil
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O Governador do Estado de rvlh;'-l> Gerws. Eduardo Azeredo. frente de
delegação empresanal. realizou ,;sita a Eslovema. em junho de 1997, tendo
Identificado diversas áreas de interesse para a cooperação e o intercâmbio.
Nessa oportunadade, foram assinados dois memorandos de entendimento. O
pnmeiro sobre cooperação tecnológica. entre a Federação das lndtistrias de
Minas Gera1s - FIEMG e o lnstttuto JO&ef Stefan. e o segundo fmnado entre a
FIEMG e a Câmara de ComerciO da Eslovêma. sobre atividades de
intercâmbio comercial. Foi assmado igualmente Acordo de Comercio e
Cooperação Económica pelo Embaixador do Brasil e a Vice-Ministra de
Relações Económicas e Desenvolvimento.
Em novembro de 1997, o Embaixador Ignac Golob. que. no período de
I 995 a I 997. exerceu as funções de Pres1deme do Grupo de Trabalho
Intermmisterial para as relações Eslovênia-OT."-N e de Chefe da delegação
eslovena para as negociações com a OTAN. retomou ao Brasil para realizar
uma serie de palestras em Bras1lia. Rio de J anerro, São Paulo e Belo Honzonte
sobre o tema da segurança europeia e da nova formação da OT.-\N.
Finalmente. \isitou o Brasil. emre os dias ~8 e 29 de Julho do corrente
ano. o Ministro dos Negocias Estrangeiros da Eslovéma. Bons F rlec. A visita
consuruiu importante oportunidade para esrrenar os laços bilaterais, elevar o
conhecimento mutuo. identificar novas áreas de cooperação e mtercãmbio.
bem como discutir temas da agenda multilateral de mteresse comum. Foram
firmados amda dms atas bilaterais: Acordo de Cooperação Cientifica e
Tecnológica e Prmocolo de Consultas Politicas.
A assinatura desses
msrrumentos deverá impulsionar as relações emre Brasil e Eslovénia que se
espera elevar progressivamente a um novo patamar.

Intercâmbio Comerciai

O mrercàmbio comerctal enrre os dois patses fot de USS 95.515
milhões. em 1997 As exportações brastlerras chegaram a US$ 77 milhões
1café não torrado. bagaço e outros res1duos sólidos. fumo não-manufaturado.
entre o urros l e as Importações a USS 18 milhões 1inscrumenros e aparelhos de
anca. foto. precisão. médico-cmirgicos. alurmnio. màqumas. aparelhos e
matenal eletnco, produtos farmacêuticos, produtos quim1cos orgànicos).
De janerro a maw de I 998. o comerciO blla1eral auogw a cifra de USS
21. 182 milhões
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Comercial;
llnterc:imbio
Brasii/Eslovênia ( USS m1l-Fob)

1994

1995

1996

1997

46 454
12.990
33 464
59 444
0.06

72.803
16.747
56.056
89.550
0,09

77 339
IS 176
59 163
95.515
0.08

i

1Exoorracões Cfob l
, lmEortacões 1fob l

48 352
' 3 914
I 44 438
i Balan a Comercial
I 52.266
lntercàmbio Comercial
Pamcipaçào
no
total
do 1 0.07
comercio extenor brasileiro ! 0 /o)

I

1998

I

21.182•'

6.107
15.075
27.289 '
0.06

1

Ciência e Tecnologia
Embora a economia eslovena em termos absolutos seja de pequena
expressão. há boas possibilidades de mcremento do relacionamento bilateral
sobretudo na area da Ciéncta e da Tecnologw. A Esloveo.ia detém alta
capacaação tecnológ~ca nos setores quimico e metalúrgico de interesse para o
Brasil.
Por possuir um mercado bastante reduzido. o pais é abeno a
transferência de tecnologia entre empresas desde que isso resulte em novos
mercados para seus produtos.

Instrumentos Juridicos Bilaterais
-Acordo sobre Isenção Parcial de Vistos (assmado em /996)
-Acordo de Cooperação Económica (assmado em 1997)
-Protocolo de Consultas Politicas (assmado durante a v1srra do
Chanceler Bor1s FrleCJ
Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica iassmado durante a
vrsua do Chanceler FrlecJ

Dados Básicos
Localização: Sudeste da Europa. a Leste dos Alpes. com fronteira com Mar
Admitico. entre Austria e Croacia
Coordenadas geograficas: .J6° "l_ 15" L
Are a:
total . 20.256 km~
terrestre: 20.156 km'
Fronteiras terrestre:
total: 1.334 km
Paises fromeuiços: Austna 330 km. Croacia 670 km. Itália 232 km.
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Hungria I 02 km
Cosra litorânea: 46.6 km
Clima: i:nediterrâneo na costa: conunental com ,·erões moderados a quentes e
mvemos frios nos planaltos e vales ao Leste
População: 1.973.096 1julho 199Ti
Estrutura etana:
0-14anos: 17%1.hamens 173.932.mulheres 165.167',
15-64 anos : ~0% 1homens 690.309: mulheres 686.4401
65 anos e acima: 13% 1homens 92.926: mulheres 164.3:: 1
Taxa de crescimento populactonal: - 0.06%
Taxa de nasctmento: 8.91 nasctmentaS/1.000
Taxa de mortalidade: 9 54 mortes: 1.000
Taxa de mtgração· •J 02 mtgrame: I .000
Proporção enrre homens e mulheres
nasctmemo: I .06 homenu mulheres
menos deiS anos: I 05 homem·mulber
I 5-64 anos: I OI homem· mulher
65 anos e actma: O 57 homem1mulher
população total. O 94 homem; mulher
Taxa de mortalidade mianul ~ .f manes· I .000 nasctmer.tos .:om ,.,da
Expectativa de vtda -.! 9 3 anos
Grupos Etmcos esloveno 91 °o. croata 3''o. ser.1a 2°o. muçulmano I 0 ó. 0urros
Reltg:tões: Catolicos Romanos

·o 8~ o.

Luteranos I 0 o. Muçuimanos I o.ó.

outros 7 :!~/o

Idiomas: esloveno 9 I 0 o. >erva-croata 6'·ó. 0utros 3°o
Alfabenzação
população tOtal "9' o
Dados sobre o Go,·erno
Forma convenciOnal extensa. Republica da Esio,ema
Farma convencwnal curta . Eslovéma
Forma local longa Republika Slovemje
Forma local curta: Slovemja
Forma de Governo: Democracta
Capnal Nacwnal: Lubliana
Divisão A.dmmtstrattva. I 36 mumciptos 'obcme. otng:uiJr . 0bcma1 - I I
municipalidades urbanas
lndependêncta: 25 Junbo 1991 Ida lugosla"1a1
Fenado Nacwnal. 25 de Junho 1 I99 I 1
Consrttutçào em v1gor: 23 de dezembro de I 991
Sufragio: maiores de I 8 anos de 1dade: um versai ' 16 anos de 1dade. se
empregado!
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Organização do Poder Executivo:
Chefe de Estado: Presidente Milan KUC.-\N Idesde 22 de abril 1990)
Chefe de Governo Primetro-Ministro Janez DRNOYSEk (desdel4 de
maiol992)
Gabinete: Conselho de Ministros nomeados pelo Primerro-Mimstro e eleitos
pela Assembleia Nacional
Eleições naciOnais I O de novembro 1996. proximas ele1ções em novembro
do ano 2000.
Chefe de Estado: Presidente. arualmente Milan Kucan. eleno para mandato de
cinco anos em dezembro de I')92. reeleito em novembro de 1996
Governo: 0 Presidente mdica um Pnmeiro-Mmistro a Assembleia NaciOnal
após consulta com os pnncipms grupos e pamdos do parlamentares. O poder
fmal da nomeação do Prime1ro-Mimstro e de responsabilidade da Assembleia.
O arual Governo provem de coalizão entre o Parndo Liberal Democrata da
Eslovema 1PLD E i. " Pamdo Popular Esloveno 1 PPEi, a Lista Unida dos
Social Democratas 1 LUso·,, " Panido Democrata dos Pens10mstas Eslovenos
IPDPE) e o Parndo NaciOnal Esloveno 1 PNEi
O lider do pamdo majomano ou o lider da maior coalizão e geralmente
nomeado para ser u Primetro-Ministro pelo Presidente e eleito pela
.1\ssembleia NaciOnaL
Resultado das ulnmas eleições· ~1ilan KUCAN presidente eleno: porcentagem
de votos - 63.9°'o. Janez DRNOVSEK eleito Primeiro-Mimsrro: porcentagem
de votos na Assembleia NaciOnal - 'I 0 ·ó
Poder Legislativo: Câmara unica da Assembleia NaciOnal ou Drzavni Zbor
(90 lugares. 40 são eleitos por voto diretos e 50 eleitos por ,-mo proporcionaL
o niunero de cargos diretos e proporciOnalmente eleitos 'ana com cada
eleição. 1 membros eleitos por \'Dto popular tem mandato de .J anos!. Últimas
eleições na Assembleia Nacional- ! O de :-.Jovembro 1996 lproximas eleições
ocorrerão no ano 2000)
nota: o Conselho NaciOnal ou Drzavm Svet é um grupo consultivo com
poderes leg~slatJvos limnados: pode propor lets e pedir re\1Sào de qualquer
decisão da Assembleia NaciOnaL na eleição de 6 de Dezembro 1992. 40
membros foram eleitos para representar os interesses loca1s. profissionais e
SÓCIO-econÕmiCOS
Poder Judiciitrio: Supremo Tribunal -juizes são eleitos pela Assembléia
Nacmnal por mdicação do Tribunal Consnrucional. Os juizes são eleitos para
um mandato de nove anos pela Assembleia NaciOnal e nomeados pelo
Pres1deme.
Governo - Poder Execunvo
Presidente Milan Kucan
Primetro-Mio.istro Janez Drnovsek IPDLE 1
Representante do Primeiro-Ministro Marjan Podobbnik I PPE 1
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\1..irustérios Basicos. Agncultura e Floresta Cini Smrkolj 1PPn
Defesa Alojz Krapez 1 PPE)
Negocias Econôm1cos Metod DragoDja lPDLF1
Relações Econôm1cas e Desenvolvimento Mar:Jan SenJur 1 PPE.1
Educação Slavko Gaben PDLE)
Negocws Europeus lgor Bavcar tPDLE 1
Finanças MitJa Gaspan 1 PDLE'1
~egocws Esrrangeuos Bons Frlec 1 PDLE 1
Saude Marjan JereblPPE 1
lntenor Mirko Bandelj(PDLE 1
Trabalho. Fam1lia e Assunms Soc1ais Anton rop 1 PDLE 1
Ciênc1a e Tecnolog~a LoJze ManncekiPDLE 1
Transporte e Comunicações Anton Bergauer 1 PDLE
Diretor do Banco C enrral F rance .<\rhar
Pnncipais pamdos políticos: Democrata Liberai da Esloverua 1PDLE'i, Partido
dos Povos Eslovenos 1 PPE). Democrata Cnstào 1 DCE), Lista Uruda dos
Social Democratas 'LUSO. e>t-comurustas 1. Parndo Democrata dos
Pens1omstas Eslovenos 1 PDPEl. Panido Nacwnal Esloveno 1 P"'E'L Verdes da
Eslovema 1 Zelem 1
Dados Econõmicos:
PIB. L'SS 18.9 bilhões
PIB - taxa de crescimento real. 3°/o
Pffi- per capita- USS 9 600.00
Pffi - por setor:
agriculrura: 4.8%
indusma: 33.2%
sen,ços : 62%
Taxa de inflaçào - 8 8%
Força de trabalho
total: 857,400
Taxa de desemprego: 13°·o
Orçamento:
receitas : USS 8.48 bilhões
despesas: USS 8.53 bilhão
Indústrias: metalúrg~ca. aluminio, refi.nana de zmco. derro-eletrônicos
1incluindo eletrônicos militares), caminhões. eqwpamentos elétncos. madeira.
têltteis, quimicos e ferramentas mecirucas.
Produção mdusmal - taxa de crescimento - I 0 ó
Eletncidade- capactdade: 2.361 mtlhões kW
Consumo per capita de eietncidade: :5.362 k \Vh
Agnculrura- produtos: batatas. lúpulo. trigo. açucar de beterraba. milho. uvas:
gado. carnerro, aves.
Exportação
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valor total: US$ K.3 bilhões
mercadorias: maquinaria e equipamentos de transpone 31.~%, produtos
manufaturados 50.7%, químicos 10.5%, alimentos 3.8%
parceiros: !\lemanha 28.9%, ex-lugoslávia 16.5"'o, Itália 13 .6°·ô, França 8.6%,
Áusma 6..1%. Estados Unidos 3.3%
lmponaçào:
valor lOtai. US$9.5 bilhões (f.o.b., 1996)
mercadonas: ~quipamentos de rnecánica e rranspones 33 .8%, produtos
manufaturados 30.4%, quimicos 12. I%, combustível e lubnficantes 6.6%,
alimentos 8.4%
principa1s parcerros: Alemanha 22.3%, !!alia 17 I ~·ó. ex-IugosiáYJa : .4%,
França 9 .2~ 1o. Áustria 9.1 o/o~ Estados Unidos 3 .2~/o

OiVlda externa: US$4.3 bilhões ( 1996 esnmanva.)
Moeda corrente: I talar (SIT) = 100 stotins
Taxa de intercâmbio: tolars !SIT) por US$1. 141.15 11996). 135.36 !19961,
1!8.5: (1995), 128.81 (1994), 113.24 (]993), 81.29 (1992)

(A Com1ssão de

Relações Extenores e Defesa Nacwnal)

MENSAGEM N• 242, DE 1998
(n" 1.321/98, na origem)

Sen.'10res Membros do Senado f-ederaL

De confonnidadr: l:om o
no

art.

Jrt.

5":2. mc1so J\" JJ CunstltUlÇJ.o r·eJ.:rJl.,; com o

\8. mcJso I...: nos an.s. Só e 58. Jo Rcgubrnc.:nw

pelo Decreto

n~

J~ P~ssoal

93 ..325. de F de outubro Jc 1986. no .Jrt.

Anexo I ao Decreto

n~ ~-~46.

Jc 6 de _1unho de ! 997. submeto

Jo

S.:r.J~o

tnciso I. J!ine.:t

~-L
;.L

;JpreC!;lÇâo

J~

Jispo~10

Lxtenor. ;J.prO\J.Jo

··.:1 · . .:

no an.

)j_

Jo

\" ~.lssas Exce!C:ncws

J

escolho. que deseJo fazer. do Senhor AFFONSO CELSO DE OURO· PRETO. \1in>stro de Primwo
Classe. do Quadro Pennanente. d:J. C.liTC!ra de Oiplomnt:J..
Brasil 1unto .J. Republica Popular dJ.

Chin:~.

p.::~.ra

cxerc(!r n L::Jigo Je Embaixador Jv
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Caso mereça a aprovação do Senado F~deral. u St!nhor . \1fonso Celso de OuroPreto. desde que obtidos os bencpb.cnos solica:ldos. poder:J s~r ~omc:::1do. ~.lmbCm. para exercer o

cargo de Embaixador do BrílSIL cumul::mvamentc. na Mongol ia.
Os méritos Jo EmOOix.1dor Atfonso C dso de Uuro-Preto. -1ue me mduz1ram

J

escolhê-lo para o desempenho dessa clevJ.d<l função. constam JJ .:l!).t:xa mfonnação do Mimsterio

jas Relações Extenores

8rasli1J.. :?

Jc

:- u tu b r c

Je l G9R

Fernando Henrique Cardoso

_,(_.,_

EM N•

"C6 /DP/ARC,'G-1-!RE/APES

Bras1lia,

de 1998

de

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,
De

acordo com o

art.

84,

inc1so VII.

da

ConstltUlçào,

e

com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
n' 93.325, de 1~ de outubro de 1986, no art. 54, ~nc1so I, alínea
"a", e no art. 55, do Anexo I ao Q@creto n" 2..246, de 06 de junho
de 1997, submeto a apreciação de Vossa Excelênc~a a anexa rninuta de
Mensagem ao Senado Federal destinada a lndicaçào do Senhor Affonso
Celso de OUro-Preto,
Min1stro de Pr1meira Classe,
do Quadro
Permanente, da carre1ra de Diplomata. para exercer o cargo de
Emba1xador do Brasil junto a Republ1ca Popular da China.
2.
Caso mereça a aprovação do Senado Federal, o Senhor
Affonso Celso de ouro-Preto, desde que obtidos os beneplácitos
solicl tados, poder a ser nomeado, também, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil, cumulativa•ente, na Monqolia.
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Encaminho,
pa1ses

e

igualmente

CUrriculua

vitae

ouro-Preto, que,
juntamente com
apreciação de Vossa Excelência,

em
do

21

anexo,
Embaixador

·informação

sobre

Affonso C8lso

de

a
Mensagem ora submetida à
serão apresentados ao senado

Federal para QXame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,
~

1

.

c'----+' ê,~

LUIZ FELIPH LAMPREIA
Ministro de Estado das Relações Exteriores

INFORMACÃO

currjculnm Vitae

Embaixador AFFONSO CELSO DE OURO-PRETO

Rio de Janeiro/RJ, 29 de julho de 1938.
Filho de Carlos Celso de ouro-Preto e Mar~a de Ouro-Preto.
Instituto de Estudos Politicas de Paris, 1956/59.
CPCD, IRBr.
CAE (CAE), IRBr, 1980.
II Curso de Tre~namento e Aperfei~oamento para Chefes de Setores de
Promoção Comercial.
Escola Superior de Guerra, ESG.
Terceiro Secretário, 07 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecimento, 01 de janeiro de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de março de 1973.
Conselheiro, merecimento, 01 de maio de 1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 2J de janeiro de 1980.
Ministro de Primeira Classe, 15 de dezembro de 1988.
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1963.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa Oriental
e Ásia, 1963.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1964/65.
Assistente do Chefe da Divisão da Âsia e Oceania, 1973.
Assistente do Chefe da Divisão da África, 1974/76.
Chefe da Divisão da Ãfrica II, 1979/83.
Chefe da Divisão da Africa II. 1979/83.
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Chefe, subst~tuto, do Departamento da Afr1ca, 1983.
Secretário de Relações com o Conqresso, 1988/90.
Chefe de-Gabinete do Ministro de Estado, 1993/95.

Washlnqton., Terceiro secretârio, 1966/67.
Washington, Sequndo Secretário, 1967/70.
Chicago, Encarregado, 1969.
Viena, sequndo Secretário, 1970/73.
Bissau, Primeiro Secretário, 1973.
Luanda, Encarregado de Negocies, 1976.
Genebra, Conselheiro, 1977/79.
Genebra. Encarregado de Negócios, a. i., 1979.
Cabo Verde, Encarregado de Neqocios, 1981.
Bissau, Embaixador, 1983/86.
Estocolmo. Embaixador, 1990/93.
Viena, Embaixador, 1995/98.
II Reunião do Parlamento Latino-Amer:.cano,

Lima,

~965

1 obser•Jador).

''Nat1onal ::ore~gn Trade Counci 1", Nova York, 1968 . observador) .
Conferência Internac1onal Especial da ONUDI, \.'i ena, .!. 971 (assessor l .
\li Sessão da Jun'Ca do Desenvolviaento da ONUDI
·,..·lena. 1972
(delegado 1 •
Confer-éncla Diplomat1ca sobre Proprledade Industrlal. \r"iena, 1973
(delegadol.
"JIII Sessão da Junta de Desenvolvimento da ONUDI. ·,:i ena
1973
(delegado 1.
Missão Espec~al para representar o Governo bras1le~ro nas exéquias
solenes do Presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola
Doutor Antón~o Agostlnho Neto, 1979 (membroJ.
Com1ssão Mista Brasll-Guiné-Bissau 1979 (membro\.
comissão Mis~a Brasll-Cabo Verde, 1979 (membroJ.
Integrou a Comitiva do Ministro de Estado a África Austral, 1980.
II conferencia para a coordenação do Desenvolvimento da África
Austral, Maputo, 1980 (delegado).
I Reunião da Comissão Mista Permanente Brasil-Moçambique para a
Cooperação Económ1ca, Técn1ca e Cientifica, Maputo, 1982 (delegado).
Conferéncla Técn1ca sobre a Instituc1onalizacâo do ParlamPnto LatinoÃmerlcano, Cartagena de Índias, 1987 (chefe da delegação).
I

I

Ordem do Rio Branco, Grã-cruz, Brasil.
ordem do Mérito Militar, Grande Oficial. Brasil.
Ordem do Mérito Aeronautico, Grande Oflcial. Bras1l.

Eduardo Pri•co Para,so Ramos
- ·oifetor-Geral do Oeparta1ilênto do
Serviço Exter1or
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I. DADOS B.-\SICOS

'iome

t llic1~i: Repuni,,-~

População I

:~o

Popular

d~ U1m~

hillüo

Area: 9 7 5 I. 3 Oú f.Jn2

Capnal: PeqUim

Chete de

[;r~do

Presidente J 1ang Zemm

Chefe de Governo f'nme1ro-Mimsrro Zhu Rong) 1

Chanceler· T ang j wxuan

Lingua: mandanm e diferentes dialems.

Religião: .-\ mtluenc1~ do ITIIII"Xismo-lemmsmo -:ondtcJOnou ~ pratica
religtosa. O confucJOmsmo tem 1mpon:inc1a ti.mdamemal como credo
enco. ;oc1al c poliuco

O Ta01smo c o Bud1smo ;ào praucados

0

Islamismo " a relig1ào de algumas mmonas etn1cas !h mmonas Je
católicos

Rend~

per c01pna

·ss

~38
l,)nt~

r~"·•"ta

l·tJ'I,,-,,

·~..:lembro

de

1oc..~·,

Produto Interno llruto ; SS '!1-1.3 bilhóe·
:0n1e rc:'-•s•a

1-.'J·'··~·~etemcroae [•lu~;,
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\1oedo..: (;irr.bic. _1·enmrnbt"- Ví!!0r: ! .00 dólar amencano = 8.28 ~uans
fome rC'v•sta A

\IGWt·cÁ: 1 setembro

Reservas: l'SS I o-10.5 bilhões 1exclumdo ouro 1

Cresc1memo do P!B

lntlnçjo

o~o

5.1

o~

~/0

8.6

o~

13.8

~'Ó

17.0

°Ó

1994

11.8

°'o

24.1

~ó

1995

I 0.2 °/o

I o-1.8

°o

1991

8.0

1992

13.2

1993

1996

9.9

o.
o

1997

8.8

o~o

1998*'

7.0

O·o

o
o

6.1

o~

1.1

o~

1-) I.

o

o

o

o~

o

I*) dados rela!J\os ao·primeiro semestre de 1998

Comcrc1o [.,tenor cb RI'C
1L.:SS blihões1
'fonte: dados nticiats

l:hmcs~s l

~xponaçõ~s

1mponações

comerem

saldo

1994

121.U

115. i

236."7

- :'.3

1995

148.8

132.1

280. 'i

16.7

1996

151.0

138.9

289.9

12.1

1997

182.:

142.-l

325. I

- 40.3

86.9

M-l

151.:

- ..., .,

1998

("l

1•) dados relativos ao primetro semestre de I 998

.:;

de 1998'
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II. TRAÇOS IIISTÓRICOS GER.-\IS
De todas as grandes civilizações mundiais.

~

chmesa. cm sua ongem. c a

menos bem documentada. '-'ada ha que >e compare. por c.\emplo.

~o

mundo

egtpcio ou ao greco-romano . \te 1920. as resaUlsas arqucologlcas limnavam-se.
quase que exclustvameme. a matenats epigraf1cos. de 'alo r muno resmto. Muno
~ue

se avançou desde então. sobretudo nestes ultimas anos. em

o acumulo de

descobertas proptciou uma rensào aprofundada da htstona cláss!c:l da China.
HoJe sabe-se que a civilização chinesa nasceu na grande p!antc1e banhada
l~ste

pelo Rio .-\mareio e se desenvolveu progressl\·amente de
principalmente. Jo none para o sul.

para oeste e.

. \ cultura Je vangshao. ou .. cultura Ja

cerãrr11ca pmtada··_ evidencia o tim Ja era neohttca. h3 -l OOfl .mos .-\_C __

~

o

niptdo povoamento Jo 1ermorio chinês. .-'\ pnmetra dinasua comprovada pela
arqueologta. a dinasua Shang 1sec. XV111 a XII .-\ C

1.

toi sucedtda pela dinasna

Zhou. que reinou ate 221 A.C.. amda que contromada no seu tlnal pelo poder
emergente de uma sene de remos menores em processo de t"ormaç;lo
Penado dos Remos -

clU

1 c'

chamado

Estados - Combatentes I rol durante .:ssa Jmasua que

tloresceram duas Jas ma1s

1

mponantcs correntes Jo pensamento chmes

,,

confuc•omsmo e o ta01smo Com o paulauno Jeclmlll Ja casa real. emergtu pela
pnme1ra \eZ a questào Ja umficaçào do 1mpeno ·\ desagregaç;lo acelerou-se a
pa111r de 230 A.C. e acabou por levar o monarca Zheng Huang. Jo remo de Q1n. a
fundar. em 2:! 1 .-\.C. sob o utulo de t)m Sh1 Huang. o pnme1w 1mpeno da
China.
Embora a dinasua <)m uvesse cuna Juraçào.
fundamental:

~

umtic~çjo

Jel\ou um legado

Jos ;,stemas Jc peso,; -: me<ildJs

pnnc1palmenre. a padromzaçào da cscnta. Logo apos

J

mane

J~

Ja moeda -:
\_lm :oh1 Huang.

em 211 .-\ C.. uma revolta de camponeses le'ou Jo trono u ;eu l1der. L1u Bang.
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que fundou. cm 206 A.C.. a dinas!•a Han .. ·, filo;oti;;. cvnt'uçwnista tomou-se a
doutrina do Estado e. pela pnmeira vez na história da China. a

class~

burocrática

foi alçada ao poder
Em

I~

I A.C. subiu ao trono Han um dos maiores imperadores da China.

Hsiao Wu-Ti 1 I~ 1-87 A.C.l. foi de o responsavel pela ;,tboliç:lo da lei de
primogenitura. em decorrência do que o temtório herdado passou a ser pamlliado
enrre todos os filhos do proprietario da terra. Esse novo sistema legal proptciou o
desaparecimento da propnedade feudal. Letrados confucwmstas manudos ate
então a margem foram chamados ao poder. em subsmuiç:lo a nobreza
terratenente. consolidando-se a monarquia absoluta com base numa mstocracia
recrutada em provas exammmórias ao inves da hereditanedade da terra
No seculo li A.C. a China enrra em um periodo de esfacelamento político
que durana quatro seculos. com a emergência e declínio de uma serie de reinos
que não conseguem manter a unidade do pais. :'-lesse periodo conturbado. o
fenômeno de maior importâncta foi '' espr·

.~;:nto ~

a popularização do

budismo. que havta chegado atraves da rota da seda.
:'-lo seculo VI D C.. reimctou-se o

proce~so

de uniticação do territorio.

atraves de uma dinastia de curta duração. a Sui t589-ó 181. O ultimo imperador
toi assassmado pelo general çomandante de seus exerci tos. que fundou. em 618. o
tmpeno Tang. o qual sena durante três seculos. o mawr e mais poderoso do
mundo.
As dinastias Tang I 618-907) e Song 1960-1279) são consideradas
parncularmente importantes na historia da China pelo tmpulso e bnlho que
deram a sua ctvilizaçào Com a mvasão da Ásta Central e dos tcmwnos que
consmuem. hoje. a Coreta o Viemã e o Tibete.

~:xpandirarn-se

as fronterras. A

China foi então dtvtdida em 15 provmctas. deu-se grande tmpulso a educação e
reorgantzar3m-sc-

mtlttar 1

:1

agnculrur3 c

:..1

admmtslraçào ( ;1 ct\ li !Ot Jcsvmculada Ja
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~st:l\ '-~

p~IS ~ntfJqur:udu

em 1r:JIKJ dccadênc1u.
r~YoirJs

ror

1,:;:unponesas

!,;'

ameaças de tribos nómades m fronte1ra setenmonal. '-)ob o remo dos ultimas
1mperadores T:mg.

J

Chma não so f01 ,,bngada

J

:1banaonar ,ua politica

expansiOnista como sotreu uma regressão de seus limnes. Com a desmtegraçào
do pms. os chefes mtlitares passaram a assumlf o controle elas Jreas sob o seu
comando. Em 906 Cmdava o 1mpeno Tang .
.-\ epoca conturbada que sucedeu J qued:J dos Tang ·-· conhectda como,,
Penado das Cinco Dmasuas JY07-960l . .-\ designação e Justa no que di L respetto
as casas remantes que ocuparam o trono na pane none do pms. mas não ret1ete o
fato de estar o resto da China 1gualmente divJdtda em pequenos Estados sob o
poder de chefes locats. Com a subida ao poder de Chao Kuang-Yin 1960-9761.
um general de uma das casas remantes - a dos Chou Postenores - to1 fundada em
960 a dinasua Sung. ou Song !960-1279)

Essa dinastia marca u pnnctpto do

penado moderno da l11stona eh mesa. com " aparecimento dos pm1dos pohucos c
um impressionante desenvol\'lmemo da agr1culrura e elo c:omerc1o Cnaram-se o
papel-moeda e um

metodo Je

1mpressào s1m1lar

Je <.Jutenberg.

..10

O

confuciomsmo tomou-se o cànone politico e euco-tilosotico do Estado .
.-\ sua ex1stêncw tó1 sempre ameaçada pelas crescentes pressões de tnbos
nómades nas fronteiras Os mongo1s. no limne noroeste da Chma tomaram-se
pouco a pouco a torça ma1s ameaçadora Gengts !Qlan começava então
consolidai o seu poder na reg1ão do lago Baikal.
Kubilai Khan.

::~cabou

::10

norte da Chma.

por mvad1r o pa1s. consolidando.

~m

I c80.

J

I)

seu neto.

conqu1sta da

totalidade do temtono eh mês.
Fundou. então. >Ob o \Jtulo postumo Jç c'hc- r >U.
13681. sob

J

J

Jinasua Yuan 11280-

qual J Chinn roassou a mte?f:JJ um 1mpeno estrangeiro. cu_1as

trontelras se estendiam cio Danuh1o.

J

oeste. Jte

J

L·oreJa.

J

J

leste ') remo de

Kublim Khan marca o apogeu Ja conqUista mongol í 01 Jurame "Jmasua Yuan
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que o Tibete. como parte do tmperio. fm mregrado a L"hma. f'equtm tomou-se.
pela primeira >ez. a capnal do remo.
Embora nvessem remado. os mongots não consegUiram assimilar os
chineses de ongem han. a grande base da populac:'io. ele quem prec>savam para o
funcionamento da burocracia do estado \la >erdade. discnmmaram-nos social e
politicamente. C0m a mone de f(ubilai Khan tl280-1294t. o tmperio começou a
se desagregar. Esrava ele tinancetramente esgotado. em me>o a uma mt1ação em
escala gigantesca. yue le,·ou a abolição do papel-moeda Ocorreu. rambem. uma
serie de desasrres narurats. que Jlimentaram o descontentamento da população
autóctone comra o mvasor estrangeiro e deram origem a uma onda de revoltas
que rerrnmaram por derrubar os soberanos Yuan. em 1368.
O ltder han da revoluç5o que pós tim ao Jommto mongol. Zhu
Yuanzhang. lot entronado como o tmperador \1ing Tat Zu. ri.mdando-se a
Jinasna \·ling. ém 1368 . \ capnal foi rransfenda para :\anqu1m. c a nobreza
mongol expulsa da capnal do nonc. Havta. novamente. uma dmasua "chrnesa" no
poder. O rerce1ro tmperador \1mg decidiu voltar para Pequun. que desde então se
manteve como a sede do tmpeno chinês are a queda em 191 I. da ulnma dinasna.
O acomectmemo central durante ,, penodo \1ing foi a crescente

~bertura

da

Chma para o ocrdente. como consequêncra das Jescobenas marnimas e da era de
expansão comercral europera. a vragem de Vasco da Gama a Cluna cm 1497.
estava iadada

:1

trazer a sua hrsrona consequências

CUJO

stgnttlcado so mms tarde

101 possrvel aquilatar. Os navtos chrneses navegavam por rodo o Oceano Indico e
1lS

mares Jo 'ui. cnando uma extensa malha

J~

comcrcto.

~ue

kvou ao

estabelec1menro das rnmerras ,·nlóntas Ja Chrna no ""error
~os seculos :"-:lV ~ .\\' . ..1 L"IVilizaçJo ..:hmesa ~..:'r~ multo ::;upenor. Jo

ponto-Je-'lsta economtco e recnologtco. a europeta. [mreranro. a rart>r do seculo
\:I V ~ssa Sltuac.;5.o r assou

..1 :-...: r~.?\·ener.

tema Jmda Je gr::mJc ..:Lmtroversm entre

os especralistas. F01 tgualmeme nessa

'-'POCJ

yue chegaram us rnme1ros
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mtsstonanos europeus e que se reforçaram as grandes muralhas para conter os
nômades beiigerames
O impeno Mmg 11368-1644\ seguiu o padrão "tradiciOnal" de decadêncta
dmasuca. empobrecimento da população c msausfação no campo. Jebthtação do
poder central e da cone de Pequtm. tmcrsa nas mmgas dos eunucos e vtgtada por
uma policia secreta que supnmta qualquer sinaL por mais débiL Je oposição. Os
"bárbaros" \1anchu. na frontetra setentnonal. aproveitaram-se dessa struaçào para
derrubar a casa dos \1mg e fundar a ultima dmasua da Chma.

J

Qmg li 644-

1912). A rravessta da Grande \1uralha ocorreu com relativa tac!ltdade. por
mststência Jos propnos chmeses.

~ue

quenam livrar-se Jos Jvenruretros de

Pequim
No rinal do seculo XVII.

J

sotlerama \)mg estava consolidada sobre todo

o temtono chmes e. mats alem. estendia-se ate a tlha de Tatwan. ao Tibete e ao
Turquestão do leste 1 hoje provmcta de XinJiangJ Com os tmperadores Kangxt
1!662-17~3\

e \)tanlong il736-1796t. o tmpeno 1\1anchu chegou ao seu aptce Os

\'IZmhos ao sul - \1ianmar. V1etn:i e Nepal - curvavam-se a supremacia da cone
de Pequun 'lo entantO. os mesmos stntomas de debilnação começaram a surgir
no rnicto Jo seculo \.:IX. .-\ população han. submeuda

J

um regune Je

msuponavel espoltaç:io tiscal. reststia a discnmtnaç:io Ja mmona \1anchu. Esta
não soube Igualmente restsur as pressões Je J..lguns patses 4ue buscavam
Jumemar ,ua presença no conunente. ror 0utro lado. •J consumo Jo opto.
mduztdo pelos mgleses como meto de comraba!Jnçar uma balancJ Je comercto
que a elevada

~xponacào

de produtos chtneses desequilibra' a. por auas vezes

levou a contlnos armados .

.!5

duas chamadas ··GuerrJs Jo

<~piO·

, 184,1-1842 e

1858-18601 Esses contlitos termmaram na assmarura Je tratados tmquos. que

forçaram Je manetra brutal

J

abenura da Chma para o e-.aenor. tmpuseram

lunuações a sua soberania e confenrillll aos naciOnais dos pa1ses s1gnatanos wna

struaçào pnYilegiada. gozando mclustve de 1mumdade de JUnsdtçào no temtóno
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chinês. A apatia da cone a espoliação do pais desencadeou a rebelião dos
"Boxers". em 1900. LJUe se opõs a persistente humilhaç:lo pelas potências
estrangerras. e foi por das brutalmente reprimtda..-\ panir de então. o tmpeno
chinês chegava trreverstvelmente ao seu ocaso
Em

1911.

uma

revolução

liderada

pela

"Liga

Republicana". presidida pelo Dr. Sun Yatsen. depõs. no dia
último imperador.

I~

Revolucionaria
de fevereiro. o

Puyi. e instaurou o regime republicano.

.-\ república

representou um penodo conrurbado e multo marcado pela presença estrangeira que

commuou a deter

internacionais -

~

0

poder extratemtorial nas chamadas concessões

sobrerudo pela extrema mstabilidade e tragmcntacão do quadro

politico locaL atomtzado entre as facções regionais intluemes
A mvasào japonesa. em 1931. e a consuruição do estado fantoche de
Manchukuo. além

do aguçamento da luta armada entre as autoridades

governamentais c as forças comumstas - que paulatmamente ganhavam terreno
mediante mtensa campanha de mobilização e mfiltração nas areas rurais - cnararn
condições de extrema tensão e vtolêncm ..-\ eclosão da Segunda Guerra Mundial e
a tomada dos princtpats centros c h meses pelas tropas Japonesas kvararn a
consuruição de uma treme comum entre nacwnaltstas e comunistas que durou ate
1945. yuando hoU\c a capnulaç:lo Je T LJqu1u

JOS

aliados r:cioJtu. então. uma

guerra c!vtl entre as duas faccàes. cJUe tcrrnmou com a 'nor1a mtln:lf comuniSta c
a fuga do governo nac10nahsta Je Chiang Kcu l"hd; para lnnnosa Em Io de
outubro de I Y.!Y. \!ao Zedong.. acompanhado Jos pnnc1pa1s J1ngentes Jo Pamdo
Comumsta Chines. proclamou na prnca Tien .·\n Men.

~m

Peqwm.

J

cnação da

Republica Popular da China.
A Republica Popular 'weu. de 1mc1o. uma fase Je cena acomodação
entre as dtversas correntes representativas da 'tda nac10nal e procurou congregar
as forças '1vas da nac:'io.

~sumulando-as

a se empenharem pela reconstrução do

pats Datam desse pcnodo uma reforma agrana. 1m plantada

J

ramr de

I ' 1 5 I.

yue
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procedeu a rel.!t::,tnbuiçào Jc

tcrr~

enL.re os camponeses. J.mda

~.:om ba·)~

na tdéia

de propnedade prt\'ada. e a reforma econômJco-monetarJG. LJUe penmuu "liquidação da hiperintlaçào dos anos 40. Embora se tizesse a nacionalização de
grandes se10res produtivos. foi preservada uma considera\'el gama de atividades
pri' adas
.-\proveitando esse penado de consenso.

u

Pamdo <-'umumsta fortaleceu

sua mtluencia em praticamente todos os setores Ja \Ida ootiiica
Em

19~3. J

~

msmuc10nal

Chma lacou seu pnmeiro "Plano Je Desen,oh Imento <)ütnqlienal"

Baseado no modelo so' IetiCO de mdusmalização aceleraJa.

pnondade maior foi

J

ambUida ao desenvolVImento das mdilstnas pesadas e a produção de msurnos
mdusrnats. O programa logo se ressentiu da falta de recursos para tinanctar os
m\'estimeniOs requendos Essa l:1cuna foi supnda arra\'es da aJuda prestada pela
L1niào Soviellca e pelos demais paises da Europa do Leste

\ cooperação de

\1oscou JuigJU-se basicamente aos serores siderurgJco. demco. Je mrneraçào c
agnculrur~

Je orodutos quimicos. c de cnge.Ihana. 'ia

com o plano yumauenal

Jc i '~5~ ra.ssou-:-....: J ~.;"Sl!muJJ.r :.1 (Oit..!U\"IZ3Cjo J.1 /Un;J ruut. J~ moJo J

um "upnmcnto m;:us
lt.J~:,

En[rc
IJ\J J~ -....! \..)

0

.,

.J0

' ) crescimento Ja

-:SLJ.\ e! J~

c I u_:;.-

,rno

\

J

;Jilmcntos J..S

c!d3d-.:~

cconom1a eh mesa LTCsc.:u

lnduStri3

Jgncultur~

assegurar

pesad.J rrogreJJU

.:ons1Jcr~\

J um ;:r

dmente_

J

urna

m~jl.J Jnua! de~()

contudo. foi menos marc:mte , cerca de 4 5

°·o

0

o

ao

mo'· não ger:mdo ,, excedente necessano parG sustentar '' J!enwdo programa de
cxp:msào Ja mdustna hasica
Jemog:ratico.

J

ta.xa Je

Como o Governo nào cognar:1 do controle

crc~sc1mento

populacJOnal chegou

uma g:r:mde Jem:mda Je alunemos. com

J

..1

~

0

o

.J.O ano. gerando

consequente rressào sobre o setor

J!!fiCOIJ
'Jo

~ntJilW. J

.,raJmisCas (Omeçou

..1plicaçjo Jcssc modelo
..1

~'.:onõm1co hJ.S~:J.lio

gerar (ncções no mtenor Jas

~stCras

l:m fórmulas

~srrareg1cas

do
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• chinês 10 Pamdo. o Exerci10. o Governo

~

os imelecrua.Jsl.

Aparece. então. com crescente nitidez. a corrente dos defensores da radicalização
revolucionária mediante a mobilização politica permanente das grandes massas
urbanas e rurrus. congregadas em tomo da figura de 'vlao Zedong. Diante do
acirramento dessas tncções. o Governo lançou. em 1957. '-' chamada ··cunpartha
das Cem Flores·· 1referênc1a

a frase

de Mao. "fel a hundreJ flo»as bloont. a

hundred school of 1hough1s comend'). éstimulando as crnicas ao funciOnamento

do sistema num

~sforço

por superar o sentimento de insatisfação que então

grassava. Confrontado. porem.

a surpreendente

pujança do descontentamento

demonstrado. \1ao reagiu e 1mpôs uma orientação ngida e autoritária.
Foi. então. lançado por Mao o "Grande Salto para a Freme" Programa de
desenvolvimento e indusmalizaçào acelerados. com base nas suas teses da
mobilização popular e da coletiv1zação abrangente. a China se congregana para
tentar duplicar. em apenas um ano. a produção s1derurg1ca. e Incrementar a safra

de grãos a ni\CIS

I!Xponenct~is

resultados tic:ll'Jffi muno
cond1ções chmat1cas

~ue

Cumo

'-'~uem

~.:ssas

metas ...:ram muno ;ll11b!ciosas. us

Jas cxpectall' as. fato

~gra'

ado pelas mas

cm 1959. 1960 c 1961 '-ltetamrn ,ubstancl'-lfmeme

'-lS

colhe nas chinesas. 'i vendo o pa1s uma gra' 1sstma cnse de !alta Jc ailmentos. '.'o
setor •ndustnal. 1gualmeme. vs resultados toram negall' os

•)s mdicadores

econômJcos da epoca apresentaram nrve1s decrescentes. o P"-:B passou de L'S$ 86
bilhões. c:m 1960. para US$ 69 bilhões. cm 1961. e o comercto extenor caiU de
US$ 4.3

bilhõ~s.

em 1959. para L'SS 3 bllhões. cm 1961. e para LcSS 2. 7 btlhões.

em 1962.
"'o :i.mbno do propno Partido. o 1nsuccsso do "Grande
de ter consecuénc1as.

Deng .\iaoptng c Ltu Shaoq1

representantes Je uma corrente
racional do pa1s. 'la

está~

pragmauc~.

~::Uto

· não detxou

Jespontar:ll'Il como

mms mtercssada em uma gestão

externa mtciou-se o distanciamento da União

SovJetlca. Com Kruschev mantfesrando publicamente 'ua Jesaprovação ao
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"Grande Salto". Pequim passou "mão a cnucar n "hegemon;smo· óOnetico ..-'>..
cisão se consumana ~m 1960. J.IlO cm que a L'RSS suspend~u sua asSIStência ~
remou seu pessoaltccmco da Chma.
Em 1965-196o loi lanpda a Revolução Cultural. mo' •mento 4ue Mao
detonou para camuflar os msucessos do Grande Salto. recuperar sua liderança
sobre a. nação e relançar o •mpeto revolucwnano que cons1der:~va ameaçado pela
onentaçào moderada de seus oposnores. De 1966 a 1976.

J

China \"lveu um

penado de exaltação ideolog1ca caractenzado pela pregação radiCal ultraesquerdista dos guardas ,-ennelhos. mtlic•a cnada para "cleknder o processo
revolucwnano" Em desatio " esuurura do Part1do. \1ao !ncl!ou as "massas"
'esrudantes e operanos 1 a defesa militante dos pnnc1p10s da re,·olução e as dmgiU
contra o própno Part1do.
<)

~ue

acusava abenarnente de "aburguesamento"

ano ele 1976 marcou o seu esgotamento c o óurg1memo. Janto em

óelores •mponantes da el1te d1ngente quanto cm amplas camadas populares. Je
Jbena opos1ção

CIO

monmento

Pmgmaucos c radicais perderam.

Joucos meses. ~eus grandes lideres respectJ\ os Chou C: n
JIIO . .;

Mao

Z~dong ~m

l;11

:10

espaço Je

rnorr ~u no mi CIO Jo

setembro .

.-\pos a mone de \1ao. o ''Bando cios <)uatro". l1derado por sua vJUva
J 1ang Chmg - que representa\ a o remanescente da Revolução C ui ruraL e se

aprestava a empolgar o poder. f01 descartado com o apo1o das Forças .-\nnadas.
que reafirmaram. asstrn. seu papel

~ssenc1al

como ,egundo pilar Jo regime

Depo1s Je breve 1nterlúd1o representado peta liderança de Hua 0uoteng, Oeng
Xiaopmg foi plenamente

reabilitado~-

valendo-se de suas solidas ,-mculacões nos

crrculos panidanos e m11itares . .:onsolidou seu poder. mic1ando. a panir de 1978.
uma polluca económtca de reformas e de abertura o

e~tenor.

A politica de reformas baseou-se nas chamada:;

''l )uarro

C:iénc1a e Tecnologia. Forças Armadas. Agricultura '

Moderruzações".

lndustna. O objetivo
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pnomano do

regim~

~cclerado.

passava a ser o desenvolvtmenro .:conóm1co

com

v1stas a quadruplicação do produ10 hruto ate o ano 2000. Desta feita. contudo. ao
contrario do ocomdo quando do Grande Salto. J Chma optava por modelo nàoautarqutco. amplamente voltado para

<)

tntercirnbio com o <!Xtenor e para J

atraçào de mvesumentos estrangetros.
A abertura ao extenor póde ser efetivada porque. desde o tmctü da decada
de 70. Pequim conseguira recompor o seu relacionamento tntemacwnal. Em
1971. o pais recuperava seu assemo na Organtzação das Naçõt:s Lnidas

t!.

por

consegumte. a qualtdade de membro permanente do Conselho do! Segurança: .:m
1972. o então presidente nane-americano Richard

~ixon

~

fazta

sua histónca

vtagem a China.
-\ pantr Jt: 1980/1981.
~conomJco

:..10

...:m yue

tempo

tomou-;~
:::,~

mudo '' pçrtil Jo novo modelo

Jest"J.Z.JJ

Jesc<!ntralizava-se J admmtslraçào tinanc<!tra.

.1

L"OietJ\ IZ3.ç:lo

JJ ...:gncultura.

'-:a Jgrtcullura. rei<> ··,,slema Jc

responsabiltdade··. lot reSltlutda Jos camponeses. Jcsd<! I '1 7 9.

J

posse efetl\·a Ja

terra. Jtnda que não a propnedade. compromeuarn->C des J emreg:u- ao [stado
~.:ena

quantidade Je produtos

i.l

preços tabelados. u restante

pod~n::1 ~..:r\ ~.:ndido

no

mercado ltvre. a salvo de qualquer controle estatal .
.-\s reformas Jo periodo Je 1978/1988 produztram resultados concretos
notavets: a taxa média de crescimento anual da economm struou-se proxima dos
IO 0 ~. benetictando a amplos setores da populac:lo. pots tot Jacta

~rande

cnfasc

ao setor de produç:lo Je bens de consumo. Jbandonando-se a poliuca 'menor de
pnvtlegtar a expansão desmesurada da indusma pesada em de!rtmento Jo padrão
de \'!da da população.
O

cresctmemo

constderaveis

dificuld~

ventginoso veto

J çngendrar.

como contrapanida..

ies. em função do aumento das tensões Jesenondcndas por

devados mdices de mt1açào :\os poucos gcstou-sc uma r..:nsc de

,.,rl·~·r:•P'.:t~;

]1 1(..'
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os dmgemes do pats não alcançaram

~quac1onar
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Desde ! 98!"- ,, reg1me 'mha

entremando crescente msaus!açào nos me1os esrudanus c mtekctuaJs .·\ mone
suttta_ em abnl de 1989. do e.x-Secrelllllo-Geral do PCC. Hu Yaobang. detonou
uma sene de manJfeswções de rua. Inibido de romar medidas de torça o regtme
chmes abnu margem para que as mamfestações ganhassem

tolego e se

prolongassem. Em 18 de maio. o ent4o Secretano-Geral do P:rrndo Comumsta
Zhao Ziyang_ foi destttu1do do seu cargo

Em :3 Je ma10. um milhão de

mamfestantes ped1ram a demtssào de altas autondades Jo Pamdo Chamadas a
aruar como garantes do regtme r as horas de d1liculdade. !orças do E.xercno de
L1benaçào Popular mvesuram. na nonc de' Je _Junho. comra "' mamfestantes na
Draca de T1an .-'<n \1en
As reformas cconóm1cas ganharam 1mpeto Jmaa ma1or no tina! da
Jecada de SO e no mJcto da Je
:99\

\994

tot

Je

wl)_ . \

\l.b

med1a anual Jo acs;:1memo Jo P"JB enrre

o.

~xponacàes

o.

...:hm~sas

cresceram

~

bllhões em

exponencialmente . .:levando " mve\ das rcsef'\ as para I. SS i 16
:~gosto

deste ano. Esses resultados levaram o governo " Jdensar o processo de

abenura do pa1s ao extenor. t>uscando cnar. no plano mtemo.

~

base msmucJOnal

para amparar o novo pertil que o pats vem assummdo.

Com u afastamento Jo patnarca Deng \:iaoptng. J3 nonagenano. do
cenano poliuco.

J

pamr do tntcto da decada acelerou-se ,, orocesso Je sucessão.

Jiang Zemm. anugo prefeito Ja ctdade de \:angat. f01 alçado. cm março de \993.
aos cargos de Secretar10-Geral do Parudo. Je Prestdeme da Repubhca e de
Pres1dente da Comtssào ,\1ihtar

C~ntral

por md•caçào Jo propno Deng. e acerto

nos ctrculos politicos como,, seu herdeiro
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O falecimento de Deng Xiaopmg. em 19 de fewre1ro Je 1997. encerrou a
etapa de mudanças estruturais na econom1a chinesa m1C1ada em 1978. O fim Ja
··Era Deng·· foi marcado pela sucessão politica mais pacifica desde a implantação
do comunismo na China ..'I estrategia de seu sucessor. J iang Zemm. parece
repousar sobre uma aliança tácita entre os mteresses da estrutura dominante do
poder (Partido Comunista e Exercno Popular de Libenaçàol e os dos mvestidores
chineses de alem-mar.

CUJO

apone financeiro ,·em sendo decJsi,·o para a rápida

modernização do pa1s.
J iang Zemin saiu ainda mais fonalec•do do XV Congresso do Partido

Comumsta Chinês. realizado em setembro de I 997. O pertil do novo Corrutê
Permanente do Bureau Poliuco. instáncw ma,ama do poder. composto de sete
membros. refletiu esse fonalec•memo: a facção modem>zante. 'JUe venceu o
embate de basudores conrra a corrente ma01sta - composta pela velha guarda
partidária empenhada no pnmado da ortodoxia 1deolog•ca. porem sem proposta
altemam·a para o desenvolvimento Jo pms

favorece o prossegUimento das

retormas económ1cas Sinal evidente 101 a nomeação Jo >eu Jiquiteto. Zhu
Rongji. ao cargo de Pnme1ro-Mimstro. 4ue sena referendada na I a. Sessão do fX
Congresso Nacional do Povo. em março passado.
Conquanto o tema
deliberações

formais

do

ela Iiberalizaçào politica renha estado ausente das
conclave.

consutuiu

Jemonstraçào

marcante

da

ampliação da .. clemocrac1a interna .. parudima a dec1sào da liderança de promover
a escolha do novo Comnê Central por voto secreto enrre os 2.04S delegados.
A ausênc1a de militares - fato medito - no Comnê Permanente do

Poluburo to i entendida por alguns analistas como s mwma de uma mudança de
mentalidade. propna a terceira geração de lideres. com perfil
que tendenam

.J

\'!SuaJizar o segmento

~.l.Strense

rna1s tecnocrata.

como l:Orpo J.Ulônomo

r.:
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dissociado das funções "ssenc1almente polincas do pan1do

\ pennanénc1a das

chetias poliu ca e m1lnar nas mãos do Pres1deme J 1ang Jemonstrana o voto de
contianca que lhe foi concedtdo pelo EPL J1ang . .litas. ;munc1ou. no XV
Congresso. a redução de 500 m1l soldados do efenvo mtl1tar · Jrualmente de 3
milhões - nwn prazo de três anos ...\ dimmUiçào de contmgenre segue a politica
de

modermzação

das

Forças

Armadas.

que

.:anal1za

recursos

para

o

desenvolvimento de tecnologta mtlitar em vez de saJanos para as tropas.
'la la. Sessão do IX Congresso 'lacwnal do Po,o. em marco passado. L1
Peng fot de1to Pres1deme do Comaê Permanente jo .._·ung:rcsso "iac1onal do
Povo.

~m

subst1ru1Çào a Q1ao Sh1 Tal mudança fo1 '1st a como um sinal de

··endurectmemo·· da cupula politica com relacào ao Leg1slau,o. '1Ue sob

~

ltderença de Qiao. buscava aumentar seu espaço nas dectsões nac10na1s. E pouco
cnvel que L1 venha a demonstrar a mesma detennmacào na defesa da ampliação
dos poderes do C\.1' que seu antecessor. .\sua de!çào huscou . .1Ss1m. recuperar
o comrole do partido sobre 'eus parlamentares "!ào ,,hstantc essa esrrateg1a.
smtoma dos Jvanços ~m Jirecjo

J.

maiOr U~mocr;J.UZ:Jç:~l.O Jo [laTi;:unemo t"OI ll

numero Je candidatos e10 seu C omné Permanente · I.\ I - "o ma1or '-JUe o dos
postos <!X!Stentes

1

I 3.\1 Fo·1 1gualmeme facultado aos parlamentares 'otar contra

cand1datos. como Jonna de expressar descontentamento
lmedtatarneme e1pos sua posse no cargo Je Pnme1To-\\m1stro. Zhu RongJI
Jeu IniCIO ao cumpnmento Ja dectsào Je reconfigurar ,, <>rganograma Ja
-\dmtmstrac:io chinesa.. ..::om redução Jo numero Je mm1stenos

r...'

..::om1ssões

estataiS. Je .\0 para 29 Zhu ;munc1ou. e1demats outras metas jo programa de
retormas: redução Je IIJ 0 ·ó Jo numero de tunc10nanos publtcos. cm três anos.
recuperJ.cão uas ..:mprcs:.lS -.:stJ.t3.Js JeticllJil:.t:. _.
lrTCcuperJ\~1~.

r.:rOrrna Jo

...:omcrcJ~.liiZJ.(ju

Jl.! :;r3os r.:tormulaçào Jas r'ol;iJL.ls

.: de

::I.SSISl~nc1a

meU a.:~

~-JSECm.::l

hanc.tfh'

ukn...:1,~

-

:-L'e5rrururJ ... JP

lLJ

:u

'-

cnda - Jas
~1sEema

J.:

ll.Jt"'tiJ(ll1n:..lJ. ;""~rt:\·JdenciarJJ
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As pressõe; sociats desencadeadas pelas rctormas - sobrerudo em razão
do aumento do desemprego - têm traztdo. como efeno colateral. o incremento da
criminalidade e da nugração interna. "lesse quadro. o Prestdeme Jiang declarou
que o processo sera levado com cuidado. de modo a minimtzar os seus efeitos
mais perversos. As tensões tenderão a se agravar caso a cnse
assola

<>

mundo. ~ a Asm "m pamcular. ,-enha

Continente. uma vez que sera muno ma1s dificil

.1

~conõm1ca

que

e~ungtr cfetivam<nte" o

-~oneroso

politicamen.e- para o

Governo Cenrral implementar reformas tão abrangentes quanto as que se propôs
em um ambiente internacional e regional hosul.

.-\ Região Administrativa Especial de Hong Kong

Em I' de _1ulho de 1997. Hong f.:ong reverteu

.1

;oberama chinesa

encenando 15 5 anos de dommw bntãmco A pamr de então. passou a v1ger a Lei
Básica da RAEHK. 3provada pelo Congresso "Jacwnal do Povo. "m 1990. que
mantem. pelos pro"mos cmqtiema anos. o SIStema capitalista. os estatutos legal e
jud1ct:irio. os direnos

~

liberdades dos ctdadãos de Hong f.:ong c preserva a

autonomta nos campos cconômtco. fmance•ro

~

monetano f'icou.

dessa

forma

caractenzado o pnnctpiO de .. um pats. dms sistemas·. concebido por Deng
Xiaopmg .
.-\s autondades de Pequ. m têm-se absudo
processo

~conômtco

~

d~

qualquer Intervenção no

polittco da regtào admmlstrauva respaldadas pelo

desempenho competente e politicamente J!inado c·om l'equtm Jo

s~u

Chele do

Execuu' o. T ung Chee-lm a Decorndo um ano Ja 1ntegrncào. ,' quottdiano da

--·

RAEHK segue malterado. com
plena JIIV!dade.

\S

~msutuicões ~

liberdades pOJiUCas têm

os ·J'l:Jflldos rolittcos locats em
>IdO

rres~rcadas.

conforme

demonstram as manttestações <!m celebração ao eptsod•o Je Tian .-\n Men que. a
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exemplo dos anos antenores. tiveram lul!ar. sem Interferências. no ultimo dia 4 de
junho.
Nesse quadro. a questão ma1s sens1vel para o ex-enclave britãmco tem
sido os aiaques especulativos conrra a moeda local. pedra de toque da estabilidade
da zona econõmica chinesa. O Governo da RAEHK. revertendo a pratica de
liberalismo1:· mio-intervenção no mercado de càmb1o e na Bolsa Je Valores. vem
dispendendo grandes somas para preservar

;:~

pandade do HK$. O Governo ja

deve ter disposto de cerca de US$ 16 bilhões nas suas mtervenções no mercado
aciomino. Em abril. o mvel de reservas do temtório era de ,_.S$ 98. l bilhões.
tendo caido para USS 77.8 bilhões. em junho. Frente

as

crescentes manifestações

neganvas de pane dos parlamentares. Tung Chee-hwa lançou um apelo para que
lhe sejam dados ma1s amplos poderes para manter

~

<lrdem no mercado

tinanceiro. a serem usadas apenas em suuações de emergência
alguns ::malistas poliucos entendem que a aruaçào Jo Chete

_.>,

Jo

esse respeito.

Execunvo tem

ticado aquem das t!Xpectativas. Assinalam que Tung Chee-hwa não tem
conseguido gerenc1ar os efei1os da crise. não tendo s1do capaz. ate o momento. de
encontrar iniciativas que venham a dar alento a sua economta I rente as mcenezas
e dificuldades produzidas pela mstabilidade fmancetra mundial
E importante para o Governo chines que as questões .:conómicotinancerras e seus

~vemua1s

desdobramentos pohticos não aferem o papel

exercido pela RAEHK. De fato. sobressaltos no processo acarretanam fuga
maciça de capitms. t5o necessarios p:u-a u processo Je mo<k,-,,zadu Lia RPC
Esses sobressaltos não

~penas ~svaz1anam ~conomic:llTlente

tambem afetariam a propna economia <.:hinesa. c;ado " alto
existente entre ambas Do ronto Je 'ista poliu cu Jo
Hong Kong depende

~

'1ong Kong. mas
~rau J~

~~no JJ

qabiitdade do pnncipro ··um pats

fundamental para as etapas postenores do proJeto Je
remconporação de Macau. em 1999. e a de Tarwan.

integraç5o

rcmtegraç5o Je
Jots SIStemas·

reumtlc~r:ào

nacwnal

J
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1\'. POLiTIC.\ E:\TER~A
Dms grandes ,-ewrcs halizarn a amai polmca c.xtema Ja R PC. o apo1o a
"rncrgenc1a Je um cenano mund1al multipolar.
subsmu1r

<1

<!UI!

no seu entender. deve

confrontação h1polar da ( iuerra Fria. ..: a manutenção ele um cenano

reg1onal Jesanuviado de tensões politico-militares. 4ue lhe possibilite concentrar
recursos na tarefa da re torma do Estado. que promova a inserção do pa1s no plano
imernac1onal.
:--lesse

sentido.

o Governo

chinês

tem

prm;urado

normalizar

o

relacionamento e estrenar parcenas com "pa1ses-chaves"' . .:orno os EUA. a
Rúss1a o Japão e a França. Essas parcerias têm des1gnios mui10 detinidos: no
pnrne1ro caso. cquac1onar o ma1or numero poSSI\ el da extensa lista de pendências
com a pmênc1a um polar 1propriedade mtelecrual. acessão a OMC. direitos
hwnanos.

cornerc1o

bilateraL

transterenc1a

Je

tecnologoa

nuclear.

etcl.

irnprescmd1vel para a commuidade do seu cresc1rnemo e integração efetiva nos
fluxos

tntemac1ona1s de .:omercio:

desentendimentos

em

prol

elo

com

<1

mcrememo

Rúss1a.
do

resgat<lr

décadas de

llorescemc

cornêrcw

1nterfromemço. Ja cooperação militar c da normalização das cjuesrões sensiveis
de segurança 1com acordos ele elernarcaçào c desmlliJarlz<lç:io Ja fronteira
comum 1. com o Japão - mawr parcc1ro e mvesudor -- sobrepuJar ..o mlirnos1dade
hlslorica na busca de consolidar as relações econõm1co-comerclals e os fluxos de
mvesumemos diretos e de tecnologm para a

melhora Jo parque indusmal

nacwnal: e tinalrnente. com a França. 1gualmeme paladma da multipolandade e
membro permanente do CSNU. a rnilitanc1a na resistência a umpolaridade e.
corno thno dessa percepção. u estabelecimento de uma parcena tecnológ1ca de
muruos beneticws: para a França. o 1menso mercado chmés c. para a RPC.
tecnologia de ponta sobrerudo nos setores aeronauuco e espac1al.
1 )utr:J.

L1ceta Jc.!ssa pohuca ...:onSt':)t!.!

~m ~...unstnur

um:J 1magem

IO::'Xtema

posnl\ a. yue lhe facolne n;lo openas atmgor cenas meras mtcmacJonaiS yue lhe s;lo
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1mponanres.

~orno

a ;J.cessào

J

()\1C. ::lenào tamot:m

[JUfCCirO tntemaCIOnal "responSa\eJ

é

<jUe O

como aror e

yu~ :.1 LrCdt:Ln.. J..:

.:ontla\d' !renlt: JOS

'-este pamcular. os Jingemes eh meses 1em ;ab11.io
cons1derave/ capHal rolitico
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J\

dt:SenvOIVJdOS

[JJIS"o

aliar " 1mponãncm do

paiS vem JCUmubndo c·om

J

decisão de não

desvalonzar a moeda nacronal frente aos efeiws negativos da crrse financerra
mtemacwnal Jpresentam essa ctec1sào como uma contnbuJcào - sacrr 'i cada chmesa a estabrlidade da regrão

Relacões China - El \
As relações El' A - C h ma caracterrzarn-,e por uma constante sucessão de
cnses e reaproxrmações. que os observadores rorularn quer de ,·omammem quer
de engagement por pane dos EUA. Ale recentemente. das se encontravam
entravadas pela preponderância da agenda negatl\·a no dialogo hlia;eral. Entre os
pontos negativos. Jestacarn-se questões cconilmJCo-comerclaJs

i

propriedade

mtelecrual. por e:o;emplo1 JJTenos humanos. rrol1ferado nuclear e a dJplomacJa
mtormal de ía1wan
Desde

J

\ISita Jo f'res1deme J1ang Lemm

J

\\'ashmgton. no tina! de

ourubro de 1997 - a pnme1ra de um Chete de Estado chmes aos EI...'A desde os
eventos de TIGn .-ln .\len -. u relacionamento prosperou em direção
ma1or distensão.

Embora Je parcos resultados ,·oncretos.

J

uma fase de

essa 'IS Ha foi

cla.ss•ticada como "um grande sucesso" <de reiações publ1ca.s. sobrerudol .-\s
um cas notas chscordantes - embora admm1stra' eiS

-

toram us comemanos

mevitavets- Jo Presidente Clint->n a s11uaçào dos d1rc1tos humanos na RPC. e os
protesros ann-chmeses. Je rua. i:us man1testacôes. no entanro. parecem ub.as
J1ante Jo lato Jc: yue (\ Pres1Jemç Lemm '- 1u . . ~r ~nnorg.Jdo

pessoa. tratamento Jc
-;Imholizou n

l!liCIO

~rande ~otenc•a

\1uno>

..1 ~,_·hma.

~nal1stas ~ssmalam

na sua

yue a nslla

Je uma no\ a ..:r~ no rclJc:uní.Unento Lle rn::uor marundade e

respetto mutun- u.s di\ergencl.JS mcluSI\e- I·rutt..' ...ll1as. JJ. 1mponmcia crescente
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dos aspecms comerciais na condução da diplomacia de Washington com relação
a Pequim. Nesse contexto. os irritantes bilaterms passam a ser .:ada vez mais
tratados da perspectiva de um constructrve engagemem.
Decomdos menos de oito meses da passagem de J iang pela
a vez de Clinton reciprocar com uma extensa viagem

Ameri~a.

foi

a China. ~m junho passado.

A pane toda discussão previa. que envolveu a opinião publica nane-americana
sobre a validade do ges1o .:m razão dos parcos resuirados concretos da visna de
J iang

1a falta de melhona nas condições de acesso ao mercado cllinês. por

exemplo\. parece que o pomo crucial. da perspecuva do governo dos EUA. foi a
·possibilidade de tocar

perante a mtdia chinesa I concessão .:xpressiva das

autoridades de Pequim) temas considerados "'tabus''. como o massacre de Tian
An Men. direnos humanos e o Tibete.
Nesse .:ontexto. ,,

Gov~mo

.:hinês .:oncordou cm reauvar o dialogo

tormal bilateral sobre direitos humanos. por de 'uspcnso unli:ueralmeme. em
1994. em retaliação ao encontro do então Subse.:retano de Estado. John
Shattuck. com o dissidente We1 Jmgsheng .-\dic10nalmente. no campo especifico
da não-proliferação. o lado chmês tena se cornpromeudo a esrudar auvameme a
adesão ao MTCR.
De sua pane. o Presidente Clinton '-ltirrnou. de publico. que não
emprestara apoiO a mdependênc1a de Ta1wan. ou a poliuca de "uma Chma. wna
Ta1wan" ou "Je duas Chmas". nem

JO

mgresso Jc Tatpe

~m

organizações

Internacionais yue demandam o s1a1us Je r:,tado 'os chamados 'tres nàos''l Esse
gesto toi considerado como um duro golpe n:u-a o l ;"'cm o Ja tlha

Relações China - Rússia

L) contenciOso envolvendo " e.\Iensa tiomeirJ cc1m

J

R uss1J. yue por

longo penodo preJudicou o dialogo Pequim- \1oscou. rarcce hem

~ncammhado

Numa clara disposição politica dos dOis governos Je superar " nvalidade
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caracteristica da Guerra Fria

tem-~;e

lados. tais como as de Bons Yeltsm
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sucedido 'IS Itas de alto mvel de ambos os

a Chma

em abril de 1996 e novembro de
~egundo

1997. e a de Jiang Zemm a Russ1a. em abnl de !997.

o \ Ice-Pnmetro-

\1mistro Qian Qichen. as relações .:ntre os dois paises podenam ser qualificadas
de uma ··parcena estrateg1ca e cooperativa··. destmada a redmam1zar as relações
na esfera da segurança regional e no campo econômJco-comercial
Quanto ao pnme1ro aspecto. a China. por ocas1ào da 'tsita a \1oscou do
Presidente Jiang Zemin. tirrnou wm a Rlissia J um ame me c·om u C:lSaqwsrào. a
Republica QurrgliiZ e o TadJiqUistào. um acordo para reduç:io murua de forças
milHares nas areas limHrofes. por meio do qual serão congelados ns denvos das
tropas esiaciOnadas na região Je t"ronteJras comiguas
acordo e desenvolvimento de outro tlrmado
Yeltsm

~

~m

~os

c meu raises O novo

.'\ang:u. quando Ja VISita de

Chma. em 1996. clcasJào em yue tOram

~stabekcidos

lim11es de

grandeza e escala aos .:.xercJCJOS militares naqueL:1.s regiões .. \Jicionalmente. em
novembro de 1997. fm Jcordada J demarcação Je fronteiras comuns

1 foram

delimitados -.1 200 quilômetros Jo setor onemal " assumido u compromisso de
conclUir a detimçào de · 'Skm Ja !romeira clCldenta\. entre

.J

\

1ongol1a e c•

Casaauistào 1
-\ L h ma l<'m procurado Jar

ênt~e

_.,peciC.Il

cspecialmente nas Clreas Je cnerpa '[letroleo. :;as

natur~\ ~

mformauca e tro.nsportes. c buscado equJ!Ibrelf ,, Jeliut
bilhões no penado \<192-1

yq~

Duro.nte

J

J

'-

crtcntc comerciai.

lecnoJc>gia atômicai.

acumula~o

Je L·ss; I:;

'IS!la uu cntàu l'nmclfc1-\1Imstro LI

Peng a Moscou. cm tC\ erciro Jo corrente ano. ti c aram acertadas a construção de
navios Je J..lta 'elo<.: Idade. destinados ao mercado chmés. c J Jberrura de um
porto de carga Internacional. entre as localidades Je Huncnon ,. \1ahahno. -\
vtstta proptctou. Igualmente .

.::1

asstnarura de :::1cordo -:.obre

no caso da Russia. as herdadas Ja ex-L~SS 1

-\

;lS

Jtvtda.s rectprocas

e.xpeci~ll\

a e Je que tais
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acordos tmpulsionem o comerciO bilateraL atualmente estimado em US$ 6
bilhões anuais.
Na area energetica Jâ hã registras de avanços nas negoctacoes. A. Rússia
assinou contratos para a constrUção de uma usma nuclear no pono de
Lianyungang, na Provmcia de Jiangsu. no valor de US$ 3 btlhões.

~

pa;a o

fornecimento de dois reatores de mtl megawans. Demonstrou. durante a vtsita a
RPC do ex-Primetro-Mimstro Sergei Kiriyenko. em julho ultimo. tgualmeme
interesse no proJeto de t'ornectmemo anual de 20 bilhões de metros cubicos de
gás natural a Chma mediante a instalação de duros entre a regtão Je lrkutsk c a
provmcta de Shandong.

Relações China -.Japão

A diplomacta chinesa para com o Japão move-se sobre a cano-adição
imposta pelos ressentimentos historicos arraigados na memória colem·a da RPC e
o interesse por invesumentos e tecnologtas avançadas japoneses

10

Japão e hoje o

maior mvesudor e o maJOr parcetro comerctal da RPC. com um ,·olume de rrocas
de L'S$ 60 bilhões. cm 1997!
U pedtdo Je "desculpas" Jo então f'nmctro-\1mtstro T umll.:ht \1urayama

r elos abusos
Je 1995.

'en !i c adas ao tempo Jas guerras Je ocupação. formulado em agosto

e~liado

a alegada hoa-vomade em relação a pretensão eh mesa de mtegrar

a OMC. consutuçm_ çntre l'Utros . .::itnílls roslll\OS. ~..: retOrç:::.m

J

rromessa dos

Jots Governos de "olhar para !reme
Nesse quadro Je aproxtmação. ocorreram \lSllas yue merecem destaque:
a ida do então Pnmetro-\1mtsrro Hashtmow a Pequtm. em setembro de 1997.
vtsou rct'orçar a parcena económtca btlateral e desfazer recetos chmeses ~obre a
declaração conjunta Japào-EUA. assinada em 1996.
.~lltance

jor rhe -'1st I "cntun·. LJUe elevou

<lS

Jenommada

Securuv

termos Jo tratado ntpo-amec1cano
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de !960

~

s~gurança

como pedra de ,oque da

..;,.sia. 'Jo s~u

contexto estana insenda a

reatirmou J questão da

prospendade ~ da estabilidade da
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diretnzes de cooperação entre o Japão e os EU A na area militar.

revtsão das

estabelecendo-se politicas coordenadas para tratar de conflitos na região hmu:rofe
do Japão. o que incluiria para o desagrado da RPC. proJeções sobre logtstica de
defesa no esrreno de Tatwan.
Hash1moto reiterou. na oponunidade. que
pnnctptos

~stahe!ectdos

segundo o qual ··o Japão
que Taiwan

~

s~u

pa1s

p~rmaneccna

fiel aos

no Comumcado ConJunto 'imo-.lapones de 1972.
~ntende ~

nespeita por completo a opmião Ja China de

pane mseparàvel da RPC" Não foi.

~ntretanto.

fena qualquer

menção ao papel da ilha no âmbito do pacto nipo-amencano ..-\mda durante a
vtslta. firmou-se acordo sobre comércio de mercadonas e acesso a mercados. que
prevê a redução das tanfas de tmponação de produtos mdusmais e agncolas e
lixa um cronograma para a abol içào de quotas para tmponaçào de 'etculos.
Neste mesmo esptrito J,, distensão. o ex-Pnmetro-Mmtstro chinês Lt
Peng realizou vtsaa ao Japão. em novembro de 1997. ocastào
ctclo

J~

consultas.

4u~ ~nvolvena

~m

que propôs um

EUA. Russta. JJpáo e <..."hma para assegurar a

paz e a estabtltdade na rcg1ào Ja .. \sla-Pactlico Tal proposw ,e encontra

~m

;mal JS~.

Dando commu1dade a poliuca Je acercamemo. cm

fc,~retro

Jcste ano. o

'\ihmstro da Detesa da RPC. Cht Haouan . .:steve no .lapão. ,eu roteiro mciUlu
meditas 'tsnas a mswlações militares mpômcas
mtercârnb1o neste setor. com vistas

a

F01 Jcenado o miei o de

criação de canal de Jialogo para o

encammharnemo das deltcadas questões de segurança. tats como as polêm1cas
drretnzes de defesa Japão/ EUA
Recentemente. na sua primeira viagem ao extenor na condição de chefe
da Jiplomac1a do recem-empossado gabinete Jo Pnme1ro-M m1stro Keizo
Obuchi. o Chanceler 'v1asahiko Komura pnvlleg1ou Pequ1m.

A distmção
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repercutiu posm\amente JUnto
sunbolo da alta pnoridade

~o
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governo chines. 4ue entendeu " gesto como

~mbu1da

a RPC na polillCJ externa Jo arual governo
~

japonês. Em seu çncontro com .l1ang Zemm. Komura huscou responder
.l~p;lo

preocupações Jo Presidente Ja R f'C sobre o papel Jo
l::!conômiGl yul! Jr"ctJ.

;1

~stimular J. ~conmn1a

.\::;Ja

Jesd~

Jc moJo

:.1

I ll9"'7. ao rc3tirmJJ

l)

na superaç;lo da cnse

tnterl'ssc Jc- :-.cu pais cm

!:?:arílnHr o ramo Ja Jl.!m;.mdJ. mt~m.:t 1.!. ponanto.

contnbUir para c establlidadç Jos mercados
.-\ esse proposito. cumpre salientar que as frequentes manifestações de
chines~.

altas autondades

durante todo n ano Je 1998. sobre a falta de

miciaiivas mpõmcas paríl soluciOnar

;1

cnse. JeL\.am

~..·nlfe\'~r

que requtm vem

utilizando o tema como canal de pressão politica sobre Toqu1o LJUe. no entender
Jos chmeses. ·.mha_ Jte meados Je
Jes\ alonzac;lo Jo \ <'11. rreJUU!Clal
\
ulttmo.

'ISttJ Uíl J>r~SILh:m...:

~S

çxponacões eh mesas

_; 1;,mg /...:mm

1~11 Jt.itJdJ ~..·m rJ.Zj(' ._;~Is

.10 .IJpJu.

..:nchcntc~ 11:::1

~lmhUibtnO rí.li;) ..lnÜ"lp..., ,,:;; r;Ji~L''. j)Of '.,;r

;j

frat~do hii~tcrJI

?:..ira,,

mum~-:mn

~~

-.:onsJdcr:JJ0 '.Jm
ntpontco.

;~::;::;o '1'-'ltJ. ICrJ;J.

espec13l

Um i)f.:"::,h...iC'ntC ~.:htnê:::i .

~~~stmll ;tnJ\

._:

o...TS:lriP Ja asstnalurLI

rossihiliJ~Jcs J~ cunpli~cju J~ parccCI~

T ..mQ. .lla."\uan ..._·orno "'Jllltgo:-;
tstt;.t-..

. . erembro

I'PJo...·r--- . .·-la ;ltÍnn;JJ que. :1Jo \lhSt.J.rHI.:

tão C\"tdenres. vs _1:1poneses ....:onsrderam u

Jt\"C7"'<.L..; \

J.:O

pl~mr.:J;JJ;J ~arí..l

Jc l'OJ c \mizJJc

Jescon!iança mutua. ''-'

Chancel~r

RPC

flrlmr.:Jf;j

por mscn.:n:-r- . . . _: no imhno J.J.s . . ..:lehrJ.çõe:-. Jo \

Jo

promowndo uma roliuca de

i99R.

: ~1qu1n.

~·m l

~-:-;Dt.:CtJiblJ

lJpJo

de

nuncJ esm·eram

rnme1ro-\limstro /'hu Ronji e o
Je ,eu

r~os ;mtcTton.::-;_ . ._. n

~·:n

\l~ r~syuJCJOS

r~IS"

chct"e Lia

,endu tJH.:IusJ\ . ._.

-\m bOS reaJ izaram
Jtplom~ct:J.

:luenr~

chinesa e

no 1dtoma
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Relações China - Índia
As relações smo-mdianas sofrer= reves <.juando Jos testes nucleares
md1anos de junho passado \ 1uno embora

comedJmemo
~-"hancetana...

~m

RPC Lenha

J

..;ua reacdo - l1mnad.J

:::,t.!m aphcJ.cJ.o Je

n~nhuma

~omuntc.JJo

um

J

Jemon5tr~Jo.

Jr::LStlc~

med1da ma1s

Jc publico

~...·0mundcntc

- ct.s relações

J~

~srão.

por ora. abaladas.
Militam para 1sso razões liistoncas. Jesd.:: .1 e"stcnu~ Jc J1sputas
tromemças não resol' 1das na regtào Jo H1maia1a t causa Ja ~uerra ,mo-md1ana
de 19621 ate decl:u-ações Jo \ 11n!S!ro da D.::fesa Ja I ndw lieorgc

cemandes.

Jç

abnl deste ano - (IIl!enorcs aos testes - <.jUe expiJcJtavam a \lSào Jo (jo,·emo Jo

RJP. ,egundo o

~ual J

<_'hma ,e coloca como

longo prazo para a lnd1a '-a oporrumdadc .

ma1or cuneaca c'trmt:glca Je

J

Chancelaria procurara mmlmlZ:lr as

.J

polêm1cas declarações. atirrnando yue não h3' en3 mud:~nc::: J.lguma na poliltca

mdJana parõ.l com
1denut\c;:un

J

t....'lunJ

L~hma

J

\Jt;!m:.liS

J!g.un:::.

(lfCuln:;

é

_rLJ~uJ::-..I.Jnl'-

J[e

Paqut~r;)n

! \.,m~.-·L1menw Lk'

melhora. embora

>UJC!la

\1mJS!ro :-..!arash1ma Rao
1996 - yuando

l)S

Jestmo.Jo

condiclon(IIl!Cs

..1

J

,k~

,.:ngenho. , ,

umJ !...:nt;J ,·

prog.r~sSJ\ ~~

J J('tor.J(.JL)

rel:.J.l.:Hmamento htlatcr:J.t !lílf~CIJ. ...:ammhar rumt)

Je

:.:

Ddht

\1-111

'\,,ão ~)bst:J.ntc -::-lt(: ~staLio J(: (:'::ipmto

~leasures .

r(ld:..:'r ~·:n "<O\;]

...:orno :·0meccdoro. ..;.c LC'cnolog1a ,çnSI\ cl .1n

ras.sJstt.?ncJ.J .;JO Jcsl:!n\ Ph 1menw Je mtss1l r :.'alo:
ffiiSSCIS \1-'l

J..:

,J

Desde a 'JS !la Jo c·x-f'nme!ro-

f'equ1m. em 19'15. c

Je .ltang

J

Jo1s pa1ses ;JSstnaram :.H.:ordo Jt:
:..1

rrome1ra (UffiUm -

reduZir
VS

P

Jub

numero Jc tropas
\

IZinhos \

:..10

tnham

tungo

cm1n

.1

Delh1 cm

· _j/lfldr:."'l._ :._' !Jwú..im'=.:
J~

. .\

pro~Uf::Uhll 1

rn1i

qllllúmetro:::.

"-UPLT:.U

..liltl!:?.J.::-

rJ\'a[Ldades :\S Jesconli:.J.nÇ:J.S. 110 c.!ntantO. rerS!Stem

Dada
deo;;e1o de

.J. 1mponãncJ.:l

murua Je um hom rei.:lcJonamenrn

amhoo;;; ;tlc:mc:.n uma ,/éfentP rcr:10nal

yue .Jlende ;lo

q11e !JhcrL' ~·:,cr!::'J:J..; l' rccnr,;;;o..;
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para as politicas prioritárias de desenvoivimen:o rtdcional.

~

de se prever que.

malgrado a retórica contundente. os dois paises procurarão melhorar a
•.:onvJvêncJil.

Questão da Península Coreana
A questão coreana

e pamcularmente sensivel

para a diplomacia chinesa.

clividida entre a ··lealdade·· historica com a Coreia elo

~orte.

·irmã de

re··.

e a

crescente malha de mteresses económico-comerciais que se estão firmando com a
Jo Sul. desde que estabeleceram relações. em 1992. na esteira do processo de
~berrura

da economm chinesa.

A

China tem

participado ele

negoc1ações

4uadnpamtes

para

a

normalização das relações entre as duas Coreias. JUnt:JJ11ente com os EUA
\diCIOnalmeme. Pequim 101 sede.

~m

abrtl ulumo. Jc

~ncomro

llllercoreano para

J1scussào Je a.tuda IIumannarta a Corew Jo '•Jonc na tormOJ Je remessa J<:
temlizantes e alimentos. De todos os

pms~s

cnvol' tJos no processo de paz. J

China c o que tem capac1ll:idc de med·iac:io ckll\ a entre "" panes. pelo hom
relaciOnamento com =bas. Embora não Jlerdeie publtcamcme. sabe-se que
Pequtm tem feito a ponte entre Pvong! ang c Seul.

Relações China-America Latina
A politica chinesa para a .\merica Latina parece onemar-se no senudo
da ampliação Jas relações económtcas

~

contenção Ja presença Ji'11cmat1Ca

tatwanesa. Com d'etto. o contmeme latmo-amencano - sobretudo

1

Amenca

Central e o Canbe- JUntamente com o arricano. consuruem os ulumos basuões
externos de Formosa e. corno tal. são objeto de auva atenção de
Pequim tem procurado expandir sua relações

P~qu1rn

~conõm1cas

.:om ,,,

parceiros latino-americanos. Idealmente corno provedores de produir>S agncolas

é

de matena-prrma. \lo caso do Peru. J China ocupou. cm 1997 J pos1çào ck
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'egundo mmor parceiro comercial do pais. Jepo1s dos [swdos i·. mdos. 1endo as
e.xponações

:~ungido

a cifra ck L'SS ó20 mtlhões. >endo a (annha Je petxe o

pnnctpai produto da pauta exponadora..·\ Venezuela recebeu a qst!a do VicePnme•ro-Mimsrro Wu 8angguo. no ultimo mês Je setembro. quando os dois
lados repassaram os mvesumentos c hmeses no setor petroleiro 'enezuelano. hoJe
da ordem de US$ 352 milhões 'lo tocante ao Chile. Jactos Je 1996 revelam que
mais da metade das suas exponações para a China sào referentes as 'endas de
cobre. destacando-se. amda produtos tlorestais c pescado
Por outro lado. J atuacco

dtplomauc:~

1unto Jos patses

;Ido 'oitada para conter- e afastar. se poss1vel '. rroposno. "m recenre
I

)tchen ag:rudecçu

JO

'-IS IIa

J

B:~rbaJos.

d

c:~rJbenhos

presença tal\vanesa na região

, ' ,.,cc-l'nmeiro- \ lm!Slro ()1an

lio\ c-mo Je BngdetO\\ n rt:tos

·~sl'orcos

Jesen'-·Oivt!ndo no 't!nttdo Je :.!Stlmular nutras flJJSr.:-s JJ. rl.!g.tJ.u
Jesen\ol\er relaçÕ\!:i com J l-h ma·

·esnaços poiiucos na região.

J \..-h ma

tem

yue \em
.1

mlctar :. :

'.o ~:::.ptrll(' J..: -..ua roilliCJ. J~ lH.:upaçào J~

tomou-se.

J

pamr Je •aneiro Jo corrente ano

membro de pleno dtreno Jo ··3anco de Desen,oh Ime mo Jo \.. Jrtbe
Relações China-.-Ürica

Passado o penodo.de mliitâncta mao1sta. yue transtórrnou as Embaixadas
Ja RPC na .·\frica em
;ovemos J:l rcg1jo

c~mros

de expansào 1deologicJ e cnou JtrliOS com 'ano o

J J•plomuc•;.~ chines;.~

tem rrocur<ldo

Jtra\es Ja 'eneme Ja coooeraçào Iecnica

c'.\p;.~nJJr

'ua presenç·c

\..·ompeie. JI. com Taiwan.

~ue

preserva amd<l relações com S patses africanos e mveste mac1çameme parJ
manter o stmus <fUO. sabido

~ue

esses pa1ses são os mais senSI,·eiS as "razõe,

pecun1anas"
\lesse LOntC\tO. 101 muato ::,lgiHiicatl\O
~es1c

1J ~stabekctmcmo.

ano Je relaçôes Jiplomaucas entre ,, RrC c

J

~m Jallelr:'

\tnca Jo "ui. pnnc1pc

marco Jo emhmc ;,_om í Jl\\ i..U1 JesJc o l:"S[abctt:umt:ntu J~..· í~,.'!<..il,:lJL'::-. •.:mn: Pequun

c Seul em 1992
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\". EC0'\0\11.\

-\ econom1a eh mesa 'em cxpenmenrando ao longo dos ulumos Vinte anos
crcsc1menro

~conóm1co

''kmado

Desd~

1978

yuanJ,, toram Jdmeadas

··Qumro i\1odemJzacàes·· - nas ureas Je JQncui!Ura. 1ndusmu. Jeksu e

~s

c11~nCJa ~

tecnolog1a - a taxa media de cresc1memo tem SJdo da ordem de 4_ 9°-ó 1 197819971. 'ião obstante. a Chma 1em amda baixa renda per capna. Para a
commuação desse programa de mouemtzação. yue v1sa completar a transição de
uma economia soc1alista para uma ··economta socialista de mercado··. o Governo
delmeou. no "!X Plano Qümqucnal 1 1996-20001"

~

nas "metas de longo prazo.

ate o ano 2010". entre outros. os segumtes objell\OS prmc1pais.
a 1 rctorma abrangente

das

~mprcsas

~stataJS.

yue

têm

revelado

mcapac1dade de adaptação as mudanças econômJc:.ls.
bl pnoridade para o desemolv1mento do setor agncola .
..: 1 desenvolvimento

acekr:~do

n:lS cireas da

cduc:~cão

é de c1ênc.a é

t~cnoiogta.

Jl

manut~nç:J.o Ja polill~;J

Jl.! :Jbl!rtura ao 1.!.\!cnor. ..:

L 1 Jimlnu1çJ.n Jos JcseqUiiihnos regionais

Conjuntura Econõmica em 199!l

Os dados éconôm1cos rclau,os ao
pdo r:scntono

c~mral

s~gundo

mmcstrc de 199R. J1vulgados

de r:stal!Sl!C:lS Ja RPC. não parecem Jar margem

previSões muno oumtsl:lS rara " yue resta do ano

\ meta

~ovemurnemal

J

Je

crescJmcnro . . lo r~~I1 Ltn X o 0. flJJJ l 0GX. não \cm :--Ln do aung1dJ \lo rnmetro
lrlmL·:::.trc .. 1 t.:nmnmJJ crcsc~u ' : '),)\.!.no -.,l..!gundo. 1..1.TCJ 1..k h.S ·' '· pt..:rfazcndo"o

no ""'L'mcstrc rJL'sac I qqn tli.".i~l· ...;\.! rC'!!tstr;n ;1 t:J.o bQJ\0 tndicl! di.! LTL'S(tmcnro
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'<n ..::J..So JJ

:;Ll\cmanh.'!HJI :1u ..,~ntJdu u-.:

JJ ..:upul.J

redimensionar o setor ~stmaL pn,·atiZar :1 habnac.Jo. _-,.l11e;JJ () --1srcma hancano ~..:

reduZir

v

t:xcedente

funcionanos.

Je
~

populacional. faz com yue

...on1J.Ju

mew Je S •, >éJa ,,

.10

11m11~

í1 rornu

'-Tescimemo

mm1m•• ,, oamr Jo qual

se possa garanur a establiiJade social e econom1ca Jc> ra.,;
Os resulwdos parc1~1S para este Jno 1erkiem
ultimas doze meses

;JS Lconomtas

cnsc ~ue ~ungiu nos

.1

i.!mergemes un 'Udestc

:..t:ciJath..'l1

recessão ~

....:

J

Jebliidade poln1ca. cconom1ca c monetar1a Jo .l..1pJu . ,e~urhJ•• ·n~rcado Jas
!;!Xponações ~h mesas 1.

relau' a paraltsaç:J.u JJ. ,_::::. tr,. ~ •.Jr:J huro . .: :-:..ltH.::..1 ...:entrai.

..1

decorrente J~ abrangentes reform~ Jeterrnmauas re'~ l'rime:ra -;essào do 1\
Congresso "iac1onal Jo f'o,o e os preJUIZOS causado" ''el~ ;eYer:J..S c repeudas
enchentes desde a pnma\ era
-\s deS\'alüriZ:J.ÇÕ~S

senSI\1.!: pressjo
merc:::~.dos J:::J.

pnmetro

"obre

dCOfTid;:::LS i"tOS rJ.t:;L~ \ 1/.lll!l~l:::- prO\OCO.Iain

u :-.C[Qf -'.\.t\.!mo ...:hm~~

\s1a !lrJCnt:::J.l

::;~mestre

monetanas

'.\I

tmpon:::J.ram ..:.:rc..1

J\.! 19()/ ..: o'=' ln\'l.'Sl!menw ...

rnm...::rP

J~....·

_.::,·1

·...:m~_'\tfC j,_.

J !lli..'!Hb JO L!Ue :lO

~rP\ l..'nt~..·ntc:-: ...:.J

cm rumo muno !t!nto t.:m rclaç:lo ao ;mo píl.SsaJo \1enctonc---<.."
yue JS t\pOn3çàes L· h mesas no

um tncremenw Je .21

11 ,)

r·

·n

\IS ta.

tn\estimentos

~

cm 19q7

das JlficuJdades Jo

a

\s perdas

·-·si.o2

r~spetw.
o! •

...:ontr.J

Jr.:t ...:onH.::-~..·H1 .._·\tr..:r:,\r ·m(J-c.btattC\1

L'

SClOf

t.:.Xtemo

o J.queumemo JJ.

,i ..l> .. --.~"r:....:u·:,:·

1mpkm~..·ma.r

J ::-.<.lllÍ.J

.:::;tanJ. nu

JL"m~mc.b Jomt.::-iitCJ

·-:il".J . .:. . - -

:JUmentO r.JOS

"'JJ.J

:JJ 1-tm

un1a ~..:nL' J~,_· ~:'~.. . .::HI\•"- ll''-'··tiTih...'l110.., Jtr~..·tu::- ~,.·

[>el1utm nu utt!mo J1;1 --=-~ JL -Ltemnro. ,, \1tni--l~~)

J>iant.'tamçmu

...1

. \ tr1c3

tntemos

~O\L'n11· ...:~.>mecJ

r ~:.::!Jo desc..:r:::ur.

rnmeJTo semestre lTC'SLL'r::I.m Jpt:"nJ:- - r, .,

foram ...:umpensada.s. -.:m ;.tlguma Int!'t.hda. 1-:clu Jun,~..·ntcl

\mencc. .. Europa

]l)QX ''"'

~..h> Dt:~t:n\,)hlm~tno .• ~rg;lo

· . . .·n;;

--unnrutn ..hJ·I

''-".,111

.• .J '·-

,\mtssào J~

__ ,1' ~~n-...1..':\\,> J~ [~tJ.Ju
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assegurou 1-iUe a China t~m nlcna (Ond:ção Je ..1tmg1r .1s rnnctpais metas

macroeconômicas lixadas pelo govt!mo no inic1o Ju ano I<:resc1memo de 8% do
PIB. inflação infenor a 3 "ó c: ta.xa de càmb1o estilvell.
Para demonstrar ;eu empenho na consecução Jelas. as autoridades
chinesas autonzaram. no mês Je agosto. o mcrcmemo Jos mvesumentos
governamentais Jirigidos

JS

obras Je mtra--:strutura 11cm '•do citada a c1fra

astronómica Je l.'S$ I. 2 trilhão Je dólares.

~m

Ires anos1. ,obret• .do para a

recuperação das regiÕ<!S c setores da economia '-lfetados pelas <:nchentes. Disto
resultou um aumento de 17.7 % dos mvestimentos <:statais em auvos lixos
durante os primeiros oito meses de 1998. Foram anunc1adas. ademms. medidas
para t:stimular o setor não estataL principalmente med1ante a em1ss;;.1 de bónus do
tesouro num total de I 2 bilhões dt: dólares.
Nesse 4uadro. perdura como amda uma mcógmta.
da moeda.

f'rentc

JS

pressões c aos boatos

preservação do valor

J

~spt:culatonos

cm tomo da

estabilidade do renmmb1. c como indicio suplementar da tendênc1a aparentemente
•rreversivel do pats no sentido de maior abertura. toda

citpula chinesa tem

J

reiterado que a moeda não sera depreciada. Essa pos1ção monolitica se ancora no
argumento de 4ue a desvalonzação ocorrida nos patses 'izmhos não resultou no
aumento das l!xponações destes. mas apenas aprofundou

JS

ratzes da recessão

que v1vem.
Não menos

1mponant~

para os dirigentes da RPC

~

o reforço da

imagem do pats. como pnnctpal fator de equtlibno para a combalida l!conomta do
Extremo Onente

I!

Sudeste . \statico. I!Xtsundo

J

deitas danosos de uma çvemual desvalonzaçào Jo

dara percepção dos poss•ve1s
renm111~1

sohrc

JS

moedas da

regtão. c: espec1almeme sobre o dólar de Hong Kong
Obst:rvadores Ja ct:na cconómica chmt:sa conunu'-lm.
expressar duvidas sobre

J

•10 ~manto. J

capacidade de o pats aung1r a meta Je cresctmemo

prevista e a acautelar-se contra a .:venrualidade dt: desvalonzaçào da moeda
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nac•0nal. .-\pesar aa tinneLJ

aa

posi<,.ii·.· uriçial. v Standa . ·. and Poor Ratmgs

<Jroup esumou o crescimento do PNB chinês em 1998 em apenas ' ou 6

··~.

Tendo em vista a relauva mconvenibiiidade do renmcnbt. firmas
estrangeiras

estanJIO

procurando

saldar

antecipadamente

tinanceiros cm moeda local e remetendo para o e.xtenor

~

compromissos

mamr quantidade

poss1vel de suas dispomb11Idades Ao mesmo Iernpo. nollc1a-se um ressurgimento
de operações de cambio negro de divisas. virtualmente Inexistentes há apenas seis
meses. contra as qua1s o governo estaria tomando severas medidas de repressão.
A estabilidade das reservas Internacionais em US$ 140 bilhões durante o ano de
1998. apesar do conunuo fluxo de mvesumemo externo. smai<za a existência de

fuga de capnal.
Ainda que

JS

reservas da RPC se sl!uem

~m

mvel bastante devado 1US$

140 bilhõesJ. no dm 29 de ,etembro o Banco Central da L·hma Iornou mais

estmas as transações em moeda estrangeira numa tentauva de controlar a saida
de moeda convers1vel do pais: foram tambem anunciadas pumções a empresas
LJUe não tizessem retomar a China ate I o de outubro.

J.S

divisas remeudas

ilegalmente remeudas ao extenor. A imprensa rnternac10nal aponta para a sena
dificuldade da Implantação efeuva da decisão.
A Comissão Estatal de Economia e Comercio esta recomendancto novos
preços para a mdusma Jutomouva produtos qUimicos. aço e Jçucar. setores CUJa
rroduçào \ ~m compctmd.o

~om

rrodutos

.J

prcco !11;115 hal:-.0 \Jngmanos Jos

paiSCS \'IZinhOS
Esses e outros dementus Je anal is~ Jccmuam a tmprcssào Jc que a China
cstana na real1dade menos 1mune Jo que rarecc

cnse dos mercados J.SiatJcos

liberalização que

~ais

\

;.1:5 conseyu~nCI;lS

reversão das ...:.xpeciJ.ll\ as Je t..:onunuada

medtdas represemam poJem

'tr J

mvesumentos externos diretos. yue são 1mponanies para
de crescimento do pa1s

negatl\'as da

J

rcd,.lZir o mvel de
manutencào elo nrmo
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Desafios Estruturais da Economia Chinesa

Uma das preocupações vividas pelos awres da cenJ económica chinesa
estana no conuaste entre os projetas anunciados por Zhu RonJi. c::m março de
1998. de sanear o sistema financeiro ate o ano 2000 !estabelecendo a supervisão
do Banco Cenrral chinês em mercado competitivo de msuruições financeiras
independentes). c:: de modernizar o sistema de gesr5o Jas
(recuperando as unidades deticnarias.

~m

três anos 1.

~as

governo no sentido de propiciar novos cmpresumos

~

~mpresas

estatais

recentes decisões de seu

subsiJios 'antaJosos para

empresas
exportadoras e ate para al!wmas
estatais. J:i profundamente endividadas.
.
Analistas da c::conomia chinesa atirmam que as três reduções Ja taxa de Juros
anunciadas ao longo Je 1998 significanam 4ue a velha meticu!ncta do setor
estatal não devera ser combatida. pelo menos por

~nquanto.

O objeuvo de

privatizar o sistema habitaciOnal também foi forçado a entrar cm marcha lenta
haja vista o aumento do desemprego causado pelo

~nxugamento

Ja maquma

estatal e paraestata\.
-\ essas nreocupações se juntam outras. decorrentes Ja Situado do setor
mbutario. reformado cm \994 c:: amda carente Je regulamemadl) apropnada e
uniformidade.

~erando

contlitos na distnbUic:'io Jc

r~curso; ~mre c>

,]é

roder central

c:: as provmcias c. sobretudo. com d'enos na hatxa arrecadado do sistema. O
Governo central esta trabalhando no sentido de

mcrcm~mar

a éticiencia de sua

politica tiscal. simplificando procedimentos. aumentando u cobrança c reforçando
a centralização dos Impostos em detrimento das provmcias 1que costumam abusar
da cobrança de impostos locais não estipulados pela autondade cenrra\).
\'1. REL\(ÓES C0\1 O BR.\SIL

UtrapJ,,ada
Je umo.

~srrurura

J

!ase llliCICJI Jo

_1undicJ pariJ. u

r~conheumcnto

rel~cmnaml!nLO.

cl1pl11JnJI1Cll c Ja lormaçào

nrasli .:: \.·hma L...:·m qut: aprender
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compk'a c explorar

vantagens

JS

compar;m>as·· rec1procas •.>nde daS" efeuvameme ""lstem De J>utro ;lngulo de
v1sào. a densidade Ja alcançada nas relações c o peso cspec1 tico Je ambos em
suas respecmas regiões Impõem uma coordenado cada 'ez ma1s cstre!l.1. tanto
poliuca quanto económica sobre os grandes temas da agenda Internacional. Entre
os polmcos. a ampl!acào r.io esoaço Jc atuaçào dos pa1ses cm dcsen'"<>ivimento no
cenario mundialt reforma da 1 )'-:L 1. os direitos humanos c o mero ambr .me. entre
os ulumos . .:onsultas sobre L'S ct'enos Ja cnse tinélflCCJr<:L t.:ndo ..:m

'1~ta

algumas

sumlitudes entre o Brasil e a RPC "Hong Kong

O Relacionamento Politico

Em VISita

JO

8ras1i. "m

1993.

o éntào

Vicc-f'qmclro

\11msrro

encarregado Jas reformas "conom1cas. Zhu Rong_p. cunhou um termo para
<.JUalificar as rclaçoes entre " Brastl c

:1

Republica Popular Ja Ulina: chamou-as

de ··parceria estratégica·· . \ pamr de entao. as duas chancclanas tnciUirarn-no
no glossario bilater::l. f' ara ,, c]ovemo chines. és te termo nào ..:onsurui mera
retonca. senão tem peso cspec1 fico e objeuvo defimdo: o Bras ti passou a ser um
dos poucos paiscs com os gua1s mamem relações especiais: ao <.JUe se lembre. tem
com a Fr31lça. uma parcena ··global de longo prazo . com a Russta. uma parcena
··estrategico-coopcrativa com '1stas ao seculo XXI ... c. com

PS

Estados Unidos.

uma <.JUe não neccsstta de dassll-,caçào. Todas das urcunscre,em uma t"orma
relacionamento~

uma arca

ponta. l..!'speci:.llmente no

pret~r,,ncial

í.lft!J jJ

J~

a explorar com a França. "tecnologia de

J\'I:.lçilo: ...: com

;J

G'.uss1a. J S(.!gur:mcJ reg1onaL u

comercto é J aquiSIC:lo Je cumo.mentos sotisucado<
.-\proposta ao Flrasil

t~m

Juas ,-enentcs "rnmc1ra c

4ue Jetlw do pt:so ...:specJii...-:u Jos Jots

...-:h meses repetem

J. sac!cdod~ JU~ J

p~us~:::;

C h ma

L:

nas -.,uJ.s

>Ua

parceria política.

r~..·spe....:tJ'. J::-

o mi1IL1f pats ~...'m

hemtstcno leste é o Brasil "o <>este - cnanao. Je

J

~.h:s...:n'

kgiões -

~)s

,)}\ 1mento no

c>ttca. ccsponsabil!dades
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muito defimdas: consuruem Cll11bos pólos de poder no mundo em via de
industnahzaçào e agregadores de consenso que. reumdos. têm grande peso nos
foros multilaterais.

~esse

quadro. a resistência ferrenha que o Governo chinês

opõe a unipolandade do pos-guerra fria tem de mcluir necessanamente o BrasiL
pnncipalmente :'1 luz do nivel de coinctdêncta de posições - espom:'tnea na grande
maioria das vezes -. regtstrado nas reuniões " organismos internacionais sobre a
agenda mundial.

O canal politico "- penamo. bastante sólido. conforme demonstra o
número de '"isitas de altas autoridades. dos dots lados: toda a cupula má.xuna
chinesa ja esteve no Brasil. nesta década. 'Jesse penedo. dois presidentes da R.PC
- Yang Shangkun i 19901

~

Jtang Zcmm 11993., - " o cx-Primeiro \1imstro Li

Peng 11996 l nos v tsnaram. çm retnbutçào. o Presidente I emando Hennque
Cardoso esteve na China. cm dezembro de 1995. Três chanceleres brasileiros
foram a Pequim - Franctsco Rezek 11991 ). Cdso Amonm 1 1994 l c Luiz Felipe
Larnpreta i 199."1 - com rewmo prevts!O para çste mo - e um chinês. Qian
Qichen. veto a Brastlia i 1993). Vários Nlimstros de Estado de outras pastas. de
ambos os lados. trocaram \"ISitas São mcontaveis as visitas politicas e tecnicas de
menor escalão.

'ião n5 os aiOs mtemacionats assinados com a Chma para

regulamentar a cooperação nos mais dtversos setores . \

o..lta

comctdêncta

Je

votos em foros multtlaterats " o apoto mcontestavel t.lo Brastl ao compromisso de
uma

~o

Chma·· -,J.o tambem ..,tmOolus Jo cstrc!to n.:lo.cJUnamt.:nro entre os J01s

patses .
.-\ China h!m para com

Fo1. alias.

~m

(_1

Brasil umJ \ bào

cstrate~JCJ. . . . :

Jc longo prazo

IÜnçào disso que ·ela dcctt.liu cTtar conoscn um canal Jc cooperação

em uma das areas para ela mato ;çnstVCiS - ,1 dos direitos humanos - ao acenar
proposta. no ano passado. i·remc a re,ersào Jo nosso 'Oto na Comtssào dos
Direttos Humanos da
pats e ,·enficasse

::1

U~t.:.

s1ruação

4ue uma
111

dck~açào

hrastlc1ra

loco Em rec1proc1dade

J

~r"eta

a area v1sitasse o

mtssào brasiletra. v1sitou
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o BrasiL de 7 a 14 de setembro de 1997. mtssào

~hmesa

chetiada pelo Primeiro

V1ce-Mimstro da jusuça. Sr. Zhang Xiufu. Fo1 então assmada uma declaração
conjunta - a primeira pacruada com um pms

~m

desenvoh 1mento - em que.

embora reconheçam a existêncta de diferenças de perspectivas e de tratamento da
questão dos direitos humanos. os dois Governos reneram os pnncipios da
umversahdade desses direuos e a sua interdependência

~om ~

democracia. o

Estado de Direito e o desenvolvimento econômico. 'lo mstrumento. ambos
concordaram em prossegutr ,, dialogo em hases regulares c 1dent1 ficar are as
susceuvets de aprofundamento
O dialogo bilateral prosseguira

~om

~

'IS Ita " C h ma Jo Secretano

'lac1onal dos Direuos llumanos. prevista para o mês de novembro 'mdouro. Em
pnnc1pto. a mtssào devera visttar o Tibete - tema 4ue no Brasil 'em se tomando
sens1vel -

e mcluira em sua agenda a discussão de protetos de cooperação.

possivelmente na area da admmistraçào da J ust1ça. 'lesse sentido.

~abe

ressaltar a

possibilidade de se estabelecer mterc:imbio na area jundica. mediante o env1o ao
Brasil de procuradores. advogados .: JUizes chmeses para conhecer a pratica
JUrtdJca e a experiência acumulada pelo Brasil na area Jo D1reno Essa 1de1a
surg1u por ocas tão da 'I sua " Chma do Procurador-lieral Ja

R~publ1~a.

Geraldo

Bnnde1ro. c:m mato ultimo
Cabena ressaltar. amda. como o emblema da

rarcen~

programa de cooperação espacial. O CBERS resulw Jc

,mo-hrasileua. o

~cordo

tirmado em

agostO de 1988 c tem ..:ustO esumado em JISS 150 milhõe,. Jos 4uats 30

•·o

cabem a pane brasileira: o programa pre\"la IniCialmente a construção conjunta de
dois satélites de sensonamento remoto tCBERS I e :l. a serem postos em órbita
por \etculos lançadores chineses da familia "Longa Marcha''. a serem contratados
em bases comerciais. ::>em que haja qualquer colaboração entre os dois lados no
4ue diz respe110 a tecnologta de 'etores.

59

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

Por ocasião ela ultima ,·isila presidencial :i Republica Popular da China
em dezembro ele

1995. loi assinada uma ..\ta ele Entendimento sobre o

Fonalecimemo e a Expansão da Cooperação Tecnológica Espac1al Brasil-China
que prevê o desenvolvimento de mais dois satélites da mesma farmlia 1CBERS-3
e CBERS-4 ). .-\ nova etapa da cooperação ser:i marcada por uma parceria em
bases equàmmes.

~m

previsw a cnaçào

que cada socio arcara com 50 % elos cusws Jo projeto. Esta

J~

uma ;omr-1·emure sino-hrastlo:rra. yue

divulgação e Lia comercialização cios

produtos~

s~

encarregara ela

aplic:Jções elo CBERS.

Os componemes hrasile1ros do CBERS
testados e Ja o:nv1ados para a China. devendo

o:ncomram-se montados.
la serem mtegrados

:lOS

componentes chineses para finalização tisica Jo satelile para yue o:ntào seJa
lançado. Em razão ele razões tecn•cas_ o lançamento i"oi adiado para julho do
prox1mo ano.

O Relacionamento Econõmico
.\ segunda 'eneme ,. a econõmico-comercial

a parccna amda não

\1.

çncomrou a sua bussola. i'ruto. cm ultima mst:inCla. J:Js "m1landadcs entre as
duas cconom1as: pertis assemelhados de desen' oh m1cnto Clénllllliw-tecnológico.
concorrenc1a na

atraç;io Jo

capital

~srrange1ro

1C

h ma e Brasil

respecll\·arneme. o segundo e o 1erceiro maiores rcc..:ptores

J~

foram.

mvestimentos no

mundo. em 1997) e na absorção de alta tecnologia para cnar algumas. Do ângulo
chinês. a estratégia parece orientar-se no senudo Je trans torrnar o Br;lSil em
fornecedor. ele um lado. de mfonnações tecnológicas
I

hidreielr!Cldade. gerenc1arnento Je

exemplo l.

~

rroJelOS.

~m

areas de seu interesse

politicas JdmmlStram·as.

por

de outro. ele msumos pnm:irios 1 produtos agr1colas. mmeril JS. etc.).

\lota-se 1gualmeme. uma crescente aruação do empresanado da RPC. que.
amparado pela comumdade chinesa no Brasil e por uma rede de tradmgs. vem
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o nosso mercado. Os mvest1memos J1rews têm-se

repartido por todo o pa1s e em diversos setores.
Em wntrapamda. a maJoria dos nossos cmpresanos não conseguiu. por
enquanto. Jec1frar a ··rota da Chma··

:15

··Jmesudas·

J~

ma1or cmergadura. como

"ao consorciO I SICU'-'. mstalado em Pequ1m na cxpcctatl\a Je pamcipar das
obras de cngenhana Ja usma hidre!etrlc:J Je ··Tres 1largantas··. respaJdado na
alavancagem politic" governamentaL acabou por de1xar o pms. sem éxno. por
diversos motl\0S.

[ntretamo. algumas

lnlcJativas
~

brasileiras consegUiram Implantar-se na RPC
Compressores

1

csiabeleccu uma

JO/nt

J

Embraco 1.

labncante

como

uveram
J

filmas

··[mpresa Brasileira de

Je compressores.

w·mure com companhw pequmcsa

'Ucesso.

Je .iomville. que

1L~Iuna

.\nowllake 1 para

produçjo Je wmpressores p:ua o mercado tmemo c as1auco. " ··Companhia

Paranaense de Energia·· 1COPEL 1. que concluiu com i'xno contrato de :tssistêncw
!CCn1~::1

.: Lonsultona na :-.dccjo Jo upo Jt: r.::pr~s.J. .1 :::;çr :JdotíJJo no ProJeiO

H1drektnw Si11ubum. na pro' mc1a de Hubc1.

J

\lencks .lun1or [ngcnhana S ...l.

yue presiou '"" 1cos Je consui!Ona nos Irabaihú' Jc

c·onstru~COiO

ua barragem e

\enedouro JJ.lw.ircl..:tnc::l /;onc:iu.!nqtao I nll Pro\ me:~ Jc \juan\.1. ·~

uue

~anhou

.::t

Telebras.

concorrenc1a para a mstalaçJo de cartões Je telefone mdunvos na

provmc1a Je Shanx1 Isto para não mencionar a qualificação de dois consorcias
mtemaCJO\laiS - Je

cjUe

rart!Clparann US til!aJS

brasileiras Jas empresas

Iransnacwnais r·ouh. Stemens c .lsea Brown 80\-erl - na concorrenc1a para o
fornecimento de 1-l rurbmas e geradoras para ··Três Gargantas··
O comercio bilateral carece de maJOr 1mpulso. embora crescente. e
exceSSJ\arneme modesto para as dimensões
mercados seu rotai. <?m

199~.

~

e as poiencJalidades - dos d01s

<?r:l de L1S$ 556. ~milhões 1 com t'S$ -l60 milhões.

para as exportações. c l 'S$ I 16. i milhõ.:s. para as Importações brasileiras 1: em
1997. f01 de I'S$

2.2~5

bilhões 1US$ 1.088 bilhão para as exportações. e US$

1.187 para as Importações 1 \ composição das exportações chinesas. nos ultimas
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cinco anos. d!'-'CfSificou-se

medidas resmuvas

J

signtficativamen(l~ 1isto

tem

~evadú

a mstauraçào de

imponação de cenos produws. J!guns deles . .:orno Iêxleis.

Je grande sensibilidade para cunbos os lados L a nossa pauta. Jo contrário.
permaneceu concentrada
complexo óleo de SOJa

~

~m

~m

poucos Itens.

geral de baixo ,-alar agregado (o

minerio Je ferro corresponderam a 83. I% do 101al. no

primeiro semes1re de 1998\.
As compras de produlos chineses aumentaram significauvameme no
cômputo geral do nosso comercio extenor: saltaram de 0.6°ó.

~m

1991. para

1.07%. em 1997. no caso Ja RPC a •mponação Je rrodutos brasileiros
correspondia. no ano passado. J apenas O. 75% Jas suas 1mponações.
Com~rc1o
1~m

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

!mponaçõt!s

braslit:1ras
460.0

bras!l!!lras

s:: ...J.
)_"10~

"7

I I I :0.8
1

u88 '

=--·! ·-'
Fonr~

L·ss

ExponJ.çÕI!s

779 -1.

Brasil "R PC
mlihõcs1

Saldo

Total

556.-:184.:
I 285.8

116.7
304.8
463.-l
I 038 q
I 1"8.8
I 187.-J.5.3.u

.,_..,_p_b
.., .,_-l-2_6

2 :;c;;

Q

'-,)OQ_~

I- I

343.3

,--147~.6

1-1359.0
164.7
I · I J5.0

I- I

I-\

99.5

)84.::

'

.'

Dc:pnnJ.memo Je Promoção Comerc1al ~ DPR l Jo .\11ms1eno dJs Relações

Extenores c: SecretanJ de ComerciO Extenor t SE CEX 1 do Mmtsteno JJ. lndusma. Comere to
c: Turtsmo
1 •)

dados rei:J.tl\"OS ao pnmetro semestre de 19Q8

( )s J.:z rr0JUlOS !TIOIS ~'\pOnildO::;

llJlJR. I"oram. cm ma~m J~crescemc
I) so_1a. cm grdo.

pdü f1r:JSI!.

:ld

pnmL'lfO :--~mestre

J\.!
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-l\ oleo Je SOJa

5) produtos para totogratia:
6) caldeir:JS. maqumas. aparelhos e Instrumentos mec:imcos:
7) ferro fundtdo:
8) pasta de made1ra.
9) ve1culos. automove1s. tratares e cJclos:
I 0) maqum:JS. aparelhos e matenal detnco

Os dez produtos ma1s Importados pelo Bras1i. no pnme1ro semestre de
1998. foram. ~m ordem decrescente:
I)

maqumas. aparelhos e material elemco:

2) caldeiras. rnaqumas. aparelhos e mtrumentos mcc;lmcos.
3) produws yU1m1cos orgámcos.
-I.)

combustJ,cJS ul!!os

~ l.:t!ras

mmerJ.IS.

5 I vesruano Je malha:
6 I bnnquedos.
--, calçados.
8\ ,·esruano
91 mstrumenros c aparelhos de ouca

I 01 obras Jc couro
\"11. \

ISITA~

\"isita'

hrasileira~o,

Presidente da Republica

- João Bapmta F1gueJTedo 1 I 98.\1
- Jose Sarne' ' !988 1
- Fernando Hennque Cardoso 119951
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Chanceleres

-Ramiro Saratva Guerretro 1 1982'!
- Abreu Sodre 11988 l
- Franctsco Rezek 1 I 991 l
-Celso .\morim 1 \99-1\
- LUtz Fdipe l.ampreta 1 199" 1

Outras .-isitas de alto ni\el

- Sh1geaki l.'~kL ~1m1s1ro das Mmas ~Energia 1 19781
- Emam Ga\veas_ Ministro da Fazenda 11984\
-

C~sar

Cais_ \1mistro das

~1m as

-Renato .-\rcher. \1imsrro da

c Energm 1 \98-11

Ci~nc1a

e Tecnologia <1987<

- Lu1z 13orges da Sd,·c<r3. \1misrr' lia Saude <19R71
- (j~ner3\ L~ómdas f'<res Conçalves_ \1mJstro do E~ercno 1 \988\
- \\uni 10 Li~ .-\'e \lar 11 mge<. '.I m 1;1m J~ EJu.:acào 'marco Je I "":
· <ll:!nerJ11!.!m1Jo /.llroasrro \1mJslw Jo E.'ercuo
-Jose brad \"<JJg.;J.s. \ 1tmstro Ja C10nc1a

L'

1:-.~tembro

Jt: I uü.31

T ~cnologta 1 no\ embro JL" ! lJ931

-!Iugo '.apoldo_ \l<mstro Jas L'umumcacões

tnov~mbm

Jc

199~

1

- 13ngaJe<rn l.cl<o \'iana L_,,bo_ \1mr;tro J:1 .\cronautJC:l <julho Jc ! -''l.J 1
- -\kx1s Stepanenko_ \1mJsrro J:lS \l<n:lS e Energra I Setembro Jc I ll'l-1 1
-Jose \;rae\ \'arg:1s. \ hnrsrro Ja Cioncta e T ecnologta 1no' embro Je \99-11
-Jose [Ju:u-do .\ndr:1tle V<etra_ \1<nlstro da .-\crtcultur:l. Jo .-\baslectmento e da
Retorrna. \gr:u-1:1 <_iulhn J.: ! 9951
- Dorothea \\'emcck "'""lf3 da lndustna_ Jo ComerC!ll e do
Je I tltl<.

r uns mo I Jezembro
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c T ~enologia 1dezemoro de 1995)

- Generar Benedito Onori-e Bezerra LeoneL \1tmstro-Chete do Estado-Matar das
Forças Armadas !junho de 19961
- Luts Carlos Mendonça de Barros_ Presidente do BNDES 1agosto de 1997\
- -\1m trame '..1auro C .!sar Rodngues Pere1ra. \1mlstro Ja Mannha 1setembro de
1997'1
- Pedro Malan. \1mlstro da f'azenda 1setembro de 19971
- Re1nhold Stephanes_ \1mlstro da Prevtdêncla e .\ss1stenc1a Soc1al 1vurubro de
i997J
- Homero Santos. Presidente do Tnbunal de Comas da L" mão 1março de 1998\
-Jose Garndo_ Secretano-E,ecutl\·o do Mimsteno das \1mas c Energ1a IJUiho de
1998)
- Embmxador Ronaldo Sardemberg_ Secretano de .\ssumos Esrrateg1cos 1agosto
de 19981

\·is i las chinesas

Chefes de Estado e de Go,·erno

- Yang Shangkun_

Pres1d~me

da Repubhca' I 0911'

- J 1ang Zemm_ Pres1deme da Republ1ca 1 1993 1
- Zhao Zryang_ Pnmetro-1\fimstro 119851
- L1 Peng, Pnme1ro-·\fimstro 11992- --Rio-<fc'"'
- L1 Peng_ Prime1ro-Mrmstro 119961

Chanceleres
- Wu XueqUJan_ \1intslro Jos :--Jegoc1os Estrangeiros 1 I 0841
- Qtan (\ichen. '..1imstro Jos Negoctos Estrangetros 1 março Je ! oo:_:,
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\'iSitas de alto nível

- Khang Shien.

Vtc~-Pnmetro-Mintstro

1 19791

- He Kang, Mmtstro da Agncultura. Pecuaria e Pesca I 19831
- Qian Zhenl!vam!. \1imstro dos Recursos Hidricos e Energta Ektnca 1 1983-,
- Li Dong)'e. Ministro da lndusma \1emlúrgtca 1 198-l'
- Gu Mu. Conselheiro de Estado 11985"1
- Qi Yuanjing. Mimstro da Indústna Metalúrgtca 119871
- Ruan Chong Wu. \1mtstro elo Trabalho 1 199(1 \
- Zhu Xun. vhmstro da Geologta 11990)
- Wet Jiexm. \1imstro da Superctsào t!991 l
- Zhu Rong_JL \'ice-Pnmetro--\·hmstro IJUnho Je I '-JlJ:; l
- Xiultan Gu_ \1imstra da Indúsma C)Utmica 1outubro
-General Chi Haouan_ \ lm1stro da Defesa' Jbrtl

d~

d~

190 3 1

I 99-l'

- Hu J mtao. membro do Comné Permanente do Poltrburo Jo I'CC 1 Jbnl Je 199-l 1
-Chen \1inzhang. \1imsrro Ja Saude <Junho Je I 99-li
- Qiao Shi. Pres1demc da Asscmbk<a ~ac10nal Popular <no,embro J~ 199-l I
-Chen Jinhua. \1mtstro-Chefe da Comtssào Estatal de PlaneJamemo IJaneuo de
1995 - posse prestdenc<all
- Li Tievmg. \1mistro-Chet'e Ja Comissão Estatal de Retormas Econômtcas
<mato ue 19951
- Li Ruihuan. Prcstdeme Jo Congresso Popular Politico-Consulll,·o Ja Chma
1CP PCC l !Junho Je 1995<
- Huang Ju. Secret:irio-Geral do PCC em Xangat 1junho de 19951
- Zhu Rongji. V<ce-Primetro-Mmtstro I fevereiro de 19961
- Shi Dazhen. Ministro da Energta Eletnca 1abnl de 19961
- Luo Gan_ Secretano-(ieral Jo Conselho Je Estado'· abnl Je 1996'
- Chen Bangzhu. \1 intstro do C omercto Imemo 1matO de 199h 1
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- Chen Guangy1. \-lmiSrro-Chele Ja Adm1msrraçào L-lnnesa Je

\\ração LI\II

' mau~ de I 996 1
- Xu Youfang, 'vlimsrro Ja S!lvrcultura !Junho de 19961
- Wu Y I, Ylimstra do C omerc1o Ex tenor uunho Je 1996>
- Zhang Lianzhong. Comandante-Geral Ja Mannha Jo [xercno Popular de
Libertação !JUlho de 19961
. Deng Putang. Presidente Ja Federação Chinesa Je Pessoas Portadoras de
Deticiêncm 1agosto de I 996 1
- L1u Qi_ \-limstro da lndustna \1etarlúgica movembro Je 199111
- L1u J1ang. \1imstro Ja _-\gncultura Ino,embro ue

J')O~,

· l.iu 11uaqiu_ \1mistro-Chele Jo (iabmete Jos _\ssuntos

[\tenor~;

Jo Conselho

Je Esiado 1novembro Je 1996>
· \\'ang \1engkul. \1mistro-L'hete do \ iabmete Je

l'~squ1sa

Jo L-onselho ele

l:stado _,novembro de I 996 1
- Zhang Baifa. Vice-Prereno Je Pequim <Janeiro de I <)Q~ 1
· Yu X1aosong. \'ice-\1mistro da Comissão Estatal Je Economia e ComerciO
'março de 1997)
-L> Zhaoxmg, \'ice-MmlS!ro Jos Negocias Estrangeiros 1marco Je 1997)
- Zhang \\'anman - \'Ice-Presidente da Com1ssào "-1ilnar L-entrai< abnl Je 199' 1
- L> Lanqmg. Vice-Pnmeiro-\1imstro 1 ma1o de 19971
- \l'ang Ltpmg. Subsecretano do PCC Je \anga1 IJUnho de 199-,
- Shao Huaze. Pres1deme do Diario do Povo <Julho de 1997>
- \'1ce-Mimsrro do Comercio Interno. Senhor Luo Zhiling 1agosto de 1997)
- Zhang Xiufu. \'ice-\1mistro da Justtça (Setembro de 1997'>
- L'hen Junsheng_ CJmelheiro do Conselho de Estado IJanetro de 19981
- 8ngade1ro L1u Shaum-ao_ Comandante da lorça _-\erea Chinesa 1março de
I Ú.,,q I
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- Tian Jivun. Vice-Prestdente da Assembleta Nac10nal Popular 1maio de 1998)
- Jin Lianshu. Vice-Mimstra das Finanças 1maio de 1998)
- Zheng Bijian. Vice-Presidente da Academta

C~ntral

do Pamdo Comunista

(agosto de 1998)
- Yang Jiechi. Vice-Ministro dos Negocies Estrangeiros tourubro de 1908)

VIl .. \ TOS

I~TER:\'ACIO~

-\IS

- Comumcado Conjunto ;obre ,, Estabekctmento das Relacões Diplomaricas
entre o Brasil e a China 1I 5 de agosto de 19 7 -!)
- Acordo ;obre a Instalação e Func10namento das Embat:xadas Jo Bras ti em
Pequtm e da China em Brastlia 1novembro de 197-!)
-Acordo de Comercro IJanetro de 1978)
-Convênio de Transporte

~anumo

1matO de 1979)

-Acordo de Cooperação Ciomtifica e Tc-cnológtca 1março de 19821
- Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação C ie nu ti ca e Tecnologtca <maio
de 1984 l
- Protocolo Adicional ao Acordo Comerc<al 1mm o de I 984 l
-Memorando de Entendimento ;obre Cúoperação nos Usos Pactticos Ja Energta
Nuclear 1maio de 1984)
- Protocolo entre o Conselho '-lacional de Desenvolvimento Cienutico "
Tecnológico e a Comtssào Estatal de Ctêncta

~

Tecnologia no Campo Ja

Cooperação Cienutica e T ~cnológtca 1mato Je 19H4 l
-Ajuste Complementar entre o C'-IPQ

~a

Acadcmta Je L·JencJC!S Ja L·hma nos

Campos das Ciênctas Puras e Aphcadas 1mato de 1984 l
- Acordo para a Criação de Consulados da China em São Paulo c Jo Brasil em
Xanga1 I agosto de 19

~l
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-Acordo para a Cooperação nos Usos'Pac!ficos da Energ1a Nuclear !Outubro de
19841
- Memorando sobre Cooperação em Matena Siderurg1ca 1no,embro de 1984\
- Acordo para o Estabelecimento de .\didànc1as das Forças .\rmadas 1dezembro
de 1984\
- \1emorando ck Emend1memo Rdauvo u Consuiw.s ;c1hrc \;sumos Je Interesse
Comum 1no,embro de 1985 1
-Acordo de Cooperação Cultural c Educacioncli< no,embro Jc

- Protocolo dt! Cntendimemo:s.
hliater::ns. tanto

~..~m

1

(Omumcado

~...on_tunt~.)

... ~)hre

tl

'~~~ 1

~St:::l~!tJ

Jas relações

sua J1mcnsào polilica yuanto l....'m --cus ..lSpl'UOS cconõmJco-

comerci:llS e Cienufico-<ecnologicos 1 r novembro uc ! 98~
- Protocolo de Cooperação cm \1atena de

G~ociencias

1
1

em I u9c. sena asstnado

um "Adenda ao Protocolo" 11no,·embro de !985 1
- Protocolo de Cooperação em Matena Siderurgica 'no' embro uc I 985 1
- \corda >Obre Pesquisa c Produção Con1unta Jo '-alelllc 'lnD-8rasiieiro Je
Sensonamento Remoto 1abnl Je II.J881
- \1emorando Je Entendimento para " c'ooperacJo
Socral enrre

J

11ü

l._ . .l!TID<.1

.Ja .·\SSISténcia

Fundaçjo L--egrào GrastJe1ra Je .-\$SisrCncr.J '-' J ( :una .·lssoctauon

(ar SOS Cluldren I'J/Iage •Julho Je 1998\
-Convênio sobre L~uoperacào no Domm1o Je "\.kdtcm3 ~ !-;mnJ.::os TradiCtonats

1_1ulho de 1988,
-Acordo sobre .\umcnto Je Lota.;jo Jc Repmicôes <.. onsuiJJc>, 1ulho Je 19881
- -\cardo ,obre

\.iSIOS

Jc \1ulllplus [êntrada> ,·m

['C~SSa[lOTIC·,

éJiplc>matJCOS e de

Ser\ IÇO !Julho ue 19881
· Com·emo Je Cooperaçjo Cicnulica c Tecnoi<Jglca na
Desrmados

JO ~._-um bate

- -\JUSte Compiemcntar

\reJ Je i-innacos

Je 1íranc.ks Endemi'-15 1_1ulho Je I 'l88 ·
:lO

-\cordo Je CDopt~T:lçjo

I.

-~~n!Jtic:::I

\1atena de Energia i'kmca. mclumdo a Energia Hidrckinca

r..:

r ~cnologtca

,_~ulho

Jc lll881

em
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- Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação CientJtica.e Tecnológica sobre
Cooperaçao no Campo da Pesqu1sa Cientifica e do Desenvol,·•menw Tecnológico
nos Setor de Transportes !julho de 1988)
- Protocolo sobre .•\provação de Pesquisa e Produção Je Satelue Je Recursos da
Tt!rra !julho de 1988\
- Prowcolo de Cooperação na .i.rea de Tecnologia lndustnaiiJUiho de 1988)
-Acordo de Cooperação

p~a

o Satelite de Recursos T <.!rrestres <._'hina-Brastl entre

a Academia Chinesa de T~enologia Espacial " u lns!llu!O

J~

Pesquisas Espac1ats

do Brasil !agosto de 1988\
- Acordo de Cooperação Econõmtca e Tecnológica 1maio de 1990\
-Memorando de Entendimento sobre Minerio de Ferro 1ma10 de 1990\
- Acordo Destinado a Evitar a Dupla Tributação e Prevemr a Evasão Fiscal em
Matena de Impostos sobre a Renda 1agostO de 1991 \
- Acordo sobre a InStalação mutua de Consulados-Ger:us no R1o Je Jane1ro e em
C antào 1I 99 I l
- Memorando de Entendtmento sobre lntercãmbJo

~

Cooperação em Educação

entre o Mimsteno da Educação e do Desporto da Republica Federall\·a do Brasil
e a Comissão Estatal de Educação da Republica Popular Ja Chma 1fevereiro de
19931

- Ajuste C"'omplementar ao .\cordo de Coope1ação l:conómJca c Tecnológica
1março

Je 1903 1

- ProtOcolo Suplementar sobre .\provação de Pesquisa c Produção Jc Sateiites de
Recursos da Terra I março de 1993)
- Protocolo sobre Pontos Principais para o Desenvolvimento .-'.dicionai dos
Sateiites Sino-Brasileiros Je Recursos da T<.!rra entre o \1m1steno da Ciência e
Tecnologia do Brasil e a Administração Nacional de Espaço da China 1 setembro
de 1993,
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Protocolo sobre Desenvolvimentos t\dic.onais aos S;uelnes Smo-8rasiieiros de
Recursos Terrestres c Assuntos Correlates 1novembro de 19931
- Protocolo Je lmencões sobre o Incremento Jo c_ 0mercJL> Gilaterai Je \fmeno Je
c erro e a PromocJo Ja

r· \ploraçJo ConJunta Jc l'eser. as Jc \ lmerl0 Je Ferro

1novembro de ILJ93 1
- Prmocolo emre , • \ 1Inisieno Ja C 1ênc1a

~-

I ec·noiogia

JL>

f3rasli

e a

-".dmmisiraçào '-ac10nal Je bpaço da Chma. ,obre L.uüperac;lo cm \pltcações
Pac1 ficas de C i~ncw e I ecnolog1a do Espaço E \Lerwr 1no' embrc> Je I993'1
- Protocolo Je Cooperado no ..\mbno do Ensmo Supenor entre a Fundação
Coordenação Je Aperfeiçoamento do Pessoal Je 'J 1vel Supenor

1

Capes 1 do

'v1Intsteno da Educacào e do Desporto e da Com1ssáo Estatal Je EJucacào 'CEE 1
Ja Chma I Janeiro de 19941
- Ajuste no Setor Je 8JOtecnologia . \plicada a .\gncultura cümpk nentar ao
-".cordo de C ooperaçào 1_-Jenutica e T.:enológico 1abnl Je I 09-ll
- Ajuste no Setor de 'Jovos \1atenais complememar ao .'\cardo Jc Cooperação
Cientifica e TecnologJca 1abni Je 19941
- -\juste no Setor de \led1cma Tradicional Chmesa e Fito!J11Tlacos "'mplementar
ao Acordo de Cooper3çdo Cientifica e TecnologJca 1abnl Je i O'l-l•
- .-\cordo sobre Ser. 1cos \ereos enue u l]o,emo
Brasil~

o l)o,emo

a~ Republic~

J~

Republ1ca I eder:mva do

Popular Ja Cilma ,_,ulilG uc : '-''-'-l

•

- 'v1emorando ele Entendomento entre o Min1steno ue \1mJS e Energia ela
Republica Federauva do Brasil e o Mimsteno de Energia Eletnc3 ela Republica
Popular da China ;obre Cooperação Tecnológica cm Combustão ele Carvão
'v1meral em Leoto fiUJdizado 1setembro <ie 19941
- 'v1emorando de Entendimento enue o Mmisieno Je \1mas c Energ•a da
Republica Federam a Jo Brasil c o \hmsteno Jos l;:.çcursos i i1dncos Ja
Republica Popular Ja c_·hma
Tecnolog1ca 1setembro de I9941

,obre

Cooperaçdo

r:conóm1c:J.

Cienutica c
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- Ata Je Comersacões c·ntre o
Federama do Brasil

~o

\1imst~no ~-

.\iina.; c·

Comne para Construç;lo Jo
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Ener~u

l'rot~to

Ja Republica

Tres Gargantas Jo

Conselho Je Estado da Rcpubltca Popular da Chma para CcJOpcraç;:io no Projeto
de Três Gargantas t setembro de 1994\.
-Protocolo de Intenção para a Cooperação entre o Mtmsteno de .\1inas e Energta
da Republica Federativa do Brasil e o \1misterio Ja lndúsma

()uimica da

República Popular da China t setembro de 1994\.
- Prorocolo entre o Ministerio de 'Ylinas .: Energia da Republica Federauva do
Brasil e o Mintsterio de Geologia e Recursos Minerais da Republica Popular da
China sobre Cooperação na .-'.rea de GeocH!nCJas c Recursos .\1inerais 1setembro
de 1994\
- Acordo-Quadro sobre Cooperação em .-'.plicações Pacllicas de Ciência e
Tecnologia do Espaço Extenor entre o Governo da Republica Federativa do Brasil
e o Governo da Republica Popular da China t novembro de 1994\
- Acordo de Dispensa de E.tequawr para .\creditação ReCiproca de CônsulesGerais !junho de 1995'>
- Memorando Je Entendimento entre o Mmisteno da .\gncultura Ja Republica
Federam a

uo Brasil e o Mimsteno da Agncultura ua R~publtca Popular da Chma

(julho de !995 1
- Acordo sobre Quarentena Vegetal entre o Governo da Republtca Federauva do
Brasil e o Go,·emo da Republica Popular da Chma t dezembro de 1995 1
- Memorando Je Entendimento sobre Cooperação nas .\reas de Radio e de
Televisão entre o Governo da Republica Federauva do BrasJI e '' Governo da
Republica Popular da China t dezembro de 1995 1
-Protocolo de Entendimento enrre o Mimsteno Je \1inas

~

[nergw Ja Republica

FederatiVa do Brasil e o MtniSieno dos Recursos Hidricos da Republica Popular
Ja C hma ~obre L"doperoçjo ! :L:onõmJC;J. ,_.JI.!nt!Iica

Centrais 11idreJetncas t Jezcmhro ck I'!9',

I..'

rI.!CnL>IogJI,.";j

...:m Pequen.J.S
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Ci~nutica ~

T ~enológica e ao

A110rdo de Cooperação Econõmtco e Tecnológica entre o GU\emo Jo Republica
Federativa do Brasil e o Governo da Republic<l Popular d<2 China na Area de
Intercâmbio de Especialistas para Cooperação Tecmca I dezembro de 1995)
- Ata de Entendimento sobre o Fonalectmemo

é

:1

Expansão da Cooperação

Tecnológica Espacial Brasii-Chma tdezembro de 19951
- Acordo entre o Governo da Republica Federativa do Brasd

é

Republica Popular

RelaciOnada

da China ;obre

Segurança Tecmca

o Governo da
ao

Desenvolvimento Conjunto dos Satelites de Recursos Terrestres tdezembro de

1995)
- Acordo de Cooperação entre o Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica Popular da China em Matena de Quarentena e
Saude Animal (fevereiro de 19961
- Declaração Conjunta entre o Governo da Republica Federauva do Brasil e o
Governo da Republica Popular da China Relauva as .\plicacões f>ac!Íicas da
Ciência e Tecnologw Espac1<2l t novembro Je 19961
- Declaração Conjunta

~ntre

o Governo da Republica Federau'a do Brasil

~

u

Governo da Republica Popular da China sobre a .-\genda Comum para o
Desenvolvimento Sustentavel 1novembro de 19961
- Acordo ~ntre o Governo da Republica Federativa do Brasil ~ o Governo da
Republica Popular da China sobre a Manutenção do Consulado-Gero! do Brasil
na Região Adnumstrauva Espec1al de Hong Kong

Ja Republica Popular da

China (novembro de l 996 1
- -\juste Cumpkmemar ao .\corda .Je Cooperaçiio L-tenutica ,. Tecnologica nas
\reas de ."-1etrologw" da Qualidade lndustnal :outubro Je I l)O~·.

73

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

MAÇO SOBRI:. A MONGÓLIA

MINISTERIO DAS RELA<;ÕES EXTERIORES
DAOIDAOC-1
Outubro de I 998
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I. Dados Básicos

\ome oficial do par~ ··.lon~olt.J

Área lt:rrirori:d I ~6:' •JUO t-...m::
~ 538.~

Popu(acão

iU m1lhõc:5 l_tuihn ,,KP1

Etnias mongol (~0° o l. ....:asaqut: I 4° o l. ~hmt=~ . =<lu I. ru:i~\.l

Língua i...hall...ha mongolillt.ICJJ.I. t'.:l.!ada por
.:hmês U mg.tt!s-: \.Hlltzado como

'-~'. ,
10

I.:::",, I o,)U\r.J.s \:o

li

I

Ja pnputJ..;ju, turco. russo .

s~g:unda 11n~u:.J.

cm aocu:7lemos oriciaiS.

Capnal Llan Bator
Sistema de governo R(;!pubhca ParlamentanstJ
Religião bud1smo ubetano

tslamJsmo '~· 1

'üA 0 o '·

.,,

Data nacional 13 Je março ttndependêncla. t:m ICJ=: [,
Pm L·ss 5.11 blihõe' ,_,ane~ro 1997,

PIB per capita L'SS =>~7 00 1Jane1ro. [QQT,

Taxa tJe crescimf'nto do PIB _: _:go o t_1Jne1ro

I ~o-·

"'oeda 1ughnk
Câmbio LSS I = '700.:'~ tughnks 1 ranerro I ooTaS"adeinRa~;ão

i~·ss ~(I\

Dívida externa

Resenas
Princtpai~

!;ss

!7_)

0 1)(

157 ll

atl'"idade5

r

JQQT.
mdhõt:"s 1Janetro l '-JQ-,

mdhô~s.

1ocn·,

~conõmu::a-.

.l:;ncu!tur::; ;urJ5-m,, _·-....tr::l\1\

1-m<_1

..;rtesanato .

..:aço.

1 ·ss .liS 1nt1h\lc'

Exponacõe~

'--IQ-:-,

Princtpaas produto~ ._-,portados '-·~lbr~.

;,roUL!ll)'- JnJ:n;Jl-::- '1..J.:-T1~

1.:1te 1

::;Jdo

-ferrosos
lmportacões l"SS -l--1~ mdhõ~~

1

IOQ-:',

Priucapais produtos •mpon:Jdos maqUinas-.:

~qu1pamen1"~

produtos

.lhmen!!CIL)S poduh)_.;, JL' ~..-onsumo 1ndu:;rnaJ.
rnarena1s J-:

r antes

'''Jven,o
·.\m,-j I

uo::~

\f,m..zu,,a

J-::~üu"

d

~

\

1 ·-<'1\\-l

.1..::ts Uru.:nurc

cons!rc.K~Ú)

.u:-<1

J.'Tw.:.Jr '-·h.:z. produtos

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2. Trac:os Históricos

(~~rais

.-\ :Yfongoi1a Jtua! -.:

XHL che:;ou

::!

Jcsa~JTeg::?.çào

Jo

como da paz.

.mp..:~;u.

hl!rdclr:J. L!a :.!r:l!go 1mr:o-.::no \1ungoi

:.!

t'~ru:

dommar .:: mator

popu\3ç5.o ticou

a •!!r em

SI.!U 1cmtono

Jp. ;;:-::.us

pnme1r:Lm~me

~"1or. .;ol:;::.

chines . .-\

pa~n:- d~

Mongolia1 conqutstou

;1

chet~

governada por seu

if!Q'!1:::l.r\:!Ulíl

~1oscou.

!"~11

o crtscJmento

:.i~

t<=.i7!D~r.l

çhmesa.

~m

''"!\~;_,rr:.t:~!e Jc:

temtóno

:.1 ~.1ongoha

Ex.tenor.

ccup:::!.rJrr.

li? I \.

;::1

:.!menormeme

cantlilos m!ertnbais.

:\·fongolla Exrenor (arual

tndependênc1a. apmad.J. pela Russ1a.

~

passou a ser

reiH!JOSO. Bogdo Gc:gen. ·.enerado pela população como

sendo um "'!3ud.J.. \tvo·· Em
vtongolla. J.:: onde

1mpt=no. ~..:onh~::do

!ntenvr ...:e h0jt: r:;::>..r..-;:

1691 .... s !rapas chmt::sa.s

Com o rim -.::1

apo•o de

Uos com;nem;.:... .;urop-.:::..: c .!SIJ.t1co Com a

nómades •.)

~nvolvcnJo ::,rrupo~ -;t~:;.:~_._;

: ..::t::J.mada

"~o secuio

:ilntO .. :mc<J. uuanw pu!n:ca. Uur:.ral.! \) -:.;;cuJo XIV, sua

~i\JC1da c-r.1 mou~

f'JSSOi._;.

75

[0\G.

e:-.:pulsa cm

contudo.
19~

:1

ChmJ

>·~

Jpod-:rou novamente da

I pelos ..-:omumstas mongo•s que. com o

t'undan.m um governo comumsta .-\ Mongol ta tornou-se. então.

o segundo pa1s comumsta do mundo. sob a hdcrançJ Jc Sukhc [3aatar c K.horlom
Cho1balsan
O novo reg1me reproduziu os grandes (:XpUr!,;OS stalamstas da RUss1a.

ocorndos na d(:CJda
de C.Jmponescs l-01

de~')~

rt:sponsa\CIS pelo ;.t;,SílSStn::no

t:stabel~ctdo

a !1berdad...: Jt: rellgrJo. '-•.:nuo
Dura me

J

!)

S..:gunda

1

c::ntenas J:: :-mihares

culto a person::dtd.Jdt: de t..'hOJbalsan e repnmtda

uJumos

11>

J~

mostc~~(l':; (-.:.:h::J..JO~

iuerr:1 \-1undtJ.l. tt.lrÇ::J.S

,__·m

1l):s

~·omotnall..ls

J..1 L:mào

SonctJCJ e JJ .\1on~oil<l conse~Lmam deter a Jn\asju Jo tcmwno mongol pelas
tropas Jo h pão . \o tennmo Ja guerra . ..: Jte 1g)Q_ v go\ c-mo Je l'hotbalsan
procurou l~var ad1ame mumeros proJetas de mdusmaltzaçjo baseados no padrão
sov1euco Ue t.:-omumsmo Jesenvolv1mennsta. •.u_lJ. 1rnpkmentação 101. porem.
Jificultada pelo nomíllhsmo . ....:J.ractensuca JJ (Wtura mongot t__"vm
Cho•balsan cm \9c;~-

11

píl!S \

l\

J

mane de

cu penado monotono Je rc;;tmes lute lados por

\ltoscou
.-\ pamr do tina! i..b dccada de 1980
~onscquenctJ.s

..1

=;ttuação nJ !\-1ongol ta sor"reu as

...:a abenura roltttca J.1 I ."mão ..;u.,·Jcttca

:J~

mane1rJ. s•mliar ao
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1.1corrrdo nos Jcmars pJr~es 5i.Jb J ;:srcr.J J~ ;:1rlw.:ncr.J JJ. J.i:lr~J.
l!lCentt\Ou

...1

.\1ongo!r;J

c:·onse!ho í)J.ra
~--~SS.

J. ;.~dmar J ~ua

\SSt~tencra

para .<:.ausf.ut!r

s~tores

L

··l·\rr.-,;"..: . ,J~mJ.r::-

:.:-.:onornKa Vlutua • L"OI\fEC'I'-'

J . nondacie:s mongot~

as

propn:1.

._

rram-~c

rmperrdas

~__·lllnun:~tJ

sua umca t"orrn.J. Jl! sobre' t\encra poiiliC;J

~a tlmlà!;!l

das

Jrha cnse

UI!

r.,uluhun:

~

1

rl!r"orma~

\

-ustemado ;:'ela

rJ.S:-.J.rJ.m

n:p~·;:-::.siL) ..!:,

'er nas

...:omudo. prn\ocaram \) JescontC::1L.Jml!ntO Ja ropuiaçjo

do l.'L)mJté c~ntral Jo PC.

~ovemamenal.

J

mamt"estações

:;o,emabrlldade. ,.-mre ! 989.;: 1990. yue cuimrnou ,:orn

constltUCionalmente

ri!!Ormas.

11berai!zaçào

~':..'l.J

Ja socrcdadt! llue rmcraram ...:J.nlC'ílnn:J.

\1oscou

-.:um o Tim uo

J.l~umas

rntrouuz:r

3

oolttlcJ..: ..:conomJCa Sl!tores rdonmsta.s Jo PJ.nH.io
mu~nças

R~~-

ass~gurada d~

L)

qual .:lbnu

pantdo dominante

fOI 1ntroouz1do L' plunpan\Ciansmo.

\lo mesmo ano. degeu·se de tOrma
moderaao ,.-omumsta Punsalmaagtm Orch1bat

;~ÜO

D~ssa

J~

:1

~ua

c:

renuncra do
.:ondJçào

1orma por tn•c:tam·a

em 1oo.·,
1 nd1reta

Durante

para
~l!u

PresJdêncJa o

J.

..,nmeno mandato

promo\er.::zm.sc rer"onnas polmcas e económtcas prorlmdas ..we cu/mtr.Jram. t:m
199:::_ -.:om J Jdoçào Ja atual Cunstnu1ção t! ue uma no\é!

;;:::1 ;.:I~IIOral -{UI:!

poderes do Partido Comumsta. Este mudou de nome. pJ.ssando

:.t

renrou

denommar·se

Pan1do Popuiar Re\·oJucJonano da \1ongoha , \1PRP · "~m JS ;.:gendas f:'-ar1Jdanas

se formaram como o Pamdo DemocratJco L:mdo da Mon~olta 1 \1LDP!. o Pamdo
Soc1al Democrata aa Mongolta • \1SDPl t! o Pan1do ',,actonat :Jemocrata J.a

\1ongol1a •.\1NDP

Tambt:m

cm

1992. !"oram realizadas ·..:JeJçlles

.egtsiau\·as

d1retas tl '.1PRP conse~Uiu manter pos1ção Jmplamente r-:l;:uontJ.:-1a. ~-.;piorando
habilmc:me

..1ma ~uposta r~laç:io ·~'j"!tre as dtficul<.bde~ cL·onl1miC.J.5 ~ J ~mergenc1a

Jos no'- ns c.::tmdos

Em 1903. J.l sob a nova ConsutUiç:io. !Jrch!bat. ~m ;::nruo com L' \1PRP.
concorreu

J

?res1dc!ncJa apOiado por uma col!gaç.io

J~

pan1dos J-: opos1çào. :;enao

reeletto por ;:1mpta margem. na pnmc:tra t!leJçào presLdencL.JI J1ret.J 1...i.J h1stona
mongol. ~'.::tra r.:umprn mandato de qualro ;:mos

[m agosto Je

parlamentares resultaram -:m 1mportamc \ uona para Orchlbat

r.."

I G06. de1çôes

os partidos de

cpos1çào r·ato Llue 1merrompeu o controle de --~ anos Jos comumstas '\1PRP • no

legtslaU\.0 ·~·um a umão -:ntre :)res1dênc1a r: P~:t.flame~ro. JS rcrórmas --Ie cunho
l1beral J\ançaram u~ mane rJ Jceleradíl. Lulm1nanao ~..um

J

Jdes5.o

·JO

pats

.1

Orgamz.ação .\1undial do Cun!erc1o lOMC). t!m Janeno oe J~Q7 As reformas não

r::ieg;.:cam . ...:ontudo .
Jcsempenho Uo setOr

seus
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;:mnCltJJ.IS

.1

reabilitar

J.

~r.:onom1a

~!\:portador. J~,

produtos

dcsequilibno das tinanps

1d0

retraçào Ja JemandJ. JntemaciQnal por

\-1amcve-~~

pnmanos

publicas~

J.

Jo pats ..: nilo r..:vencrarn o fraco

1nalterado

u

quadro

de

u crescem e Jcsempre:;o

J. Sistema Político
.-\ \11ongol1J. ~..:·..:ma rcpub\JCJ. com~osta pm IS pro\lr.C.Jas ~ 1ré:s dtstntos. um

Jos qua1s o d.: L"L:m B:11or ( 3 capital 1 O Poder Lt:gislatiYO. umcamc:raL Jenormnado
( ;,.ancit: f ..."fwrui . . . .

composto por 76 parlamentares . ...:le:lios por sufr:ig10 umversal

rara mandato do;: uuJtro anos O Pode: r E '\C:CUtl\ o

t:

c"XercJdo pdo Prcs1deme. deito

ror sutfag1o un1".:rsal par::l mandatO de quatro anos...: LJ.Ut:' dc:semp;:nha a função de

Chefe d.: Estado. p::lo PnmeJro-Mmlstro. ro:lc::no pc::la ma1ona da C.imara Leg1sJa[!va
t'

que tem a função de Chefe do Governo. c:: pelo Gabmete mm1sterml O Poder

Judic1ano fundamenta-se:: c:m um SIStema legal com mtlut:nc1as russa.
turc::~.

-"·

~.:h.mesa

e

e não rem poderes para re\'Jsar os atas do Poder L!!glslatl\O

Poiític::~.

Interna

Em maJO d.: J9Q7_ ..1s \t:Speras .ia cnse Uos mc::rc::J.aos asJaucos.

reahzou--~c

r10Ya de1çio presidencial. com a \llona express1va de :-.'atsaglln Bagaband1. Jo
\1PRP. :.obre o cnrào Presidente Punsalmaagun Orch1bat. -..jue buscava nova

reele1çào Essa \ 1tonn representou não apenas a reconduçilo
Comumsta mongol. .:-orno tambem reJeição

JS

<lO

podc:r do c::x--Pamdo

reform::J.s r..:conómacas de mercado

1mplementadas. em mmo acelerado. por Orch1bat

Bagaband1 propOs governo moderado. prometendo h:\"ar sc::u pats de forma
knta e b'Tadual ao s1stema de l1vre mercado. proposta que gerou L:onflito d1reto com
:1

poilticJ. económica precomzada pelos Pnmetros-Mintstros

>arlamemo oposJcJomsta As dificuldades de governo pers1St1ram.

nomeados pelo
~.:om

a falta de

:dtern::mvas de 1m·esnmenro externo. t:m me10 a cnse dos mercJ.dos emergentes. e a
.;rómca Jesorgamzaçào politica

~

t:conómtca Interna . .-\s dl\ergencJas com as

,ftretnzes politicas do MPRP t: as JOJCta!J\aS da collgaçjo de opostçõ.o fizeram com
~ue

Bagaband1 trabalhasse t:m me10

Jesutu1çào.

~m ~-l-07'98.

J

clima de tumulto_ .:-ulmmando com

do segundo Pnmetro-Mtmsrro da opostçào em menos de

Jo1s ao;os de :;avemo :-Jo momento. o Pres1denre acumuia funções.
nego.:;.a~

J

;:dtematJ\"as <:om a opos1ção

t:nq~nro ~e
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:'.Politica Externa
-\pos abolir o
J.

~oCJJ!Ismo.

õ..I.O dt:ciarar-sc: adepta do l1\fe mercado. c:m 1990.
~._1

Repul:o!lcJ. Popular JJ \longol1a ·. t:m l_Juebranao

hlstoncíliTlente 1mposto por sua pos1çio

geo~rratica

1solam:::nto que lhe f01

remota e peta 'LZmhança com

naçõc:s poderosas

-\ politica ..:..xt~ma mongol

sempre m:cessHou Lonsldt:r:r onmordaalmente

::-uas relações com Lmà.o So\"leUcJ

Repubhca Popular da (·:-,ma. bem como as

t!'

relações entre aqudes Jo1s pelos de poder Ao longo
stdo t:xnosa

~m

I;!Stabelt:cer sua mdepencXnc1a polit1ca.

tradiciOnal aliança com
campos cultural

d~ste

t:

::.t:culo . ...:enquanto tenha
J

Mongolta manteve sua

c:ntão L:RSS. Firmaram-se Tratados Je Ahança nos

.J

soc1al t:m que se realizou 1mponante trabalho d..: orgamza.;.ão do

sistema t:ducacJonal c- de saude mongóis

A ma1or pane Ja população fala
O::'\-L~SS

c-orrentemente o russo c- munas e-studantes fonnaram-sC' na
políuca c- c::conómJca que se abateu fonemente sobre

J.

A cnse

RUss1a na decad:: de 1990.
~._·um

c-ontudo. enfraqueceu 5ua 1ntluênc1a politiCa e económ1ca na area

a Cluna. as

relações da Mongolla são amda at"etadas por sua anexação pelo 1mpeno ch.mês. a
qual durou \anos seculos

Com \ 1stas

J

e so termmou em 191 I

relauv1zar a contingência de sua localtzação geogni.fica. a

\ttongolia tem ensa1ado aproX.Imação com os \·1zmhos não limttrot"es Japão. Careta
t:

Casaqu1stào 1 Outrossim. são relevamcs as relaçóc:::s com

Je\·Jdo

J

rl\ahdade Jesw. com

J

..1

l nd1a .. 1ào apenas

Republtca Popular da Ch1na pela hegemoma

regwnal. ,:orno tJ.mbem relo r"J.to de a religiãO uommame

~J

\.1ongoha ser o

hudtsmo lamaJsta. L1ngrnano da lnd1a c:: do Tibe1e

o. Econom1a

'\lo rc::nodo ..1ntenor

.J.

..J.~ ~xportaçUt:~

I 090

ua \ lon.,;otta t:ram feitas

preferencJalmt:nte para l.Hltros pa1ses comumstas no ãmbno uo t....-:JMECON :-Jos
Jnos

lJUe ">C

se!:-'"Ulram

..:nse com declm10 ou
Ja ação Jl:! novas
iQQ4

..1

;..~

dtssolução Jo COMECON.

P~B

fom~s J~

c-m 16.5° o .:m J9Q I T J.i

J.

Mon\:!ona ..:nfrentou sena

~11\.taçào t\).

Jbr::mdada a panu

a1uda e-.:.tema c rlnanciamento . . n~s:Jndo u paas. l:!m

:.1m -.:resc1me:1to rc:al Jc-

.=..~

reestruturação Jo ~<!ror produovo.

0

o

...10

Apesar Jas -:,t:nas J1ii..:-..Jh..iades ltg.ad.as a
fraco desempenho J.:l.s c:"<portações.

a

modermzaçào do Jparetho Je c:stado . .: ao tlnancJarnento J.e suas metas de

. ·•·\:_-...
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·rami!C:1o [,J.ra '·'
aJ.v~mo ~i.l ~.:r: se

· ..:..t:sr::uono :1te o

~rmo

Jl.! mercado :nn.nçou cm ritmo

r.us mercados asiancos. a parttr àe outubro de

~99i

· Desde

dCcaaa Jc setenta.

:.!.

:1

próiiução 1ndustnal ;nongol ultrapassou a

::.::-:.: .... \J.nçu ..::;, 1~m:ro ~...: ....;,~·.t!u ao ~ompi~xo '.:Upnr"cro ~c Edemct. urna JUmt
· '=~::J" . . ·~~:::: . . o-mongoi yu..: =-~~:J-:mde peia ma1or parte da produção mmerai do pats.
- 1.Jl!J.L

nrooorc:ona

7;0Llr·;,::.~n~o

.r:.mo::nus.

~i1°Q

J.a 1v..::..:1ta Jc: :.!x;:JOn:<lçio mangai. .\lc!m J.o cobre e do

prouuzH.ios (:1':'1. :-~·.1.-.=r!!:.::!..:.!. \1ongoila J.1spõ::: lit:! ma!S J..:: mtenta upos de

~..jue :.1

co1oca..."TT entn: ,, .. paist::s ·pol.enctaimer.te ma1s ncos dJ. Asta

Emreti!.mo. _jguns . . ius mmor:.!s
.;omm~arn ~-.;ndo

o -....:vero c:nna r;Jongoi.

~mra\·t.!s
c.1.

para

J.

plemtudc: \.!conõmica

ma J.Isrnbmç:lo popuiacionai - o que

....

,. , ._.
__.......
._ .............
. :nnre'.l!.!.U'd!~ - ·.:

:1

rnanutr.::1.ç:iv

·t'·'-=' ...:.;:: tnc.u~ti::J.iiD::!.çàv .
·J.J.

ú;.t

trac.ücwmu ati\ ItiaJr.! ~g:ropastoni. ~om reduztdo

.-··.JemalS.

~::ra

4u-;: ':-1-!r r::pen:::;aLia.

J.

mcdto prazo. a

;.!.SStstêncta ;:ecmca . :- ~omerc:ai Ja RUssm . :- tb.s ~!x-republicas

. : :..:.at!.s~..:: . \:o:!at:et) . \s autonCades rnongot:::. :::Vitcnaram apoto

t~cmco

J.o Banco

· .tunuiat :.: :..:.u i um.:.u Monetano i ntcmac:onai para q~.::::: o p;:us possa adorar med.iàas
7

~~ or~vencd.o. !lu ~:.!SO
1

de uma e\·c.:ntuai Jesvaionzaç:lo J.as moedas fones regwnats.

uue:: ::..:.:.::xana o tuq.rink em postç::io \·uineravci.
·.i":1

·":1nr.:.:,:·~

.::"':1

:·::t::.=~u.ür:

.!ut...:;.;.ac:;.J
·.2uu~o:;.io

:::ttuaçàu

:-:...:::.t:onn ·,nNc 2 ...:.ttmcj_o
.·~-.::J.al~:>

~:....:-

:-.uc;Q-l!~onómica

Jo

p:ltS.

1:.::1tO au Parlamento

;unho ..:ur;::r::::. ,, :..:-..:-Pnmi!Iro \trn1stro

í-sahtagtyn

..:...;...-:::.Irou ll:J.~ ··.~s ;mpcrt"cu;::3~s J:.: nossa ·.:struturo. :.:::oriõmtca e as
.::.;=:.!U\:.1:::. ~L:t.: :::-..: '~m

:::.1s '.o..:ncia.s

...:-.'":~l!mas

..::·:.trc::'.am~nt:.!

\ ..:raicanao na >.!conomta mumitai

~carrcraram

Jo pa!s ;.; ·..:mocaram o orçamento 6

.Jaicli"'

Sc:gundo

..J.y_uda

.LmonUadõ!.

forte

:-...1ongoiia c:n
vs

preços

;::tõ!rr::J.cwnats .lü cobn.:: :.; !..!c couros Jtversos. prmctpats iOmes J;.! Jtvtsa do pats.
--·HiC:-:.:n m:1rcada.

r>!duc~o

a c:1rnr Co 1m CIO Jõ! : qqg_ presstonanôo n:!gauvamente

..lS comas puoiic.1s. Entre :.s mt::d.tda..s prev:stas peio governo mango i para cqmlibrar

o orçamento nac10nai estão cones orçamemanos. aumento
do aparato estatal.

<i~

Impostos e redução
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O gd"Vêmb~stãbliSécl'ndO_ tiiTú{Gp.:·érs!fiCJção C:! iilercudos ~~o- apt!n::ts para ::1s
1mponações ~i:-ôrriO: rhn~él;}5:JmeriiC:· ·p::1ra ~) ::!SCO:l:r:ehto J\! suas ~ . . por.;:tções. Os
Jinge:t:es Ljucre:n r::::rOrrn.:u o :-t:stor:co ai;rri-:ame:lto ;,;om:!rC::ll :.:om

~ RU.ss1a. ~m

;mme;ro·ILigú~:2EOrri.' a· trllt-úl. ~-r.;·segu~co "ru;tar· ·-\ 1\-~ongoita ~sra ü:ter~ssaàa

~o-t.:lttmc::·:2.!3.Õ'~6

"JC ]..Irifió.·-~.;preSJCc:-:tC-

n::1S

~'rifSàg1yn· B:lgJ.b:ln.di .. o·cntio

Pnme!~0-\-1imS1fó' ~ É~beijdO~ "t"í"i:erã:"~. r!f.:;m~·rrror.uhCi:ltner.to ~~con]umo"'~ ~m. ·.::rue
_._. ··.. _.,, .. ,.. __ ,.
....
..,, ..
asseg~a:<!.m· ::!o·s··i:l'\:esuaores c!Strange:ros. ·gover7ta:-nenr.a~s !.! pnvaaos l]Ue o pais

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

~-

estar:.J ~ozando ..!e- ptena··-~stititfi"...:ad.~ --~oitti'CJ.:-:·jpesa:- Jos Pi-Obki:l::ts so;J:!!S ~
::co;,õrmc:O:S::·::r~i~Cw~·aci.ÜS·:~ tr~nsíÇ50 t::.::OnOiT:ico-i!n<:!.nc;.::J;~. ·:\pen;.:.s um mes apos

t!ssas dt!i:l::!r;:!ÇJd:~--(!bi'gdàf_{"" ;.!ffâ~'ãês"ihlúdÜ·. J::r:10nSrró:hJO
::rnrc

'"""1!":."":"

IJ gov~rnu

• '""""""::!' ··,,.,.., ..

:.••·~•v!"-.'"

:~aJOiiC::.:-w

:: a upm.!"çao:

-- .:.:....:--:;-:.....-:"...-::

•

,

Pa~Jamento. ~.:om

no

'.),..,_. c-:-·.

--:~;-.

l.'io.r~ J1·~ 1s:io· po!itiC.:!

i.!

•

,

•

•

rc:aç::.o ;.:. conduç:w

._;.,... ;::~~-

.\pos :.:.-..lmatos :.:.\cior::.wrJos. por 1r.tc1a~1'-.:l ;:1ongui. .mc:~dos J.:nd.:! :1;2.
::.. :....:.. .::.:.;.::;-::·::. ---~:.;;~ ...... :... .... ~:::.

- •• .!:.:::-;;::1~-

;.)_·

: ..•..•.•..

·-

·iec;.:.G:;. J~-:~?.sc.;~:l- --~~a:,s~_: -~-~-~·.!_o~:~..~:i~~; --~~~b:i.~-~~:~am i7.l_a:.~~~ .:~2't~:nanc~ ~:n
runho J:! J987_._ :1or rr:c:o de c:Jmumco.do '-.:Oi1Jur.:o assir,ado ;x:ios rc;J:-cs:::mo.mes

.perm::.:tc~u:~~ ~-:)~ ··:;~~- ~~;;·~~-s~.._i-~~t~ :;-~; ~~ÇÓ~:..~ :t ·;·,·d~S. r:·:TI :TI [i~ J~ ·! 99·.;.
7

-------

~.-ans!C:-tCa

a

•

~..:un1i.!lm:\ hi.aJ:.!

?equ::-:1 ..\. \longo!t:..
bras!l~!:'J

-~i.;.,;..,_;.,._._,.._.·

jíl'ri."fo"";lõ

Ja

-...J!TI ~1

-~:!1.!" .

.• , ...... ::.. ••. : · . .

:.:mb~t:\:lda t:o

:3rils:l .-:a
-

l:":tut:O J~ :0-c:l:t~i <':;

rais:

\~on~;uita. J.~ ~.toscou

...
CUr:t:ltoS 1-:0íil ..!.

J.nuJi.Ciliu ·4uc podera l!fet:.r::!.r

Em abnl àe" [995- foi reo.iizo.d~

\'IS I ta

!0t

-

;!

p::.!.r.:l

rt!presemaçiO

mms:"crênctêl 6

oric::.: a Mongoiia pelo t!ntào Chefe tia

\-f!ssào Jo Bi-iJ.Sli l.!'m Peqwm. :oão .~ugusw Je \·1eàlcts. :J.a q_uahCade d~
Emba:xJdor 'cumuiath·o· r ..iritO ""3.Cfu'ele pa.!s." ~la oportun.!d:ldc. o mular da Mtssão

::ntrt:'>!Siou-s!.!· cor'n ~) ?:-es:de:1:e

..:.1

RepuJltcJ. Punsaalm.ilgll:-t t)rchtbilt. ~..:om ~'

Mm1st:o J.:!s· R~bçõt:s ~\.tenOres~ ~o1'n'lf!\·1imstro da indU.st~a

r.!"

Jo Comt::rcio

:.; Zn1b:.uxador St!:-gw J.e Quetroz C)uane ;!prescmoL.:
__ :~t:t:..:t.·. !:-:!.·:

?residem~

~·.... :::-:;.:::

''!::

'):~

~

""·:-

......

·---~--·~:

~.:"rcd~:lCtats

..10

..

Orch1b.:n c:n ; 996. tendo nsitado tarnb:!m o Mm:stro Jo !:xtcnor c:n

.:xe:-c:cw \:"a ocastàc. 1:-nb:1s
::ooperil~

"!::-:":..-

~utondad:::s

ressairar::?.r.i o mtercsse daquele pats crr.

corr. ~' Bmsli :-tos foros mululate:-ats. I!SpecJaimeme nas Naçõ:.:s Unidas. O
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governo mongol e:-<:pressou o deseJO de promover melhor acerc:amenro. med1ame
-t.isnas de autondades e do empresariado

Amda

~m

Desenvolvimento

Pro~rrarna

1996. por InJCiauva Jo
1

Jas \!ações L'mdas para o

PNL"Dl. o Mm1stro das frnanças da :v1ongolia. Sr.Pumsag

Tsagaan. ~ o assessor d~ polmca c:conómJca. ~~nhor Bak.huvag Jam1yandorynn.
cumpnram reumôes de trabalho com autond.ades da Jiea <:conómJca do governo.
em BrasJ!Ja .-\ delegação mongol manteve cantatas com o St:cretano Adjunto da

Secrerana de Polínca Económica do Mamsteno da Fuenda. com o Secretario de
Assunto~

!nte.mac1onats Jo N"timsteno do PlaneJaroemo e Orçamento. com o

Presidente do

13NDES.

o Secretano Adjunto da Receara. Federal. e com o

(Offi

Diretor da /\gC:ncta Braslletra de Cooperação. Os temas abordados durante os
refendas encontros foram o plano de estabilização econõm!ca e combate a 1nflação.
o prOb"'Tama nac10nal de

d~sestauzaçào.

a politica tnbutana brasileira e as auv1dades

do governo na area de cooperação tecmca
Em I 09S. u go\·t:mo brasl!c:1ro rOrmahzou proposta dr.! cooperação. por

lntermedto Ja E"fBRAPA. c:m
restauração

1dent1ticaç:io

-:

~erenc1amento

de culturas

.:~.reas

..:omo

J.

Je l~nliiZJÇjo ~ ..:orreçd.o d~ solo

Jc: solos desgastados.

:nanutencào

Je

-::,olos -:

.-\utondades mong01s soiiclt.J.ram a uiC:na Jl! uma \ aga no tnsututo R to
Branco ';)J.ra

c:studant~

da.queie pa.1s

Hav1a Interesse Je mstnuto pn\ado Je t:nsmo

J~

1dJDmas

~m

L'lan Bator

oel.o t:nsmo do portu!;ues.
7.1. Relações Econômico- Comerciais

As ma1ores poss1b1hdades. segundo mteresse mamfes1ado por amondades
mong01s ao Emba1xador do Brasil. senil'" na \"C:nd.a de açucar . .:are e calçados. O
\Oiume de tmerc:imb1o c de pouca monta. como pode ser observado na tabela

aba1xo. concenrrando-se apenas na \t:nda de guJose1mas mdusrno.!tzo.das.
Comr.rcao

Bra~il-

\1ongolia

[1portacóc!' hra!ôilciras

lmportacõc\ hra.o;lleira!l

1995 -I.JSS 1:-) 841 •JO

199~-

I qqr,_ I ne-.;rsrenlc

t99tl- lne.xrstent •

!997- USS l"' rr;g uu
I'NR- 1 1SS I'J IS6Ull

lne.,.rstcnte

8~
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AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL.DE
CONTAS DA UNIÃO
N• 747198, de 26 de outubro ultimo, encarrinhando cóp1a da Decisão n• 7JG'96, daquela Corte,
do Relatóno e Voto que a fundamentam, bem como
cópia integral dos autos do processo referente il inspeção especial e extraordinária sobre o Projeto de
Irrigação de Jacarecica li, em resposta ao Requerimento n• 326, de 1998, do Senador José Eduardo
Outra.

As informaÇÕBS foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requetimento aguardará na Secretaria-Getal da Mesa a remessa, pelo Tribunal
de Contas da Uniiio, dos resultados doa
desdobramentos oriundos da realização cá
auditoria solicitada.

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N• 96, DE 1998
(n• 661/98, ... Cã....-. dos Depul8dos)

lndiC8 o Sr. Adylson Mattll peno o
cargo de lllnlft'o do TrlbuNII de CantM
da Uniio, , _ termos do lncteo 11 do
do art. de Constituição Federal.

t

"J!I

O Congresso Nacional decreta:

An. 1• Nos lermos do inciso 11 do§ 2° do art. 73
da Constituição Federal, e do onciso 11 do art 105 da
Lei n' 8.443, de 1992, é escolhido o Sr. Adylson
Motta para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

NOVEMBRO DE 1998

Monistro do Tribunal de Contas da União, por IC·C··OSção da Câmara dos Deputados.
·Desnecessário dizer ~ qualidades more.s e
intelectuais de homem publico do nobre Depu~co,
enca minho, em anexo currlculum vtlae.
Atenciosamente,- Deputado Odelrno lei:o.
CURRICULUM VTTAE
Deputado ADYLSON MARTINS MOTT A
Adylson Mart1ns Motta é natural da região ,,ilssaoneira. Município de São Luiz Gonzaga., Estac-:1 do
Rio Grande do Sul.
Formado em Odontologaa em 1960 e em ·:::ãncias Jurídicas e Sociais em 1976, na Pontifícia Universidade Católica do A1o Grande do Sul.
Iniciou sua participação política nas lutas F.st:...:dantis.
Chefe de Gabinete e Secretário de Estado da
Saude. SubstiMo, no Governo do Estado do ê!io
Grande do Sul.
Deputado Estadual elerto em 1978 e res•e1to
em 1982, com a maior votação de todos os pa~::dos
do Rio Grande do Sul.
Chefe da Casa C1vil do Governo do Esta;;._:. do
Rio Grande do Sul.
Deputado Federal Constituinte elerto em : :C.o.
tendo sido V ice-Presidente da Comissão de C . .-.. ~m
Social da Assembléoa Nacional Constrtuinte.
Deputado Federal reeleito em 1990 e 199''
Primeiro V Ice-Presidente da Câmara do~ <-putados. (199311994), tendo assumido, antenn;:,~""n
te. a Presidência da Casa dez vezes, por ocas,_. .·v
afastamento do titular. que assumiu a PresK:: ··;:a
da Republica.
Primeiro Vtce-Presadente do Congresso ; . ~·t,
nal. (1993/1994), o primeiro Deputado a assu- ·e•
cargo.
Primeiro Vice-Presidente do Congresso r·=-·"!sor da Constituição Brasileira. (199311994)
Missões no exterior

INDICAÇÃO N" 2 DE 1998
(Nio Cimenl do. Depulllcloe)
Indica o nome do Deputado Adylson Motta
para concorrer à vaga de Ministro do Tribunal ele
Contas da União; tendo parecer da Comissão de Rnanças e Tributação. pela aprovação.
Senhor Presidente,
Em nome da Bancada do Partido Progressista
Brasileiro, tenho a satisfação de indicar o nome do
Deputado Adylson Motta, para conoorrer a vaga ele

Integrou a Missão Brasileira na ONU.
Esteve no Capitólio, a convite do Conçr·-::~s.:;
dos Estados Unidos. acompanhando o process- oelítico-legislativo norte-americano.
A convite do Governo da então Tchecc:.:.·::·,aquia visitou aQuele País.
Visitou a Itália a convite do Governo ltahar _.
Esteve em Portugal integrando a Com1.sE iC
de Parlamentares que to1 tratar da s1tuaçc...~· de
brasileiros lá residentes, face a inobservánCJ.a ;_;.o.'
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parte do governo português do Tratado firmado peiosdoispaises.
Visitou a China convidado pelo governo daquele País.
Representou o Parlamento Brasileiro na Unesco. em Paris.
Esteve na França, a ·convite da Assémbféia Na~-· ·
cional. acompanhando durante uma semana os trabalhos legislativo e visitando autoridades e instituições públicas em Paris, Tolouse e Marseille.
Títulos
Municipais:
Tíiulo de Cidadão Honorário dos municípios de
Bossoroca - RS
Tavares- RS
Fontoura Xavier- RS

Condecorações
Estaduais:
Medalha de Serviços Distintos - Brigada Militar ·
do Estado do Rio Grande do Sul.
·
·
Medalha Cruz de Ferro - Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
Medalha Alferes Joaquim José da Silva Xavier
- Pclíci2. Militai do Distrito Federal.

Medalha Imperador D. Pedro 11 - Corpo de
Bombeiro Militar do Distrito Federa!.
Medalha de Defesa Civil - Governo do Estado
do Rio Grande do Sul.
Medalha Brigadeiro Tobias - Polícia Militar do
Estado de São Paulo.

Comenda do Mérito Judiciário Mil:tar do Estado
do Rio Grande do Sul.
Federais:

Estrangeiras:

Ordem Nacional du Mérite - grau Chevalier
por decreto de 14 de junho de 1996, do Presidente
da República Francesa. Monsieur Jacques Chirac.
Orclre Nacional de la Légion d' Honneur grau Commandeur, por .decreto de 3 de novembro
de 1997. do Presidente da Répública Francesa,
Monsieur Jacque.s Chirac.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
OA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSTITuiÇÃO
..

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o
território nacional, exercendo, no que couber. as atribuições previstas no art. 96.

§ 2• Os Ministro do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da Republica, com
aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério
Público junto ao Tribunal, indicados em lista triplica
pelo Tribunal, segundo os critérios de antigúidade e
merecimento;
11 -dois terços pelo Congresso Nacional.
LEI N° 8.443. DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre· a Lei Orgânica do Tribunal Cle
··da liniao e dá outras
providências.

contiis

Medalha de Pacificador
Medalha do Mérito T amandaré

Ordem do Mérito Judiciário, de Tribunal Superior do Trabalho
Ordem do Mérito Militar

Ordem do Mérito Naval
Ordem do Mérito Aeronáutico
Ordem do Mérito das Forças Arr.;adas
Ordem do Congresso Nacional - g:--au Grande

Oficial
Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional - Conselho Federal de Odo:ltologia.
Ordem do Mérito Judiciário Militar. do Superior
Tribuna! Militar. no grau de Alta Distinção.

Art. 105. O processo de escolha do ministro do
Tribunal: de Contas da União, em caso de vaga ocorrida ou que venha a ocorrer após à promulgação da
Constituição de 1988, obedecerá ao seguinte critério:
I - na primeira, quarta e sétima vagas, a escolha caberá ao Presidente da República, devendo recarir as duas últimas, respectivamente. em auditor e
membro do Ministério Público junto ao Tribunal;
. ·, •. _na seg~~da. te"rCelffi: qUinta. ·se·xta, oitava e
nona vagas. a escolha serâ da competência do Congresso Nacional;
IÚ -a partir da décima vaga, reinicia-se o proce&so previsto nos incisos anteriores, observada a alternância quanto a escolha de aud~or e membro do Mi-
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nistério Público junto ao Tribunal, nos termos do inciso I do § 2" do artigo 73 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O E:t·
pediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do Ex·
pediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo n• 96, de 1998. De acordo com o Decreto Legisla.
tive n• 6, de 1993, alterado pelo Decreto Legislativo
n°18, de 1994, a indicação foi feita pela Câmara dos
Deputados e a argüição foi realizada por sua Comissão de Rnanças e Tributação.
A matéria constará da Ordem do. Dia da sessão
deliberaliva ordinária de amanhã.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, perdão, mas não entendi o que V. Ex" disse. A matéria
vai à Comissão de Economia, para que seja feita a
sua argüição, e constará da Ordem do Dia de amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não.
Estou comunicando à Casa que a argüição já foi
realizada na Comissão própria da Câmara dos Deputados e que não há mais argüição a fazer.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)"- Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa. ofício que será lido pelo Sr. t• Secretário. Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
OFICIO
Brasma, 30 de outubro de 1998
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SFJN• 836/98, de 29-1098, indico a V. Ex" os nomes dos nobres Senadores
Esperidião Amin e Leomar Ouintanilha, como titular
e suplente, respectivamente, para, ·representando o
Partido Progressista Brasileiro - PPB, comporem a
Comissão Especial Témporária criada pelo Requerimento n• 508198, destinada a examinar a execução
do Programa de Ajuste Rscal a que se refere a Lei
n• 9.496, de 11-9-97;;,~nv:c_>lv_endo ro!'!gem, composição ou ~mpos_~o -~ :drvr~ já_auto~~ pelo
Senado Féderal e levamar
as medidas
efetivamente
~
-~_:l:-"1
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......
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tomadas no âmbito do programa. especialmente
aquelas que contribuam para atenuar o déficit fiscal
e o endividamento.
Cordialmente, ..:. Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência designa os Srs. Senadores Esperidião Amin
e Leomar Ouintanilha para comporem a Comissão
Especial Temporária, criada pelo Requerimento n•
508, de 1998, nos termos do expediente que acaba
de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu. do Banco do Nordeste do Brasil
S.A.. o Ofício n• 878/98, na origem. \Je 27 de outubro
último. encaminhando ao Senaao Federai. nas termos do art. 20, § 4°, da Le1 n' 7.827. de 27 de setembro de 1989, as demonstrações contáreis do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE), posição de 30 de junho de 1998. (Diversas n•
33. de 1998)
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Control~.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase à lista de oradores.
·
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora·
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. hoje,
pretendemos entregar. oficiaime~:e. ; esta Casa. o
requerimento para a formação e>e uma Comissão
Mista Parlamentar de lnqueriio, destinada a a~urar a
atuação dos institutos de pesauisas do nosso País
no primeiro turno das eleições realizadas em 1998.
Em primeiro lugar, quero cnamar a atenção
para o fato de ter visto ontem, pela primeira vez na
minha vida, o lbope fazendo propaganda na televisão; e uma propaganda evidentemente desrespeitosa para com o povo brasileiro, porque engano~. já
que afirmava ter o lbope acertado todas as pesquisas que fez pelo Brasil.
Em segundo lugar, quero agradecer aos 31
Srs. Senadores e aos 188 Srs. Deputados Federais
..
que assinaram o nosso requerimento.
Sr. Presidente. quero mostrar aqui que é nosso
dever. é dever do Congresso Nacional. como foi dito
por eminentes figuras do nosso País - que. citaremos a seguir no nosso pronunciamento. -,.coibir
esse verdadeiro · ato da enganação da vontade do
povo brasileiro que tem sido praticado pelos institutos de pesquisas no nosso Pais. Só quem foi vitima
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desses instrtutos pode senti r o quanto é d~ícil enfrentá-los.
Quero chamar a atenção para alguns latos
que nos levaram à decisão de apresentar este requerimento. Quem registrar a presença do Deputado José Dirceu, Presidente do PT, um dos estimuladores dessa CPI. Em primeiro lugar, gostaria
de destacar o que ocorreu em São Paulo, onde o
PT regional entrou com uma notltla crlmlnls contra
o lbope. Foi flagrante a atitude daquele instrtuto de
pesquisa contra a candidata ao Governo de São
Paulo Marta Suplicy.
Primeiramente, Sr. Presidente, o lato se deu
durante todo o processo de campanha. Penso que
aí se dá o verdadeiro crime: durante todo o processo
eleitoral, as pesquisas colocam detenninados candidatos e pessoas em srtuação de extrema dificuldade, o que não corresponde à realidade. Foi o que
aconteceu conosco, no Pará - falaremos sobre Isso
a seguir -, e com a Deputada Marta Suplicy. Não se
trata apenas de erro no resultado apresentado na
véspera da eleição, o que também oconeu. No dia
03 de outubro, os noticiários de TV apresentavam o
seguinte resuHado: 14% dos votos para a Deputada
Marta Suplicy; 18% para Mário Covas; 19% para
Rossi; 32% para Malul; e 6% para Ouércia. Além
disso, Sr. Presidente, no dia 04 de outubro, dia da
eleição, O Estado ele S. Paulo estampou uma grande manchete: 'Rossi e Covas acirram a disputa pelo
20tumo•.
Imagine, Sr. Presidente, o que faz um elertor
ao ler essa manchete e ao owir os noticiários da
Rede Globo, que permanentemente forneceram
esse resuHado!
AI veio o resuHado das eleições: Malul recebeu
32,21% dos votos; Covas, 22,95%; Marta Suplicy,
22,51% - ou seja, orto pontos acima do que o lbope
previu no dia da eleição. Temos que prestar atenção
nesse aspecto. Mesmo que a pesquisa tenha terminado no dia 03, a sua divulgação se deu na norte do
dia 03. às vésperas das eleições. e em manchete no
jornal O Estado ele S. Paulo no domingo, dia da
eleição.

É inquestionável o prejuízo sofrido pela candidata do PT ao Governo de São Paulo, Marta Suplicy. A ação impetrada junto ao Tribunal Regional
Elertoral traz, como ementa, uma frase de Rui Barbosa: 'Insistentes as vozes que denunciam nesta
eleição o mais tintilante troar do dinheiro·.
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É o que imaginamos, Sr. Presidente, tem acontecido com vários institutos de pesquisas no nosso
País.

Mas, se não bastasse isso, vamos lembrar aqui
a conversa telefõntca entre o Sr. Cartas Montenegro,
dono do lbope, e o Senador Júlio Campos, gravada
por esse úHimo, que disputava o governo do Mato
Grosso. Nela o Sr. Montenegro demonstra a sua falta de ética e o seu desrespeito para com o povo brasileiro, sob dois aspectos: primeiro, porque ele havia
sido contratado por um cliente e estava dando dados
e satisfações para outro; segundo, porque ele estimulava o Senador Júlio Campos a apresentar pesquisas mentirosas para contradnar as pesquisas que
ele iria apresentar pelo lbope. Vou ler, lpsls lltterls,
frases dilas pelos dois senhores. O Senador Júlio
Campos diz, já no final da conversa:
• ... porque eles já estão espalhando
aqui que é 1O a 8% na minha frente".
E lhe responde o Sr. Carlos Montenegro:

• Mas aí espalha também. diz que você
está 5 na frente. Cada um fala o que quiser".
Foram palavras textuais do dono do lbope,
numa demonstração evidente de falta de respeito e
de ética profissional. Depois, nessa própria briga, diz
ao Senador Júlio Campos que S. Ex" estava tecnicamente empatado com Dante de Oliveira; e, quando o
tesultado para sair apresentava uma diferença de
deZ pontos, o Senador Júlio Campos entrou na JustiÇa para impedir a publicação do lbope. e a Just1ça
defenu.
Foi ainda o Sr. Canos Montenegro que chamou
o PT de covarde, de mau perdedor, e desrespeitou
não apenas esse Partido mas o Ministro limar Galvão, Presidente do TSE. ao dizer que S. Ex" deveria
era ruidar do reca.dastramento eleitoral e não ficar
se metendo em pesquisa. pois, segundo ele. os
TREs não têm condições para analisar, porque não
entendem absolutamente nada de pesquisas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a ousadia e o sentimento de impunidade dos donos dos
instrtutos de pesquisas do nosso Brasil foram muito
além disso. Nunca o povo brasileiro foi tão pouco
considerado. e as nossas instituições não podem ignorar o que aconteceu. Foi um verdadeiro abuso da
opinião pública o que se cometeu em termos de manipulação de pesquisas em todo o território nacional.
É a sensação da impunidade que espero possamos
reverter nesse Congresso Nacional.
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No caso de Brasília, murto conhecido, até a
véspera da eleição, até o dia das eleição. o Sr. Jc».
quim Roriz ganharia com cinco pontos na lrente do
candidato Crislovam a..rque, segundo paaquiapresentadas pelo lbope. O resultado foi que C vam Buarque ficou oom 42% e o Sr. Joaquim Rorlz
com 39"/o. Com relação SenadoAI&, houve uma
mampulação generalizada, mas Brasllia tamiiMn foi
vítima. A companheira Arlete Sampaio, du""*' todo
o processo de pesquisa, foi colocada em um~
mar de 20".4 a 28%. Nunca passou di8so. Mas, com
o resultado da eleição, aumentou 10 pontos, e o Sr.
Luiz Estevão, que est- sempre acima dos 50'11.,
terminou em 47%.
No Rio Grande do Sul, todo o Brasil espera.
que o Sr. Britto ganhas8e no primeiro turno. Ganhou,
contudo, o Sr. Olfvio Outra no primeiro e no segu"*>
turnos.

Em Goiás, foi tenrivel o que aconteceu. Ou""*'
todo o proc a190 eleitoral. Sr. Pnlsidente, o Sr. ,_._
coni Perillo eslava sefT111'11 atrás, com 15"/o a· 20%
nas pesquisas, mas ganhou no primeiro e no MQUndo turnos.
Em Mato Grosso do Sul, o Zeca do PT não ""'
cogrtado em nenhum momento para participar do gundo turno. TOdas as pesquisas eleitorais lhe davam 15"/o. Ele passou para o segundo turno e ganhou as eleições.
Mas o abuso, Sr. Pre-nte, não ficou _ , _
nos grandes Estadias do Brasil: loi nos nncões, ,_
grotões, que a violência das pesqUisas foi ainda
maior.
Registro o caso do Amazonas, onde foi flagrante a manipulação. Nunca vi nada igual! Às vMp&AI&
das eleições, Sr. Presidente, o Sr. Arnazonino M.ndes. pelos resultados da Brasrnarl<et, tinha 58,2%;
pelo lbope, 53%. Resultado final: 43%. O Sr. Eca.do Braga tinha 35,9".4 pelo Brasrnarket pelo 1rop.,
35"/o. Resultado final: 40%. Ou seja, Sr. Pra-,.,
a drterença do Brasmarl<et era de 23 pontos PB"*'"
tua1s de um candidato para o outro, às vésperas
eleição. Senador Pedro Simon, a dffetença do lbope
era de 18 pontos percenluais, às vélperas de • •
ção. E sabe qual foi a diferença real? Menos de 3
pontos percentuais.

*

Para o Senado não 101 diferente. Gilberto Meetnnho. pelo Brasmarl<et, apresentava uma dfferença
de 25 pontos percentuais do Marcos Barros. às lléaperas da eleição; e o lbope, 24 pontos percent.-.
A diferença, Senador Pedro Simon, foi de apenas 2
pontos percentuais.
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Pam. mim, Sr. Presidente, isso é crime. Essa
realidade não pode ser escondidio e o Congresso
Nacional não pode ficar ausente diante ele um crime

como esse.
Registro com multa alegria a pnasença da Deputada Marta Suplicy, candidata ao Governo do E&tado de São Paulo nas últimas eleiÇões.
Vamos ao Estado do Pará, onde eu me senti
vitima. E aqui, Sr. Presidente, quero mostrar o que
entendo como desonestidade de p&.rte do IBOPE.
Tenho aqui, Deputado José Diroeu, duas pesquisas
do lbope no Estado do Pará: uma ce setembro de
1997 e outra de abril de t 998. Na primeira pesquisa,
havia quatro candidatos ao governo, e eu já tinha
12"!.. Em abril de 1998, eram três o~ candidatos, e
eu tinha, na pesquisa do lbope. 17%. Isso foi pesquisa encomendada para não ser civulgada. Trata-se
de pesquisa do lbope e está aqui em minhas mãos.
Eu ainda não era candidato; o PT ainda não tinha fechado a coligação com o meu Partido; as coisas não
estavam definidas. Pois bem, defini:am-se. Com o
apoio do PT, tomei-me candidato ao Govemo do
Pará. Começamos a campanha e se111imos o crescimento da esperança do povo. As pe• soas ajUdavam
até finanoeiramente a nossa campanha. Então, chega o Sr. lbope no dia 14 de agosto e publica uma
pesquisa segundo a qual eu tinha go.4 dos wtos.
Como se explica o lato de eu ter ca:·do desde abril,
quando nem era ainda candidato, chegando a agosto com nove pontos? Veio a público o resuKado de
outra pesquisa, no dia 30 de agosto, segundo a qual
Ademir Andrade possuía 9"/o dos votos. No dia 16 de
setembro, Senador Pedro Simon, praticamente 15
dias antes das eleições, outra pesquisa publicada:
novamente Ademir Andrade com 10% dos votos.
Ora, não há candidato que agüente uma srtuação dessas. a não ser Marta Supficy. uma verdadeira herolna. Não consegui, rrinha querida Marta. Por
quê? Porque esses dados desanimam a nossa militância, e todos os que podem contribuir conosoo desaparecem. Não há quem queira ajudar um candidato que, segundo pesquisa do lbope, tem apenas
10% das intenções de voto. quanck: há candidatos
com 39%. É muito difícil enfrentar uma maraa.rtaia
como essa. Fw, Sr. Presidente. extnannamente pnajudicado.
Às vésperas da ele1ção. o lbope divulgou pesQUisa segundo a qual eu tinha 14"/o dos votos. Ter-

minei a eleição com 17,8% no Estado do Pará. os
mesmos ~ 7°/o que eu tinha em abri . Ocorre que a
minha campanha poderia ter crescido às vésperas
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da eleição. Deputada Mana. Mas não tinhamos um
tostão para deslocar um advogado ao interior ou
para fazer qualquer tipo de trabalho, porque ninguém acreditava mais, só se acreditava nas pesqui-

sas.
É muito dffícil, Sr. Presidente, enfrentar um
descaramento dessa natureza. Vou mais longe, trazendo dados para mostrar como os institutos de
pesquisa se vendem no nosso País. Vou apresentar
pesquisas publicadas na mesma data. Por exemplo:
o lbope, no dia 14 de agosto, apresenta Jader com
39%; Vox Populi, no mesmo dia, 34%, dfferença de
5 pontos. E ainda, vou apresentar a diferença entre
a Brasmarl<et e o lbope, feitas na mesma época e
publicadas no mesmo dia. Vejam a inversão dos interesses. Segundo o lbope, Almir Gabriel tinha 42%,
Jader tinha 37%, uma diferença de 5 pontos a favor
do Almir Gabriel. A Brasmarl<et publicou que o Jader
tinha com 39,1 "'o e o Almir tinha 33%, dfferença a lavor do Jader de 9, 7 pontos. Um apresentava na televisão o resultado da Brasmarket, dizendo que estava com 9,7 pontos na frente. O outro apresentava
pesquisa do lbope, no seu programa de televisão,
dizendo que estava com 5 pontos percentuais na
I rente.
Nós, pobres mortais, onde ficamos em uma
situação como essa? Nenhum jornal de nosso Estado tmha interesse em publicar as pesquisas que
fazíamos, todos apoiavam os candidatos da elite.
No dia 29 de setembro, praticamente às vésperas
da eleição, Vox Populi publicou 9% a favor do Almir Gabriel e Brasmarket divulgou 3,3% a favor do
Jader Barbalho. Somados os dois resultados, a diferença é de 12.4%. A candidata de nossa Coligação (PSB - PT - PCB - PCdoB). Ana Júlia Carepa, do Panido dos Trabalhadores, foi colocada
abaixo nas pesquisas em todo o período eleitoral.
No dia da eleição, foi publicado no jornal O Liberal o seguinte índice: Ana Júlia, 24°/o, em terceiro
lugar. Resultado da eleição: Luiz Otávio, 36%; Ana
Júlia, 34%. Portanto, dez pontos percentuais de diferença no indice publicado no dia da eleição e o resultado final.

Sr. Presidente. o que foi feito com o Lula é algo
que não precisa ser comentado. Lula foi considerado
candidato derrotado do começo ao fim do processo
eleitoraL Até no momento em que houve um avanço
da sua candidatura. disseram que teria sido manobra do Poder Central.
Sr. Prestdente. meu tempo está esgotado?
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. EX"
uttrapassou dois minutos.
O SR. PEDRO SIMON. (PMDB - RS) - De
acordo com as pesquisas, pode falar mais um pouquinho ...
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco - PSB PA)- Serei breve, Sr. Presidente.
O Desembargador José Jerõnimo, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Brasilia,
defende a proibição das pesquisas. Diz ele:
•Não vejo outra maneira de inibir a manipulação
dos resultados ou o induzimento dos eleitores indecisos. Elas são o calcanhar de Aquiles da democracia brasileira. As pesquisas induzem o
eleitorado indeciso a votar naqueles candidatos
apontados como favoritos". O Sr. limar Gaivão,
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pediu
um controle dos tribunais regionais antes da divulgação dos resultados das pesquisas e foi violentamente agredido pelo Sr. Carlos Montenegro. O Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, o Dr. Reginaldo Castro, pede o controle
da Justiça sobre as pesquisas e afirma em seu
artigo: "Diante dessa constatação, a posição da
OAB. como defensora dos interesses da sociedade civil brasileira, é a de que o Congresso Nacional não pode omitir-se neste momento em
que a credibilidade dos mstitutos de pesquisa
está arranhada. O trabalho dos institutos de opinião não deve ser proibido, mas precisa de uma
regulamentação mais eficaz. de forma a evitar a
influência nas futuras eleições. As pesquisas
não podem converter-se em publicidade enganosa. O aperteiçoamento da democracia está diretamente vinculado à transparência do processo
eleitoral. Ao eleitor brasileiro, a mínima garantia
que a let tem que assegurar é a livre manifesta·
ção do voto.
Com relação ao assunto, houve deboche
por parte de vários presidentes de institutos de
pesquisa. O mais desaforado é o do Sr. Ricardo
Penna, do Instituto Soma. que disse publicamente que os institutos não erraram: quem errou foi
o povo.
Anexa ao requerimento, trago a ação tmpetrada pelo PT de São Paulo na questão da Deputada Mana Suplicy. Trago anigos de jornais, de
autoria de várias pessoas. de articulistas como
André Stumpf, do Correio Brazillense; de Sócrates Arantes. do Jornal de Brasilia; de Ariosto
Teixeira. do Jornal de Brasília; de Reginaldo
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Brandi da Folha de S. Peulo; 1\,;arcelo Cocho.
Folha de S. P.ulo.

a.

O Sr. 1..-1 I'IIIYII (PFL - DF) - V. i:x'
permite um aparte?

me

O Sr. ~ Suplcy (Bloco- PT- SP)- V.
Ex" me permite um aparle?

O SR. ADEimt ANDRADE (Bloco - PSB - PA)
- O Senador L8onal Paiva peciu em primeno fuga-.
Em função do 1Bn'1l0. peciria a v. Ex" que tosse bfew,
pois ainda há quatro Senadore6 para apartear.
Com prazer, ouço V. Ex", nobre Senador Leonel Paiva.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Faço
um apelo ao orador no sentido de que abrevie a conclusão do seu disa.Jrso, pois S. Ex" já uttrapassou
em cinco minutos o 1erJ110 que lhe é raaervado.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco - PT
- SE) - Está dentro da rT18Ig8m de erro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O.
bons discursos conaomem o tempo com muita rap;.
dez. Compre«<do que está dentro da margem de
erro, e a Mesa vai colaborar com a Casa para ouw
os apartes que estio sendo solicitados. Apen;rs ape.
lo para que sejam DniVeS.
O Sr. 1..-1 I'IIIYII (PFL - DF) - Senador
Adernir Andrade, fui um dos primeiros a assinar o , .
querimento de autoria de V. Ex' para implantaçãc de
CPI dos~ de JMSC~~"sas. Em p,!meiro lugw,
entendo que um i.-uto de pesquisa nio tem o ~
der de auferir audi6ncia nem votos. Ele afere, am
dilterminado momenllo, a IIUCiência ou os votos q,.
eSI.ajam sendo peeqaiseclos. Segundo: em Brasfla
ocorrau j u s l - o conlréno do que V. Ex' aftF.
mou. O lbopeo'Ril'r Globo, um dia antes da eleiçio,
divulgou que o Gol!emador Cristovam Buarque, oar>didato à reeleição. venceria a eleição por uma dil.rença de quatro ponlos percentuais. E o Sr. Mon~
negro, presidentll do lbope, fez questão de ir à tet.
visão no dia de eleição .-r& afirmar que, se dasla
vez errasse, ficaria duas 81atç!>es sem pesquisar a
cidade de Brasllia. Se cumprir o que talou, 9fft
bom. Concordo com V. Ex". Embora lanha ganho a
eleição aqui o candidato que apoiei, acredito que 0
IBOPE nos deu !lUto tlllbalho para que p~
mos ganhar com uma diferença tão pequena. Ademais, acredito que a CPI proposta por v. Ex" venha
a esclarecer todos os latos, por enquanto sem culpe
de ninguém. Obrigado.
O SR. ~ ANDRADE (Bloco - PSB PA) - Senador, tenho em mies uma página do jor·
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nal Correio Braziliense. que mostra uma pesquisa
do IBOPE às vésperas da eleição. Segundo a pesquisa. JoaqUim· Roriz teria 40% e Cristovam Buarque, 35%. Essa pesquisa foi publicada no Correio
Brazll-. Tenho um exemplar em mãos, caso V.
EX• queira examinar.

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permiteme V. EX' um aparte?
O SR. ADE..R ANDRADE (Bloco - PSB PA) -Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon.
pedindo brevidade na manifestação.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS) - Senador,
nada tenho a opor, é claro, à criação da comissão
proposta por V. EX•, mas entendo que. independentemente dessa CPI, temos que regulamentar o que vai acontecer nas próximas eleições. Lamentavelmente. o projeto de minha autoria a esse
respeito não conseguiu ser aprovado. Mediante o
projeto, eu propunha a proibição de pesquisa
quando. começa a propaganda politica no rádio e
televisão. Ou se fica com a pesquisa ou se faz a
eleição. Na verdade. ou as pesquisas estão erradas --como V. Exa está salientando - ou. se elal3
dessem sempre certo. com o tempo não precisariamos mais fazer eleição. Para quê eleição? Bastaria perguntar aos institutos de pesquisa. Quanto
às eleições municipais vai ser ainda pior. Agora,
pelo menos, toram institutos nacionais. No caso
das eleições municipais, haverá por exemplo o
caso do Senador Pedro Simon, que tem uma rádio
em Gaxias do Sul, e, então, fará sua própria pesquisa. E, em sendo eleição municipal, a decisão
acontecerá ali mesmo. O que temos que decidir é
como podarão ser feitas essas pesquisas. Há uma
exagerada vulgarização da publicação. A divulgsção no dia da eleição não tem lógica. E o que é
mais grave é que o Tribunal diz que pode. Quando
os senhores - eu não era Deputado - fizeram a
Constituição, propuseram uma série direitos, como
proibir o sigilo. para defender as liberdades com
relação ao arbltrio, à ditadura, que. agora. está
sendo usada no sentido inverso. E quando queremos punir o infrator, o corruptor. quem está fraudando - no caso do sigilo bancário - não podemos. E os dtreitos indtviduais? É o que se fazendo
agora com as pesqwsas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Faz soar
a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - O Protelo
vale para a pesquosa e para o que V. Ex" disse: que
tenninou a campanha sem um tostão. Apresentei um
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projeto, contra o qual lamentavelmente muitos votaram. Eu pretendia, mediante a proposta, que a campanha eleitoral no Brasil ocorresse como na Alemanha, só com dinheiro público. Dou um exemplo: se o
Sr. Antônio Enmfrio de Moraes, que é milionáno, e
eu, que não tenho um tostão, nos candidatássemos.
não se poderia usar o meu dinheiro e nem o dele. Ê
assim na Alemanha e é assim que deveria ser fe1to
no Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) -Permne-me V. Ex". um aparte?
O SR. ADEIIIR ANDRADE (Bloco- PSB- PA)
-Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo SUpllcy (Bloco - PT - SP) Senador Ade mi r Andrade, cumprimento V. Ex' pela
iniciativa, que conta com todo o apoio do PT, do Bloco da Oposição. E quero fazer um apelo à Mesa
para que, dada a importância dessa CPI e considerando também que temos, em princípio, até 15 de
dezembro para a implantação da mesma. haja um
esforço de todos os Uderes, a partir do momento em
que V. Ex" entregar à Mesa o requerimento com o
número regimental de assinaturas, no sentido de
procederem à designação dos nomes dos Parlamentares que comporão a refenda Comissão, para que
ela possa ser instalada ainda nesta semana. De
nossa parte avaliamos que V. Ex" substanciou com
elementos de extraordinária importância a justificativa de criação dessa CPI. É um reclamo da população brasileira e de todos aqueles que se sentiram.
de alguma forma, induzidos a votar de forma diferente da pretendida, caso houvesse a divulgação correta a resperto da preferência do eleitorado. Cumprimento V. Ex". Da parte do Bloco da Oposição, de
pronto designaremos os membros conforme determina o Regimento. Peço à Mesa que urgencie esse
movimento.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco - PSB PA) -Agradeço a V. Ex'.
O Sr. JoM Eduardo Outra (Bloco - PT - SE)
- Penmrte-me V. Ex" um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco - PSB PA)- Pois não, Senador José Eduardo Outra.
O Sr. José Eduardo Outra (Bloco - PT- SE)
- Senador Ademir Andrade, gostaria de parabenizálo pela iniciativa. Acredito que essa Comissão Parlamentar de lnquémo vai contribuir para que, no Brasil, seja resgatada a Lei das Probabilidades. Por lncrivei que paraça, embora os presidentes dos insmutos de pesquisa sempre digam que pesquisa não é
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.uma co1sa ex ata, que h~ uma margerra de erro e
que ex1ste a Lei das Probabilidades. no Brasil a
Lei das Probabilidades tez com que os instrtutos
de pesquisa só errassem contrariamente à Oposição. Então, acho que a inicialiva de V. Ex" contribuirá para que seja resgatada, por incrível que pareça. a Lei das Probabilidades. Já houve. no anedotário político, alguém que propôs revogar a Lei
da Gravidade, mas parece que. no Brasil, as pesquisas acabaram revogando a Lei das Probabilidades. Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco - PSB PA)- Agradeço a V. Ex" e ao Senador Pedro Simon
pelos apartes.
Concluo. Sr. Presidente, dizendo que em muitos outros Estados houve problemas, como no Aio
Grande do Norte e Ceará. Na CPI esses fatos vão
aparecer. Mas chamo atenção para o seguinte fato:
a propaganda a que me referi no começo da minha
fala foi divulgada ontem na TV Manchete. É interessante porque o lbope sempre teve ligações exclusivas com a Rede Globo e jamais gastou dinheiro
para fazer propaganda. O lbope nunca pagou para
fazer propaganda. Eu nunca vi em minha vida uma
propaganda do lbope. E, ontem, assisti a uma na TV
Manchete. o que significa que o lbope está fazendo
faturamentos para a TV Manchete para diminuir os
problemas, já que. na verdade, outros instiMos foram vilões. mas creio que o lbope tenha sido o maior
de todos eles.
E rertero o apelo do Senador Eduardo Suplicy
no sentido de que os Líderes desta Casa contribuam
com a democracia e com a vontade do povo brasileiro, indicando o mais rapidamente possível os seus
membros para que essa Comissão, instalada, trabalhe e modifique as regras sobre a divulgação de pesquisa em nosso País e ainda aponte os que devem
ser punidos, aqueles que cometeram crime no processo de manipulação da vontade do povo no Brasil.
Murto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encontra-se na Casa o Sr. Geraldo Cesar Altholl, suplente
convocado para preencher a vaga ocorrida na representação do Estado de Santa catarina, lace ao falecimento do Sr. Senador Vilson Kleinubing.
O diploma de S. Ex" foi encaminhado à Mesa e
será publicado de acordo com o disposto no Regimento Interno.
É o seguinte o diploma encaminhado à
Mesa:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo ·Melo) - Desig·.
no os Srs. Senadores Esperidião Amin, Casildo Maldaner e Elcio Alvares para comporem a comissão
que deverá introduzir S. Ex" no Plenário. a fim de
prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão, o Sr. Geraldo Cesar Allholf dá entrada no recinto, prestando junto à
Mesa o seguinte compromisso regimental:
"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS LEIS DO PAiS,
DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O
MANDATO DE SENADOR QUE O POVO
ME CONFERIU E SUSTENTAR A UNIÃO,
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA
DO BRASIL".
O SR. PRESIDENTE (Geraido Melo) -Declaro
empossado Senador da República o nobre Sr. Geraldo Cesar Allhoff, que integrará, no Senado. a representação do Estado de Santa Catarina.
A partir deste momento S. Ex' passará a participar dos trabalhos da Casa.
Sobre a Mesa. comunicação que será lida pelo
Sr. 1ll Secretário, em exercício, Senador Esperidião
Amin.
É lida a seguinte:

Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência à vista do disposto no art.. ""'f9 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Santa Catarina. em virtude do falecimento
do Senador Vilson Kleinübing, ocorrida em 23 de outubro último, adotarei o nome par1amentar abaixo
consignado e integrarei a bancada do PFL.
Atenciosas saudações.
Nome Parlamentar: Geraldo Althoff

lcvd
.

f

,

I

SSl!Jalura;

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
Concedo a pa1avra ao próximo orador inscrito,
Senador José Fogaça. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcánta·
ra. S. Ex" dispõe de 20 minutos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. )
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em mão expediente que me foi enviado pelo Senador João Rocha, na oondição de Presidente da Comissão de Rscalização e Controle, e que, acredito, tenha sido
também remetido a todos os Srs. Senadores. A esse
expediente S. Ex" anexa duas tabelas com o exame
da execução orçamentária em relação aos Estados
e regiões do Pais- dados obtidos a partir de 1995.
Tive a curiosidade de me deter no exame dessas tabelas e verifiquei, primeiro, que, ao contráno
do que se diz. não é o Nordeste que está absorven·
do a maior parte dos recursos voluntariamente transleridos pela União - pela segunda vez o Senador
Roberto Freire me lembra que vorto a esse assunto.
O estudo de 1998 foi feito até o mês de outu·
bro - portanto, o exercfcio ainda não terminou. Cnnsiderando esse fato, observamos que o Estado que
teve o maior percentual orçamentário executado foi
São Paulo: 77,12%. Existe um Estado, parece-me
que o Mato Grosso do Sul, com 15,29%; há Estados
do Nordeste com 50%. 40%. 30"k de execução orç;:>mentária. O conlronto desses dados é muito claro.
Ainda que se admita. como tem sido praxe no
Brasil, que o maior empenho é realizado nos últimos
dias ,.; . ...rcício financeiro, verifK:a-se - principalmame agora que só se fala em corte orçamentário que quem já recebeu ficou com um prejufzo bem
menor do que os que ainda teriam que lutar pela obtenção dos recursos.

A pior tabela não é a que li, mas a do Quadro
Demonstrativo dos Empenhos Uquidados per capita
por Região e Estado, de 1995 a 1996. E sabem o
Relator da Constituinte e o Senador Roberto Freire,
que também loi Constituinte, que uma das preocu·
pações que tivemos, certa ou errada, era a de estabelecer aquele gasto regionalizado, gasto de empresas estatais, etc.

em relação ao orçamento, transferências voluntárias da União, agora, em 98, o gasto per capita
da União, por exemplo, em São Paulo, é de R$213.
Quando verificamos o gasto per capita de Pernambuco, encont~amos a quantia de R$120. A União
contínua concentrando renda, injetando dinheiro nos
Estados mais ricos, mais desenvolvidos.
Na região Norte, por exemplo, o gasto per capita
é de R$250. No caso do Amazonas, R$99 apenas. En·
tão, vejam a disparidade que existe, pelo menos nos
dados apresentados até outubro de 1996.

9!
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No Estado do Rio Grande do Sul, verif~.
que o gasto per ..... é de A$172- o gasto médio
do Nordeste é de RS111. Na Bahia, do Senador Mtonio CaJ1o6 ~ ·n. do meu querido am;l,o S.
lllldor OjaJrna a-a, o QM10 é de R$79 per a.plla.
de acordo oom todos oa
felms e liquidildoe no exerclcio de 1898. Pei!IUniO: onde _ . politica de ct 11 FMIMnwn!O regional? Como lliOIWtver oom uma ai" I'IIÇI<> c».a?
L.amoa na
que são os PartanwuN&
do Nordesta ~querem
que querem lftar
dinheiro para ileo, dinheiro pala aquilo, numa anMse absol~ pajollilllla e inYerldica.
-.do que o ...., esfon;o nlo está a.1Clo s.,.,.._
te para c:anaüz.r racuraos para a nossa regilo
e para o nosso E.sllldo.
O gaste per caplla do Centm-oe.e loi de
R$756, ~ porque o ~o Federal oonaJIIIiu
R$2.638. De - - maneira, o Brasil ..... financiando
estrutura do Dilltrtto Fedenol. Portento, 116 ....,.
dlaton;ão de em Brasllia que não Vllle, •

••IPBI•'IOS

impl••

•••Ida.

E..,..

~rmos

oom outras Elllado&.

O Sr. A t ... Frelnt(Bioco/PPS - PE) - Permile-me v. Ex" um apai'le?
O SR. LÚaO ALCÂHTARA (PSDB-CE) Coo IC8do um aparte ao Senador Roberto Freira.
1D FNIN(EIIooo/PPS - PE) - S.
O Sr. A
nador Lúcio Alclnlara, acracilc que v. Ex" está eando muito oportuno, quando estamos recebendo ,_,.
ta Casa um Senador de Santa Gatanna que vam
ocupar o lugar deixado paio Sanador Vilson Kleir»
bing, que era um homem muito preocupado com a
q~ da Fedlltw;ão. E aql.i tentou, por in.:nvezes, criar
para que os Esados n1o ta.
..., perciUrios, .,._...... ,;en~e oam o benaplácito da
I.Oio, que llilim da nj <ia; mas, no llnXl, a praocupaçiio desse S.-*" - com um oerto equiflbrio para
a
·1 · a. NtiJ ~. na q; 1- > da IJW'"
da parte da rollglm dae dMdas, o que
· liua 1iiJ1i
de rrais ~ tai
nos Qll&das E; h
bo M - . . , . . . E ligo que é .... oportuno, ~ chegada de
h

,_.,,os

Fedei.,..,

h

•* •••

um Sal8dor da Sanla ~ pooque andei o a..il
IOdo
1*8 P•asidlhlle da Rap"Hile,
<Xm a cao:üàn da Oro Gomas. Cluilndo ~
· ao su do Pais- " - " . Santa Catarina, Rio GIWlda do
SU -. se; iii nos, 8llidai àl •• com uma preco 1J18111o
justa, até paio ~ • criou na itlcia brasileira em 191açio ao Nordaaee, iTUtas WIZ8S ajudado pelas OOSM&
ofiOaJquias a1r
.. • e que se satisfazem inCiuliwe
oom essas~- que vêm, e dão rreus .,..,....,

nessa ca•.-••

*'

por d&&peiútcio; ,... a

iOOiotrwliA , _ Eslados 111lilllas um oerto )JIIOliiOiiki em l8lação ao Non' 1 ,

como

se lesse um

estOIVO,

corno se essa Região

tosse um sugadouro, um · peso para a F-ração
brasileira. Era importante que o nCNO Senador, der>tro do espírito do Senador Vilson Kleinübing, começasse a se preoo.Jpar com esses rúneros, para ver
se pode nos ajudar a não criar nenhum espírito de
secessão nem de rivalidade, a não incentivar nem
mesmo as gueiTaS fiscais que o Governo Federal taciitou, inclusive jogando-nos, a nós, noodestiuos, na
questão das refinarias, em uma situação tremendamente ounstrangedOra: ficamos <isputando ltlgalhas, que no final não vieram, quando não houve nenhuma dessas politicas para o SU do Pais. Lá houve decisão e muita clareza quando quis implementar. O Presidente da Casa. sentado junto com outro
nordestino... Aqui não me move nenhum espírito, até
porque, apesar de ser nordeslno, tenho uma visão
de mundo ou pelo menos um sentimento - é isso
que me leva ao meu internacionalismo - que não se
rnoáfic:ou. Mas eu gostaria de salientar isso, porque
passa despan:etlido. Há uma rnálcima no Brasil - vi
isso em válias campanhas - de candidato a Pnlsidente da República cizer que o irrposto tem que ser
aplicado onde se arrecada. E talvez a execução orçamentána siga essa lógica. Hoje se teve um dado
de que se gasta por habitante em São Paulo, em termos de saude. o dobro do que se gasta no Nordeste. e não me parece que São Paulo tenha mais necessidade. A Caixa Econõrrica assina acordos para
a construção de habitação popular em Estados do
Sul tiês ou quatro vezes mais do que no Non:lesle. E
não me parece que o déficrt habttaaonal do Sul do
Pais seja maior do que o Nordeste. Se queremos ter
urna Federação equilibrada, um novo paclo federativo indusive. o número que V. Ex- está aqui anunciando deveria ser muito bem pesado. Portanto, ao
fazer essa referência ao Senador por Santa Catarina
era até para saudá-lo e já integra-lo nas <iscussões
e nos debates. Mas acredito que tem de haver uma
reflexão de todos os Senadores.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Srs. Senadores. OlM, com alenção.
o aparte do Senador Roberto Freire. que nos traz inclusive uma vrsão recente. porque S. Ex" acaba de
percorrer o País durante a campanha presidencial e
colheu algo que eu também já hav1a identificado no
Sul. Evidentemente que é algo bem difuso e não
aparece com essa clareza. Mas é perfeitamente perceplível a rdé•a de que o Nordeste é desperdício. o
Nordeste é malbaratamento de recursos.
Lembro-me de que o meu amigo, o ex~Gover
nador Aiceu Colares. quando era Govemador do Rio
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Grande do Sul. liderou uma cruzada entendendo
que o Nordeste se beneficiava do controle de Comissões do Congresso, da Comissão do Orçamento,
e esses dados evidentemente mostram que não há
isso. pelo contrário, até deveria haver.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - Se
V. Ex• me permitir mais uma pequena intervenção?
Foi fe~o aqui no Congresso uma Comissão sobre
obras inacabadas. Alguém já percebeu o percentual
de obras inacabadas no Norte e no Nordeste?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE) Não.
O Sr. Roberto Freire (BiocoiPPS - PE) - Talvez se reflita exatamente nessa execução orçamentária, pois começam, talvez até para ganhar alguns
apoios de nossas oligarquias tradicionais, que dão
sustentação inclusive ao Governo, e depois paralisam, porque. na execução orçamentária, se privilegia exatamente o Sul e o Sudeste do País.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Seria interessante, Senador Roberto Freire - e felizmente o Senador Cartas Wilson está aqui-, fazermos
um levantamento dessa Comissão para cá das
obras retomadas, onde se encontravam e qual o seu
valor. para sabermos realmente se esse quadro se
modificou. se ele está apenas em função do peso
político, do peso econõmico desses Estados para
carrear ma1s recursos. Até desconfio que esse sentimento antmordestino... V. Ex• e eu estamos aqui
vendo o Brasil. não estamos aqui para estimular separatismo nem antagonismo regionais, até porque
isso não levaria a nada, mas nos sentimos no direito
de conclamar o País a considerar o problema das
regiões menos desenvolvidas como um problema
nacional.
Espalhou-se a idéia de que falar em desenvolvimento regional é antigo, algo uHrapassado, e a
Constituição - lembra-nos o Senador Bernardo Cabral - obriga não só a aplicação de recursos proporcionalmente à população. por exemplo. o que vem
sendo letra morta. pois não está sendo cumprido.
O Sr. Djalma Bessa (PFL - BA) - Permite-me
v. Ex" um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Ouço V. Ex'.
O Sr. Djalma Bessa (PFL- BA)- V. Ex' aborda um assunto da maior relevância, até porque a
Constituição Federal, a nossa lei Maior. reconhece
esse desequilíbrio regional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Ojalma Bessa, por favor, use o microfone, pois a
voz de V. Ex' não esta sendo ouv1da.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - É o
Pais que não quer ouvir o Nordeste, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Eu diria
que é a timidez do Nordeste.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE) O Pais não quer mais ser Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
continua com a palavra, Senador Djalma Bessa.
O Sr. Djalma Bessa (PFL-BA)- V. Ex" e o Senador Roberto Freire têm toda razão. Mas haverá de
se dizer que é porque somos nordestinos. Não. A
própria Constituição faz a distinção e o faz justamente dentro do principio de tratar desigualmente os desiguais. Então, a Constituição. quando distingue as
regiões emergentes- a palavra está na moda-, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, não só contempla com
incentivos essas regiões, mas também com fundos
constitucionais, justamente para, pelo menos, diminuir o desequilíbrio. Acontece que a lei Orçamentária, que é uma lei inferior à Const~uição, desequilibra tudo. porque faz justamente o contrário: ao invés
de dar mais aos que têm menos, está dando mais
aos que têm mais. Aí as desigualdades se acentuam
cada vez mais. Nós não somos contra o fato de São
Paulo receber mais ou menos. O fato é de o Nordeste receber mais do que São Paulo. Tudo isso dentro
de um princípio jurídico, de um princípio universal.
Esses recursos. que vão para essas regiões ricas,
vêm de todo o Pais e vêm também do Nordeste.
Eles são arrecadados nas regiões emergentes. O
imposto tem também uma finalidade social. Não se
trata só de investir para arrecadar. O investimento
tem a finalidade de também minorar a situação social. Tome-se como exemplo o Imposto de Renda:
os que pagam mais são justamente os que ganham
mais. Os que pagam menos são os que ganham
menos. Ha até aqueles que estão isentos porque recebem mu~o pouco. Esse é o princípio que deve ser
adotado. V. Ex" não está fazendo nenhuma defesa
unilateral de determinada região. Está procurando
um principio, um modo, um processo, um meio de
se pôr em ação justamente esse objetivo, essa finalidade de tomar essas regiões menos desiguais. V.
Ex", portanto, está de parabéns.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- V.
Ex" contribui para o debate. mostrando que não se
trata de uma questão regional, nordestina. Estamos
analisando o Pais, até porque, para o País estar bem.
é preciso que São Paulo esteja bem e que os outros
Estados também estejam em desenvolvimento.
Falamos com a autoridade de quem votou
aqui, mUltaS vezes em situação difícil, a rolagem da
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divida gigantesca do Estado de São Paulo, de acordo com a solicitação do - . Governador. No entanto, não Podamos fugir à nossa responsabilidade a
apontar essa problema.
Há o caso, por ex81l111<>. do Fundo de Eslablização Fiscal - FEF. O FEF sairá de onde? au.ill
são as suas fontes? Trata-ee de um Fundo de P.,._
cipação dos EsllldoS e doa Municlpios. Quem nWI
se beneficia dessa fundo de participação? Slo os
Eslados e os Municfpios mais pobres. Na , _ . .
em que se· retiram 20% de8lle Fundo, está-se agravando a desigualdade, pooque se está retirando do
mais pobre e, de outra parte, facilitando a concenbação de renda. Ou tomamos consciência disso e ~
curamos uma solução ,.... justa e razoável, ou mos chegar à conclualo de que essa diatancia e..o Nordeste, o Norte, o Sul e o SUdeste vai aume....cada vez mais.
O Sr. RoberiD Fren (BioooiPPS- PE) -Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. LÚCIO ALcANTARA (PSDB - CE) Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Roberto Fren (Bioco/PPS - PE) - Senador Lúcio AlcAntara, queria apenas lhe lembrar
um aspecto. V. Ex" lez esse discurso quando do outro pacote.
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB- CE)Exalamente.

F-

O Sr. Roberto
(Bioco!PPS - PE) - Naquele instante, estávamos disaJtindo aqui o aj~
fiscal para fazer trente à crise. que, na época, era a
crise asiática. Eslamos .x-rvando que há "E-'*Iebris" geograficamente. V. Ex" estava falando ~
lamente sobre alguns cortes que estavam sendo
programadoS para os incentivos fiscais, porque •
trata de uma outra moeda da concentração de renda
espacial no Brasil. Essa ~o dos incentivos"-'
cais é a que gera maior p..:onceito, o que é interwsante. É dito que os inoentivos fiscais do Noro.te e
do Norte são um dellperdk:io, até com jusla razAD.
Essa é uma crttica que deYemos aceitar não corno
nordestinos, mas como brasileiros, pois houve e, infelizmente, continua a haver um grande desperdlciD,
que já diminuiu. Mas incentivos fiscais nu.foram esclarecidos, e não quero mudar isso. Eu ficaria muito satisfeito se essa discussão nlo fosae ,,.
vada apenas entre nor-105 e se outros Senlu:IDres. de outras regi!)es, de outros Estams. talnt*n
testemunhassem a ~o. Sabe-se que. a.
incentivos fiscais, das renúncias fiscais, quase 50'11.
são destinados para o Sudeste e para o Sul do Pala.
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O SR. LÚCIO ·ALCÂNTARA (PSOB- CE)- E,

em segundo lugar, para a Zona Franca de Manaus.
O Sr. Roberto Freire (BioooiPPS - PE) - O
Nordeste recebe menos de 11% desses incentivos.
Para não se cair nessa cantilena fácil de que recursos vão para lá e são desperdiçados, quero dizer
que há desperdlcio, mas que rerursos são destinados, em grande volume, em grande percentagem.
para o Sul e para o Sudeste. E pior: para o Sul do
País vão renúncias fiscais. Permitam--me diZer que
isso foi te~ o pelo Governo Federal, com o beneplácito de todas as torças politicas de São Paulo. não importando se eram de Governo ou .de Opos1ção, de
Esquerda ou de Direita. Howe ume renuncia fiscal
de verdadeiro promotor de vendas, que fez o Governo Federal diminuir o IPI para diminuir o estoque de
canos nos pátios das montadoras de São Paulo, beneficiando também montadoras de Minas Gerais.
Ninguém disse nada sobre isso. E, agora, é leito um
ajuste. Nio será revista assa renUncia fiscal? Não
será analisado o tipo de incentivo que tem sido dado
ao Sul e ao SUdeste? O Governo não fala sobre
isso, como também não se pronunciam a esse respeito a grande imprensa, sediada no Sudeste do
Pais. e os Srs. Senadores do Sul. Parece que esta é
uma briga de nordestinos, com a qual não me confundo, até porque brigo contra a oligarquia nordestina há muito tempo. Sempre disse que a politiCa que
faziamos era enrada e gerava esse tipo de preconceito. de não se querer discutir seriamente a questão orçamentária. os incentivos e renúncias fiscais e
a concentração de renda gerada pelo Governo Federal, do ponto de vista espacial, entre as regiões
brasileiras. OUVi o discurso de V. Ex" pela TV Senado, pois eu estava fora de Brasllia. Acompanhei todo
o seu discurso, em que V. Ex" dizia que seria importante que esse tema não fosse discutido apenas entre nós, um baiano, um pernambucano e um cearense, mas que fosse uma discussão travada pelo Senado brasileiro, pela representação da Federação
brasileira.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Senador Roberto Freire, V. Ex" tnquxe argumentos
que, inclusive. homenageiii!Tl o Senador Ben1 Varas.
autor da proposta de cnação da Comissão de Desigualdades Regionais. que apresenta um quadro que
demonstra exatamente o que V. Ex" disse. Mais de
50% dos incentivos estão nas Regiões Sul e SUdeste, e nunca se fala sobre isso. Quando se fala em incentivo, retere-se logo ao do No..-e e ao da Zona
Franca de Manaus, que, aliás, é o segundo, após o
Sul e o Sudeste, a receber mais incentivos. O Nor-

95

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

deste é o terceiro; como V. Ex' acabou de dizer,
para lá são destinados apenas 11% dos iricenti110s
fiscais. Quem garante que, no Sul e no Sudeste,
também não há desvios e aplicações inadequadas?
Mas não quero entrar nessa discussão. Quero apenas repor essa verdade, porque a conduta mais cómoda para os representantes, para as elites das regiões mais beneficiadas, é a formação de uma corti·
na de chumbo, o silêncio. Veicula-se que o Nordeste
é o "reino do desperdício" e recebe muito dinheiro e
que, portanto, não há como se justifiCar o aumento
de recursos para essa região.
v. Ex" se referiu ao pacote. Esse pacote também concede um presentinho para o Nordeste; pelo
menos, é o que tenho lido. Quando se propõe a elevação da alfquota da Cofins em mais 1%, admite-se
que ela seja reembolsada pelo Imposto de Renda.
Ora, do lmpoSio de Renda, sai o Fundo de Participação dos EstadoS e dos Municfpios. Se esse aumento
de 1% for realmente antecipado pela Cofins, automaticamente diminuem os recursos do Fundo. E já
se espera recessão, diminuição da atividade econômica. É mais um golpe nos ESiados mais pobres,
que precisam do Fundo de Participação, e nos Municípios mais pobres, onde, às vezes, o Fundo de Participação representa .a única receita ou a receita majoritária para desenvolverem suas atividades.
Com esse pronunciamento, Sr. Presidente,
quero chamar a atenção para essa questão, que é
antiga. Como disse o Senador Roberto Freire, não
recebemos, na nossa intervenção, o beneficio de um
aparte de um companheiro de outro Estado, para jogar luz sobre esse prob6ema. e para despir a discus-

são de qualquer regionalismo ou de uma insatisfação da região. Mas é nosso dever apresentar a reali·
dade dos números, pois eles não mentem jamais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exercfcio, Senador Canos Patrocfnio.
São lidos os seguintes:
OFICIO N" 789198
Brasflia, 7 de outubro de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB o Deputado lberê Ferreira como titular, para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Rscalização.
Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leio.

OFICIO N• 798/98
Brasnia, 13 de outubro de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Panido Progressista Brasileiro - PPB o Deputado José Janene como Suplente, para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência designa os Deputados lberê Ferreira e José
Janene para integrarem, como Titular e Suplente,
respectivamente, a Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conformidade com os
expedientes que acabam de ser lidos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Canos Patrocfnio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 537, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e
50 da Const~uição Federal combinados com o art.
216 do Regimento lntemo do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro da Previdência e Assistência Social as seguintes infomnações:
1. Que entidades solicitaram, até o momento, a
extinção dps créditos decorrentes de contribuições
sociais devidas, a partir de 25 de julho de 1981, de
acordo com o disposto no art. 4° da Lei n• 9.429, de
26 de dezembro de 1996? Detalhar os controladores
de cada errtidade solicitante. Quais destas entidades
estiveram envolvidas, no passado, com algum tipo
de prátiica irregular junto ao Ministério? Detalhar o
tipo .de irregularidade e que providência foi adotada
pelo· Ministério?
2. Qual o valor total da restituição de créditos
às entidades, decorrente deste dispositivo legal,
caso: todas as entidades tenham direito ao benelfcio?
3. Qual o valor total das restituições já aprovadas pelo Ministério e quais as entidades já beneficiadas com o direito à restituição?
4. Estas entidades já beneficiadas atendiam ao
disposto nos incisos III ("promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde,
a menores, idosos, excepcionais ou pessoas caren·
tes") e V ("aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento
de seus objetivos institucionais, apresentando anual-
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mente ao Conselho Nac1ona1 da Seguridade SoctaJ
relatóno c~rcunstanciado de suas atividades") do art.
55 da lei n' 8.212. vigentes no periodo de lançamento dos respectivos débitos e revogados peta Lei
ng 9.429? t.m caso negativo, não considera este Ministério que os novos requisrtos estabelecidos pela
Le1 n' 9.429 para a concessão de isenção tributária
não podem retroagir ao periodo de ocorrência do
fato gerador do Clébito? Quais entidades não atendiam aos requtsitos acima expostos?
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Sala das Sessões. 3 de novembro de 1998. Senador Eduardo Suplicy.

LEGISLAÇÃO CITADA
Normas Jurídicas em Texto Integral

LEI N• 9.429. DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre prorrogação de prazo

para renovação de Certificado de Enlldades ele Fins Filantrópicos e de recadastrllmento junto ao Conselho Nacional ele

Justificação

Assistência Social - CNAS e anulação ele
atos emanados do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS contra inlltituições
que gozavam de isenção da contribuição
social, pala não apresentação do peclklo
de renovação do certificado em tempo
hlibll.

O Congresso NaCional aprovou. em dezembro
de t 996. a Le1 n' 9.429 cujo projeto original visava
estabelecer a prorrogação do prazo para renovação
de cert1f1cado de enbdades de fins filantrópicos e de
recadastramento JUnto ao Conselho Nacional de AsSistência Social. O projeto original foi apresentado
pelo Deputado Nelson Marchezan atendendo solicitação do Conselho Nacional de Saúde. elo Movimento de Entidades Sociais e do Conselho Nacional de

O Pres1dente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanc1ono a seguin-

Igrejas Cristãs do Brasil.

te lei:

Ocorre que, durante sua tramitação na Câmara
dos Deputados. toram acrescentados os artigos 4•,

Art. 1il São reabertos. por cento e oitenta dias
após a publicação desta lei. os prazos para requerimento da renovação do CertHicado de Entidade de
Fins Filantrópicos e de recadastramento junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
contemplando as enttdades possUidoras deste titulo
e do registro até 24 de julho de 1994.
Art. 2'2 Revogam-se os atas cancelatónos e decisões emanadas do Instituto Nac1onal do Seguro
Soc1al- INSS contra mstituições que. em 31 de dezembro de 1994. gozavam de isenção de contribuição social. motivados pela não apresentação da renovação de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos ou do protocolo de seu pedido.
Art. 3° São revogados os atas cancelatónos e
decisões do INSS contra instrtuições. motivados pela
não apresentação do pedido de renovação de isen-

emenda de autoria dos Deputados InocênciO Oliveira e Bentto Gama, que concedeu uma anistia tributá·
na retroattva a 1981, e Sg que relaxou os requisitos

para a obtenção de isenção tributána. Segundo inlorrnaçóes não oficiais. a aplicação desses dispositivos legais poderá gerar um rombo superior a R$8 bilhões aos cofres da Previdência.
O Part1dos dos Trabalhadores apresentou

emenda. no Senado Federal. propondo a revogação
do cnado art1go 4 11 . Em sua justificatiVa o PT da-

monsrrava que a concessão de isenção que atingia
a todos mdtscnmmadamente não se configurava
uma política social, mas sim o desperdicio de recur-

sos pubhcos e o beneficiamento indevido daqueles
que tá hav1am se mostrado inidOneos. por práticas ir-

nflcamnos até que ponto o Govemo. por omissão. e
o Congresso são os responsáveis por parte signifi-

ção de contribuição social.
Art. 4° São extintos os créditos decorrentes de
contribuiÇões SOCiais devidas. a partir de 25 de JUlho de
1981. pelas entidades beneficentes de assiSiêooa social que. nesse perioclo, tenham cumpnclo o disposto
no art. 55 da Lei n' 8.212. de 24 de jUlho de 1991
Art. 5° O inciso 11 do art. 55 da Le1 n' 8.212. de
24 de JUlho de 1991, passa a v1gcrar com a segumte
redação:
"li -seja portadora do Certificado e do Reg1stro
de Entidade de F1ns FilantrópiCOS. fornec1d0 pelo
Conselho Nacional de AsSistência Soc1al. renovado

cativa desse desequilíbrio.

a cada três anos.·

regulares detectadas na CPI do Orçamento. por
exemplo. Infelizmente, a emenda foi rejeitada pelo

Relator e pelo Plenário do Senado Federal. Agora o
eterto de atas como esse se faz sentir.
As 1nformações aqui reQueridas serão de grande Importância, principalmente. neste momento em

que o Govemo solicrta que o Congresso aprove duras medidas que deverão impingir pesados sacrifíCIOS

a toda população. com vistas a conter o dese-

qulllbno fiscal que o País enfrenta. É necessário ve-
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Art. 6 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasma, 26 de dezembro de 1996; 175° da lndependência e 108° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - MIHon Sellgrnan - Relnhold Stephanes.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento lntemo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se, na sexta-feira úHima, o prazo previsto no art.
91, § 3", do Regimento lntemo, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação. pelo
Plenário, do Projeto de Lei do Senado n• 306, de
1995, de autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso
aos recursos genéticos do Pais e dá outras providências.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa. projetes que serão lidos pelo Sr. t• Secretário
em exercício, SenadOr Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 173, "DE 1998

Alllara • Lei ... 9.504, de 30 de bro de 1997, q,. "ellllll>aloce normas para
8S -ções·, a ftm da ampliar a aegunroça
eaftM3~do~o~~~

O Congresso Nacional decreta:
Art. t• Os arts. 59 e 88 da Lei n• 9.504, de 30
de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes aHerações:
"Art. 59. ········-·-································ ...

§ 4° A uma eletrOnica imprimirá o voto
em cédula individualizada. previamente rubricada pelo Presidente da Mesa e mesários, para conferência do eleitor. que o depositará em uma convencional. se não reclamar de qualquer divergência de dados entre
a teta da uma e o voto impresso.
§ 5° Se. ao conferir o seu voto impresso. o eleitor não concordar com os dados.
solicnará a anulação do seu voto e repetirá a
votação. Caso persista a divergência entre
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os dados da iela da umõ. alê:i:iê.-;c~ c o voto
impresso, a uma será submetida a teste por,
pelo menos, dois fiscais de dderentes partidos ou coligaÇões concorrentes. os quais,
se confirmarem a divergência, solicitarão ao
Presidente da Mesa que a comunique imediatamente ao juiz eleüoral da respectiva
zona a fim de que tome as medidas cabíveis, necessárias à continuação da votação,
e providencie a abertura do mquérito criminal para apuração do fato e punição dos infratores. • (NR)

"Art. 88 .............................................. .
I - ocorrer a divergência referida no §

s• do art. 59;
IV - a recontagem for solicitada pela
maioria dos partidos ou coligações que
apresentaram candidatos ao cargo. cuja
.eleição é objeto de suspeição.
Parágrafo único. Na votação mediante
uma eletrónica, somente os votos impressos. depositados na uma convencional. serão utilizados na recotagem." (NR)
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, obse!Vado o disposto no an. 16 da
Constituição Federal, com a redação que lhe foi
dada pela Emenda Constitucional n• 4. de 1993.
Justificação
Não obstante o voto eletrõnicc tenha tornado
bem mais ágil o processo de apuração dos votos e,
também, tenha eliminado a possibilidade da prática
de alguns tipos de fraude eleitoral, a segurança do
voto deixa a desejar, pois a fiscalização partidária
não tem meios que permitam confenr se os votos
apurados em uma determinada uma correspondem
realmente à vontade dos eleitores.
Portanto, os partidos politicas e seus dirigentes, por não terem suficiente conhecimento sobre
segurança de sistemas. submetem-se às regras impostas pelos técnicos que implantaram os programas de recepção e apuração de votos, passivamen ·
te aceitos, a meu ver, pela Justiaça Eleitoral.
Diante dessa situação é tecnicamente tactível
inserir um programa fraudulento na urna eletrõnica
ou no sistema de totalização de votos que não de1xe
•pegadas· após executar a sua tarera. até mesmo _
antes de encerrada a votação. tornando. desse
modo. inúteis os procedimentos de segurança aluaimente adotados e conhecidos pelos partidos.
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Por sua vez. o Tribunal Superior Eleitoral-TSE,
ao excluir o voto impresso emitido pela uma eletfOni..
ca. adotado na eleição de 1996, eliminou, tainbém, a
possibilidade de recontagem dos votos da uma ....
trõnica. propiciando, assim, as condições para a prática da lraude 'limpa' - sem impressões digitaia,
como admitiu o próprio Secretário de Informática do
TSE. Sr. Paulo César Camarão.
O sistema de segurança proposto pelo TSE. foram avalizados pelos partidos para a votação eletrtlica e resumiu-se à análise dos programas-fonte do
sistema de totalização e ao teste de uma, previamente preparada com essa finalidade.
Os especial~.a consuttados sobre o assurm
chamam a atenção para a fragilidade da segurança
do aludido sistema quanto aos seguintes aspectos:
1 . o prazo para análise dos programas é insulciente para pennitir o conhecimento de possíveis •tu-ros ;
2. o programa-fonte pode não ser o que vai • r
carregado no computador;
3. um código 'secreto' pode ser aoor>ado antes. durante ou depo•s do programa-fonte ser preparado para a carga (compilado);
4. não se pode ter certeza se o programa instalado na urna é o mesmo que foi analisado e aprovado pelos partidos;
5. pode ocorrer. também, que após essa anMise sejam Introduzidas ··ordens de execução· alimentadas c0m dados de candidatos. eleitores e outros;
6. pode ocorrer. ainda, que o programa-fonlle
gere só parcialmente o código cont1do na urana, permltmdo que o vic•o possa ser completado em outro
morpento e lugar:
7. há mceneza quanto ao disquete usado para
0 teste de uma, que pode ser diferente do usado am
condição normal de operação, o qual. pelas instruções em1t1das pelo TSE. não pode ser auditado;
8. de acord0 a regulamentação da Lei Eleito.-1,
• cargo do TSE. não há prevtsão para que os paltidos e coligações possam examinar o subsistema de
apuração associado às umas elet:-Onicas, tendo
acesso. tão-somente. ao subsistema de totaliZaç6o,
conlorme estabelece o art_ 51.§ 5'. da Resolução n1
20.103, do TSE.
Diante de tats problemas. a;:~resento este prCJieto de le1 com a finalidade de irT'l~ed1r 6 ~revenir •
prát1cas illc1tas apontadas. as qua·s, não hâ dúvida,
oodem ser adotadas sem de1xar quak:tuer indíc:*»,
enodoando. ass1m. a democracia eleiioral que q.,...
remos ver efet1vamenre implantada no Brasil. T8is
pr~.hc3s poderãc ser ev1tadas com '::1 :::i~c!es ex;gtn-
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cia de que o próprio eleitor tenha certeza em quem
votou. mediante a emissão do seu voto impresso e
previamente rubricado pelos mesários. que será deposrtado em uma convencional, de modo a permitir
a recontagem dos votos em caso de suspeitas de
fraude.
Sala das Sessões, 3 de novembro de t 998_ Senador Roberto Requiio, PMDB - PR.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N• 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE t 997

Esmbelece normas para as eleições_
Do sistema eJetrônico de votação e da totalização dos votos
Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrõnico. podendo o Tribunal
Superior Beitoral autorizar, em caráter excepcional.
a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.
§ 1R A votação eletrônica será feita no nUmero
do candidato ou da legenda partidária. devendo o
nome e fotografia do candidato e o nome do partido
ou a legenda partidária aparecer no painel da urna
eletrônica. com a expressão designadora do cargo
disputado no masculino ou feminino, conforme o

caso.
§ 2' Na votação para as eleições proporciOnais. serão computados para a legenda part1dánas
os votos em que não seja possível a 1dent1ficação do
candidato, desde que o número identificador do partido seja dig1tado de forma correta.
§ JV A uma eletrõntca exibirá para o eleitor. pnmelramente. os paméis referentes às eleições proporcionaiS e, em segu1da, os referentes às e!eições
maJOritárias.
Art. 88. O Ju1z PreSidente da Junta Ele1tora1 e
obnqado a recontar a urna. quando:
I - o boletim apresentar resultado não coinCIdente com o número de votantes ou discrepantes
dos dados obtidos no momemc ::ia a~ureç2.o.
11 - ficar ev1denc1ada 3 atribUIÇ~G T? "'J~8s j
candidatos inexistentes. o nãc 1.:c:r:TJar"lt::J ·-:-.~- -.-: :_ ~!2bilidade da uma ou a apresentação de tcta1s
ctos nulos, brancos ou válidos destoantes C;. •· .:d1a
geral das demais Seções do mesmo Mumcic;') .7' .J~é
Eleitoral.

oe ,.

(A ComiSSão de Consbtuição -c·s:Jco
Ckiadanu- decisão terrmf'.ativa.)

P
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PROJETO DE LEI DO SENADO N°174, DE 1998
Dispõe sobre a distribuição do tempo para a propaganda eleitoral, no rádio e
na televisão, de candidatos a cargos ma)orfll!irlos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• O art. 47 da Lei n• 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°, renumerando-se o atual e os subseqüentes:
"Art. 47 .............................................. .

§ 3" Nas eleições majoritárias, a distribuição de tempo de que trata o parágrafo
anterior será ajustada de forma que nenhum
candidato tenha. em cada programa, mais
de dez ou menos de três minutos.
Art. 2• Esla Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão representa certamente, uma das mais importantes conquistas democráticas em nossa legislação eleitoral. Trata-se de providência que vem permitindo a redução da influência do poder econõmico
no processo eleitoral. uma vez que permite a todos
os candidatos levar a sua mensagem aos elettores.
Faz-se necessário, entretanto. promover aperfeiçoamento da legislação sobre a matéria, no sentido de coibir as grandes diferenças de tempo que se
verificaram em sua distribuição entre os diversos
candidatos a cargos majoritários, conforme se viu na
presente eleição.
Certo é que a distribuição do tempo disponível
entre os diversos partidos e coligações deva levar
em conta principalmente a sua representatividade.
No entanto, isso não pode ser de tal grau que promova uma diferenciação gigantesca entre os candidatos, especialmenle porque ela é baseada nos resultados de eleições anteriores. que podem não
guandar proporção com a vontade do elertorado na
eleição para a qual a propaganda é destinada.
Assrm, propomos o presente projeto determinando que nenhum candidato a cargo majoritário
terá tempo infenor a três ou superior a dez minutos.
em cada programa eleitoral no rádio><> na televisão.
Temos a certeza de que a presGDte proposição. se
aprovada. representará avanço em nosso processo
eleitoral, permrtindo maior igualde...te entre os candidatos e dando ao eleitor melhoret ::ondições de, co-
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nhecendo as propostas de cada um, fazer a sua opção
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1998. Senador Ennandes Amorim.

LEGISLAÇÃO CITADA:
LEI N• 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleifi:ões.

"Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos
quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições. horário destinado à divul·
gação, e rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida nesle artigo."

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisão terminativa.}
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, DE 1998
Acrescenta dispositivos à Resolufi'ão n• 96 do Senado Federal, de 1989, estabelecendo novas condifi:ões de controle
para as emissões de títulos públicos da
União e para com os seus dispêndios.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• A Resolução n• 96, de 1989, do Senado
Federal. passa a vigorar acrescida dos segu1ntes artigos 4°a, 4°b, 4"c, e 4°d:
•Art. 4!ila A União encaminhará ao Senado Federal, para a sua prév1a e expressa
autorização, por mtermédio de mensagem
do Presidente da República, acompanhada
de exposição de motivos do Mrnrstro da Fazenda, bem como de pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, os pedidos para a emrssão.
lançamento, oferta pública e colocação de títulos da divida pública federal. inclusive para
aqueles emitidos por entidades controladas
pelo Poder Público federal. inslruidos com:
I - análise financeira da operação.
acorf1)anhada dos cronogramas de dispêndiOS com as dívidas interna e externa e com
a operação a ser realizada. bem COrPo da
demonstração da capacidade de pagamento
do tomador.
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li - relação de d6btos vencidos e não
pagos, com seus va1otws atualizados, assinada pelo Ministlo da Fuanda;
III ·- doiiiiOIJSiraillo da ~o da
emissão daa.- tltulo5
l..8is do Plano Plurianual, d8s Dlnltrizes Olçamentárias e do
Orçamento Anual;
IV - ~açio do cumprimento do
disPD!'to no art. 212 da Constituição FadaiBl,
e na Lei Complementar n" 82, da ZT de março de 1995, ....,., como do pleno exen:/cio
da compillltncia trilll*ria conleiida pela
Constituiçio FedaiBl:
V ~ ~ concluaiYo do Banco Central do Brasil quanto ao impacto monetário e
cambial, ao ~ interno e externo, à natureza financeira e à demonatração
da observAncia dos limiles es!Mw'eOdos
nesta f'esolo IÇáo;
VI - quadro de uao& e fontes de 18CUr-

a

sos prov......,_ da pridlização de · des da administração indintta, arrecadados
deste 1• de janeiro de 1995:
§ 1° O disposto , _ inciso III e IV deverá ser aleslado em c.tidão expedida pelo
Tribunal de Contas da União, referente ao
ultimo exeiCicio, ou, cuo não disponillel, do
imediatamente anterior.
§ 2" Na aus6ncia da certidão de que
trata o palág~afo anterior, comprovada mediante atestado de i~bilidade de
cação, emitida pelo IBfelido Trl>unal de
Contas. a ~açio de que traia o inciso
III e IV selá substitulda por declalliÇão conjunta dos Mnistro6 de Eslado da Fazenda e
do Planejamenlo e ~to.
Art. 4"b Os IA*" 6 da autorização
para o lailÇ81T*1to, olwla pública ou colocação no ,.laldo de UIUioll da divida dawerio
ser enceminhados ao Senado Federal i,._
uufdos com a docuueotação pnMsta no artigo anterior, de\endo o parecer, de que trata o inciso VI, conter, também, illlormaQões
sobre:
I - a quantidade de tftulos da espécie
já emitidos e o deBF upeuho dos mesmos
junto ao men:ado sec:undário:
11 - o pelfl do endividamento da entidade emisso~a após a elelivação da e,._
são de titulas ~ assim oomo a..aliação da Dpof1Unidada, dos custos e das demais co• dç6es da openoçio, e o MU impilo-

ce-
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to sobre as necessidades de financiamento
do setor público;
111 - a obseiVànc:ia dos limites fixados
nesta Resolução e o impacto da ope~ação
de Cfédto no marcado mobiliário.
IV - o montante de emiaão SOlicitada
para fins de nefinanciamento de tftulos vil1cendos, bem como o histórico da evolução
desses titulas desde sua emissão 01igina1,
demonstrando-se a sua valorização ao lol1godolempo:
§ 19 Não seião encaminhados ao Senado Federal pedidos de autorização para
lançamentos de lltulos da divida pública federal em situação na qual a União apresente
resultado primário negativo.
§ 2" Os prazos de resgate dos trtulos
de que trata este artigo nio poderão ser il1feriores a seis meses, contados da data de
sua emissão, e telão podar tibenllório para
fins de pagamento de tributos:
§ 3" As deliberações da Comissão de
Assuntos Económicos sobre os pedidos de
autorização de que trata esta Resolução deverão, necessariamente, ser realizadas com
a presença de autoridades do Podar Executivo das áreas envolvidas, para apresentação, justificação e explicação do pleito, assim como exposição do parecer pertinente,
que, se considerado insuficiente, deverá a
Comissão de Assuntos EconOmicos realizar
diligências junto àquele Poder para obtenção dos esclarecimentos julgados indispensáveis e neoessários;
§ 4 9 Incluem-se nas disposições desta
artigo os tftulos a serem emitidos para atender à liquidação dos pracalório jUdiciais pei1dentes de pagamento, objeto do art. 33 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 59 Os Utulos de que trata o parágrafo
anterior não se incluem nos limites previstos
no art. 3" e não são passíveis da nefinanciamento.
§ 6" A utilização de recur&OS obtidos
por IYII!Iio da colocação dos tlll*>s de que
trata o § 4 9 em outra finalidade que não a de
liquidação da precatórios j• idiciais pendentes
de pagamento, implicará a obrigatoriedade
de a entidade emissora promover o imediato
resgate de tais titulas, sem prejulzo de outras sanções cablveis.
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§ 7" A fiscalização do cumprimento do
disposto no parágrafo anterior compete ao
Tribunal de Contas da União.
§ 8° ·As emissões de titulas por parte
do Poder Exeallivo, destinadas ao refinanciamento de titulas da espécie em circula·
ção, terão sua autorização pelo Senado Federal sujeita à demonstração de um esquema de amortização.
Art. 4"c: Os títulos de emissão do Tesouro Nacional serão lançados, ofertados
publicamente ou terão iniciada sua colocação no mercado exclusivamente por meio de
leilões públicos, cujos editais serão acessi·
veis a todas instituições autorizadas a operar nos mercados financeiro e de capitais e
conterão infonmações sobre as condições
especificas de cada emissão, definido, ainda, que o processo de seleção de propostas
será baseado no critério de melhor preço
para o referido Tesouro.
§ 1° Os editais referidos no caput conterão as seguintes informações:
a) o valor, o local e a data de cada leiIão:
b) o local de subscrição;
c) os juros, · a correção monetária ou
cambial, quando a uma delas sujeito, os prazos e a forma de pagamentos dos juros, das
amortizações e resgates;
d) limites máximos de desconto, quando os trtulos forem emitidos pelo critério de
valor face de resgate.
§ 2" Os tflulos de que trata esse artigo
terão seus direitos creditórios, assim como
das cessões desses direitos, previamente
registrados em um sistema centralizado de
liquidação e custódia, mantido pelo Banco
Central do Brasil, por intermédio do qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.

§ 3" As operações de crédito referidas
no caput deste artigo deslinar-se-ão exclusivamente à captação de recursos voHadas ao
refinanciamento e consolidação do principal
das dividias anteriormente contraídas e à cobertura de investimentos prioritários, conforme definidos no plano plurianual de investi·
mentes, na lei de diretrizes orçamentárias e
na lei orçamentária.
§ 4° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se por principal, de-
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vidamente atualizado, o valor de emissão
devidamente corrigido pelo fator de atualização próprio dá: espécie de t~ulo, devendo o
Senado Federal definir o percentual de refinanciamento adequado às condições próprias inerentes a cada emissão pretendida.

Art. 4"d A taxa de juros efetiva das
operações de crédito interno, em especial a
relativa aos titulas públicos federais, serão,
obrigatoriamente, pré-fixadas ou indexadas
à Taxa Básica Rnanceira- TBF, sendo que
a taxa nominal de juros e demais encargos
financeiros incidentes nas operações, não
poderão ultrapassar o limite de seis pontos
percentuais acima da remuneração nominal
da caderneta de poupança;
§ 1• A taxa de juros efetiva das operações de crédito externo, em especial a relativa aos tllulos da divida pública, de natureza
mobiliária, lançados no exterior, considerando-se a taxa nominal de juros e demais encargos financeiros incidentes nas operaçõ·
es, não poderá ultrapassar o limite de três
pontos percentuais acima da taxa nominal
de juros cobradas nos empréstimos de longo prazo dos organismos multilaterais de
crédito.
§ 2" O montante das operações de crédito referidas nesse artigo será publicado,
mensalmente, no Diário Oficial da União,
acompanhado de informações detalhadas
sobre acréscimos ou decréscimos e de explicitação das causas das variações do mon.
tante.
§ 3° O Poder Executivo Federal encaminhará. trimestralmente. para a Comissão
de Assuntos Económicos. relatório analftico,
contendo valores e quantidades negociadas.
sobre todas as operações de oompra e venda de títulos públicos federal, indicando,
para cada resolução autorizativa a relação
dos participantes da cadeia de compra e
venda, assim como a modalidade da operação e seus custos e deságios. •
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justlftcação
É amplamente sabido que a resolução do Senado Federal que trata da regulamentação de competência constitucionalmente atribuída a esta Casa
para o exercfcio do controle do endividamento da
União data de 1989. A experiência vem demonstran-
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do que. em verdade, os instrumentos. as condições
e exigências ali definidas têm se revelado desatualtzadas e inócuas.
O mona"'nte das operações de créd~o interno
e externo readzada.s pela União está limitado. alUaimente. pelo valor da rolagem das dívidas anteriormente contraladas, acrescido de dez por cento oo
valor da rece~a líquida real. Os dispêndios anuais,
por outro lado, estão limitados a margem de poupança real, definida pela diferença entre rece~a real e
despeas cortentes, porém acrescida dos encargos e
amortizações das dividas etetivamente pagos.
Obviamente, ambos os limits tomam a margem
de endividamento da União bastante eléstica. o q.pode ser conveniente oo ponto de vista da flexibilidade que o G<MimO Fedsfal deve ter para execuçio
da política fiscal. Note-se. entretanto, que o campo
dessa Resolção passivei de alteração é por demais
amplo, o que, ra: • uariamenle. demandaria discusões aprofundadas e fundamentadas por pane detllll
Casa.
Todavia, a atual conjuntura de crise que afeta a

esquema para amortização de sua parcela vmcenda,
a quem competirá a definição do percentual dessa
divida passível de rolagem.
As mudanças propostas servem. asSim, para
induzir a redução tanto do custo financeiro efetivo da
dívida pública mobiliána como do próprio nível de
endiVidamento da União. pois restnnge-se a possibilidade de contra1r dívidas para o financiamento de
despesas correntes. Por fim, para maiores infonnações ao Senado Federal, e, em decorrência. valorização e maior eficácia de seu etetivo controle sobre
a evolução da clívida públcia, estamos propon'*> a
remessa trimestral de relatório analítico, contendo
informações que viabilizem, també, o pleno exercício
ele competência fiscalizadora dessa Casa.
Submetemos a presente iniciativa à consideração dos ilustres pares desta Casa.
Sala das Sessões. 3 de novembro de 1998.Senador Oclaclr Sollnea.

economia brasileira, e as concretas possibilidades

Dispõe sobne lim~ea glObais para as
operações de créd~o externo e interno da
União, de suas autarquias e demais entidades control- pelo Poder Público
Federal e estabelece limites e condições
para a concessio da garantia da Unlio
em operações de crédito externo e Inter-

de seu aprofundamento, caso não sejam adota~
med1das urgentes e orientadas para a contribuiçlo
do ajuste nas finanças públicas, nos trazem a responsabilidade de contribuir oom propostas que c<*borem nesse sentido. caso contrário. as repercu886es sociais e econOmicas •rio graves. Nesse sentido. dado o eliP"ISSiVo e descontrolado crescimento
do endividamento de Uniio, notadamente de sua dívida mobiliária, parece-nos salutar estabelecer novos mecanismos de controle sobre esse endividamento mobiliário, bem como definir limites e condicionantes para o custo dessa modalidade de endiwidamento. Para tanto, es1amos propon'*> o limite de
até se1s pontos percentuais aama do rendimento de
caderneta de poupança para as operações inte,_
e de até 3 pontos percenluais acima para as operaões de créliclo e-mas de modo que o Poder Ecutivo possa orientar suas negociações relenltà colaboração de títulos pelos parâmetros determinados pelo Senado.
Com eleito. objetivando reduz" a taxa de endividamento do Governo Federal. estamos proponclo
que essas operações de crjdrto 5e1am restritas à rolagem do estoque de débitos existentes e ao fi0811Ciamento dos investirnetnos prioritários. confol'lft!
definidos nas leis do plano plurianual de in119Sii"*'tos. das diralrizes orçamentárias e do o~
anual. sujei1as, a1nda, no caso de rolagem dos tftulos emitidos, a aprovação, pelo Senado Federal, de

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N' 96, DE t989

no.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
• Art. 2t2. A Umão aplicará. anualmente, nunca
menos de dezoito. e os Estados. o Distnto Federal e
os Municípios. vinte e cinco por cento, no mínimo,
da recerta resultante de 1mpostos. compreendida a
proveniente de transferências. na manutenção e desenvotvímento do ensmo.
§ 1' A parcela da arrecadação de 1mpostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. ou pelos Estados aos respecti~
vos Mumcípios. não é considerada, para efeito do
cálculo previsto neste artigo. rece11a do governo que
a transfenr.
§ 2" Para eterto do cumpnmento do disposto no
caput deste art1go. serão considerados os sistemas
de enSno federal, estadual e muniCipal e os recur~
sos aplicados na fonma do an. 213.
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§ a• A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano· nacional
de educação.
§ 4° Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VIl,
serão financiados com recursos provenientes de contribuições'sociais e outros recursos orçamentários.
§ s• O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas.
na forma da lei.
Normas juridicas em texto integral
LEI COMPLEMENTAR N° 82
DE 27 DE MARÇO DE 1995

Dlaclpllna os limites das despesa
com o fUncionalismo público, na forma
do art. 1&9 da Constituição Federal.
LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1992

Restabelece a Resolução n• 96, de
1989, do Senado Federal.
Art. 1• É restabelecida, sem prazo _final de vigência. a Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, que dispõe sobre limrtes globais para as operações de crédito externo e intemo da União, de
suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público Federal e estabelece limrtes e
condições para a concessão de garantia da União
em operações de crédrto extemo e intemo.
Art. 2" Esta Resolução entra em Vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se o art. 15 da Resolução n•
96, de 1989, e demais disposições em contrário.
Sanado Federal, em 5 de junho de 1992. - Senador Mauro Benevldes, Presidente.
RESOLUÇÃO N• 46, DE 1998

Alllera a Resolução de 96, de 1989,
do Senado Federa~ que dlapõe sobre as
opaeções de crédiiD externo e Interno da
Unlio, de IIU8S ~las e clemels entldltdes controllldas pelo poder púbUco federal
e wllilt elece ,.,.lbta e condições para a
con c 1teio de garantia da Unlio em operaçõee ele crédito externo e Interno.
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O Senado Federal resolw:
Artigo único. O art. 4° da Resolução n" 96, de
15 de dezembro 'di!' 1989, do Senado Federal, paeaa
a Vigorar acrescido dos seguintes§§ 4° e 5".
"§ 4" As operações de c~ exbtnno,
destinadas ou VinCuladas à aquisiçlo de
bens e serviços oriundos de acordos bilaterais ou multilaterais, só serão autol1zadas
case as aquisições se dêem com estrita observância das normas para licitações e contratos na Administração Pública, especialmente as relativas aos arts. 22 a 26 de Lai
n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com a , .
dação ora vigente, devendo as aquisiçiies
previstas nos casos de dispensa de licitação
ser especlfiica e adicionalmente instruldes

com:
I - comprovação do cu~rimento integral do disposto no ari. 26 da Lei n" 8.666,
de 21 de junho de 1993, com a redaçlo ora
vigente;
11 - comprovação de que as COIIdiçOes
alertadas pela operação de crédHo -..o
são manifestamente vantajosas para o Poder Público, mediante:
a) quadro demonstrativo das vantagens econOmicaS a serem efetivamente auferidas pela operação de crédito externo, intormandc, detalhadamente, os preços dos
bens e serviços que são adquiridos, comparando-os com os produzidos no Pais;
b) quadro demonstrativo das condições linanceiras ofertadas pela operação,
comparando-as com outras operações de
crédHo similarmente aceitas pelo BrasU, especialmente quanto às suas taxas de juros e
prazos de pagamento;
c) atestado fomecido por órgão bras~
leiro legalmente competente de que os bens
e serviços a serem adquiridos no exterior
não podem ser fornecidos nacionalmente e
não possuem similaridade com os piOduzidos ou prestados por empresas nacionais.
§ 5• o dispOSto no parágralo anterior é
condição prévia para encaminhamento do
pleito do Senado Federal, cabendo ao Banco Central do Brasil a wrificação de seu
cumprimento."
Senado Federal, 4 de junho de 1998. - Senador Antonio Car1os llagalhiee, Presidente.
(À Comissão de Assunlos Eco• óiTicos.)
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O SR. PRESIDENll!: (Geraldo Melo) - Os pJOjetos lidos serio p.tJiicadoS e remetidos àS ComisSÕeS compet-.
O SR. p·•AE81-DENIII!III11TErll (Geraldo Melo) - O S.
nhor Presidente da República enviou ao ~
Nacional a Madidll Prowiaócia ,a 1.692-28, a~
em 27 de outubro da 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que "Dii nova redação aos arts.

2" da lei n•9.1311, da 29 da ._mro da 1995, e 1°,
2" (j :r cia Lei rf' 8.427, da ?:1 de maio de 1992, que
dispóem, r~, aobnl o crédito rural •
sobre a cone n'io da ~ econOmica naa
operações de crieMo rur81, eaaoriza o Poder Executi-

a

vo a renegociar as ~- financeiras relativas
liquidação de oper890es de Empréstimos do Gover·
no Federal - EGF, -ICidas e prorrogadas a partir
de 1991, e dá OUII'8S providlncias".
De acordo com as iudie~ões das lideranças, •
nos tennos dos §§...-e 5" do IIi(, ·2" da Resolução rf'
1/89-CN, fica essim oonstitulda a Comiaeão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:.

SENADORES

ntulares

Supiel*e

PFL
Hugo Napoleão
E dison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
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Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Man:elo Oéda
Mário Cavallazzi

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.&93-t1, adolada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que "Altera a legislação referente
ao Adicional ao Frete para a Renovação da Mannha
Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercante- FMM, e dá outras providências".
De acordo com as tndicações das lideranças. e
nos temnos dos §§ 4' e 5' do art. 2" da Resolução n'
1/89-CN, lica assom constrtuida a Comossão Mista incumbida de emrttr parecer sobre a maléria:
SENADORES

Jader Barbalho
Nabor Júmor

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Lúd1o Coelho

Geraldo Melo

Titulares

Eduardo Suphcy

Sebastião Rocha
PPB

Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Gilberto M1randa

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Bloco Oposição (PTIPOTIPSBIPPS)

PMDB
Femandc Bezerra
Car1os Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

Leomar Quintanilha
Beni Veras

DEPUTADOS

Carlos Wilson

Bloco Oposoção (PTIPDTIPSB/PPS)

Titulares

Hugo Rodngues da Cunha
José Rocha

Adauto Perei111
Eraldo Tinoco

PPB
Leomar Ouintanilha

Epitacto Catetetra

PSOB
Odího Balbmotti
B.Sá

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL

DEPUTADOS
Ezídio Pinheuo
Hilário Coimbra

Bloco (PMDBIPRONA)
Silas Brasileiro

Enivaldo Ribeiro

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 3-1 1·98 -designação da Comissão Mista
Dia 4-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e pam a Comissão Mista emdir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12·1 1 -98 - prazo final da Com1ssão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nacional

PMDB

Epitac1o Caleteira

Fernando Ferro
PPB

Oecar Goldoni

Suplentes

Titulares
PFL
Abeiardo Lupion
Jaime Martins

Raul Belém
Sérgoo Ban::ellos
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PSDB

DEPUTADOS

Luiz Piauhylino
Mário Negromonte

Feu Rosa
Nelson Otoch

Bloco (PMDBIPAONA)
Ronaldo Perim

mu1ares

Suplenb!s

PFL

Ca!ios tl.alles
Mário Martins

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Marcelo Déda

PSDB

Fernando Feno
PPB

Francisco Silva
Simão Sessim
Da acon:lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 4-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 3-1 t-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pareoer
sobre a admissibilidade
Até 12-11-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao COngresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.694-11, adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano. que • Dá nova redação ao art. 1"
da Lei n' 9.530. de 10 de dezembro de 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e

nos termos dos §§ 4'

e s• do art. 2." da Resolução n•

1/89-CN, i1ca assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

SUJ*ntes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

FranceJino Pereira

Gilberto Miranda
PMDB

Jader Barbalho

Fernando Bezerra
Canos Bezerra

Nabo r Júnior

PSDB
Canos Wilson

Aécio Neves
Arnaldo ~.<!eira
Gonzaga Mota

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Feno

PPB
Alcione Athayde

João Mendes

De acon:lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia .4-11- "3'3 - instalação da Comissão Mista

Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12-11-98- prazo final da Comissão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.69!;-41, adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que ·oispõe sobre o número de
cargos de Nalureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de Funções
de Confiança 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 s• do art. 2' da Resolução n•
1189-CN, fica assim constrtuida a Comissão Mista incumbida de emrtir parecer sobre a matéria:
SENADORES

mulares

Bloco Ooosição (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Suplenb!s

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

PPB
EpJtaclo Cafeteira

Jovair Arantes
José Thomaz NonO

Bloco (PMDBIPRONA)

Pedro Piva

Eduarao Supl1cy

AntOnio Jorge
Antonio Ueno

Abelan:lo Lupion

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB

Leomar.Quintanilha

Jader Barbalho

Fernando Bezerra
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NaborJúmor

Car1os Bazena
PSDB
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1189-CN, fica assim constitulda a CoiTissão Mi- irr
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

José Roberto AIT\Jda

SttJ lar a 1

Bloco Opoeição (PTIPDTIPSBIPPS)

Eduardo Suplicy

SebaStião Rocha
PPB

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Lsomar Ouintanilhe

Epilacio Cateleira

DEPUTADOS
Titulares

. .,...,_

PMDB

PSOB

Adauto Penlira
LaeiVaralfa

Carlos Wilson

Bani Varas

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

Sebastião Rodla

Eduardo Suplicy

PSDB

PPB

Adelson RibeirO
Antonio Feijão

Epitacio Cafeteira

Bloco (Pt.iiDBIPRONA)

João Magalhães

Leomar Quintanilla
DEPUTADOS

Regina Uno

SUl....-

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda

PPB
Gerson Peres

Fernando Bezerra
Car1os Bezerra

Jader Balbalho
Nabor Júnior

PFL
Leur Lomanto
Osmirlima

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

PFL

Cesar Bandeira
Amido Cedraz
PSDB

Célia Mendea

De acordo com a Resolução n• 1, de 19811-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tranátação da matéria:
Dia 3-11-96 - designação da Comissão Mista
Dia 4-11-96 - inst""Ç'o da Corn.ão ~
Até 3-11-98 - prazo para .-bimanto de
emendas e para a Comiulo Mista ermir o ~
sobre a adrrissibilidade
Até 12-11-96 - prazo final da Comissão M-.
Até 27-11-96- prazo no Cong.-:. ~
O SR, PREaOENTE (Geraldo Melo)- O S.
nhor Pres- da República ao Congo 1
Nacional a Medida Proon.ólia n" 1 _..27, ado 1 ·
em 27 de outubro de 19118 e pUblicada no dia 29 do
mesmo mês a ano, que "Diepõe sobnl a navaçio de
dividas e responsabilidades do Fundo de Con"4*r
sação de Variações Salariais- FCVS; altera o o.creto-Lei n• 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as lAill
n"s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de I'IWÇO de 1990, 5
de dezembro de 1990, e 28 de julho de 19113, ,_,
pectivamente: e d6 outras providências".
De acordo com as indicações dllll lidei •IÇU, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n"

Benedito de Ura
Rogério Silva

José de Abnlu
Nelson Marchezan

Danilo de Castro
Edson Silva

Bloco (PMDBIPRONA)

Sararva Felipe

Alceste Almeida
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Fernando Feno

Marcelo Déda
PPB
Prisco VWIB

João Ma ides

De acordo com a Resolução n" 1, de 191111-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-96 - designação da Comissão Mi.ra
Dia 4-11-98- inStalação da Comissão ..._
Alé 3-11-98 - prazo para ràcebirnemo de
emendas e para a Comissão Mista ermir o ~
sobna a admissibilidade
Alé 12-11-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - O S.
nhor Prasidente da República enviou ao Collg'tl 11 c
Nacional a Medida Provisória n" 1.818-50. a.......,..
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em 27 de outubro de 1 ~98 e publicada no úia 2.5 dü
mesmo ::1âs e ano. que ·Dispõe sobre a participaçã'o
dos trabaihaCores nos !ucros ou rssuitadc·s da empresa e dá outras previdências•.
De acordo com as incicnções das lideranças. e
nos termos dos §§ 4çp ·3 5'"' do art. 2.9 oa Resoiução :tº
1189-CN. fica assim cvr::sti!LiíGa 2. Comissão Mista incumbida de emitir parecer sob r€ a. maténa:
SENADO RS
Titulares

Hugo Napoleão
-"dison Lobão

Fffi!"'C9!!f:O Peretra

G.iiberto

r·J~ii"3noja

, \té 2-1 ~ -98 - prazo para recebimento de
emendas e para a ~.Cor.1issão Mista emitir o parecer
scbre a adrnissibil!dade
."<té 1 2-11-98 - pra:;:o final da Comissão Mista
_._té 2;"-11-98 - prazo no Congresso Nacional
C SR. FRES!!:lEi'ITE (Geraldo Melo) - O Senhor PresidemE: da República env1ou ao Congresso
Nacional a lv"ted1da Pr~visória n 11 ~.699-41, adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo més e ano, que "Dispõe sobre o Cadastro
lnlormatrvo dos créditos não quitados de órgãos e
entidades federais, e dá outras providênaas•.
~â

4-'l e 510! do art. 2" da Resolução n11
-:.on$tituída a Comissão Mista in'::!l\l•t•r ~c.rrecer sobre a mat-2ri.a:

r:0:: :ermos ;.:c.J

11~:'-Ct~. f!~.-2 ?.~:!ií.-:
.:::.\.!m~~C.:: j~

?Mí.JB
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.SEN?.OORES

F~~-~1&r.:-'0 Sszer~2

Jader Barnalho
NaiJor Liúnior

C&r.os

B~Ze!"ra.

Suplentes

r.tulare!l

"SD8

P"'

'~

Geraldo Melo

Beni Veras

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS}

PMDB

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Epitado Cafeteira

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader '3art>alho
Nabor Júmor

PPB
Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

PFL

Manoel C:&.Stro

PSDB

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

PPB

Sílvio Torres
Wilson Campos

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
PFL

Bloco (PMDB/PRONA}
Simara Ellery

Pinheiro Landim

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Marcelo Déda

Leomar Quintanilha

Epitac10 Cafeteira

PSDB
João Almeida
Jovair Arantes

Sebastião Rocha

Eduardo Supllcy
Át1la Lins
João Mellão Neto

Osmir !....i:::a

Teotonio Vilela Filho

José Roberto Arruda
Suplentes

Titulares

Fernando Ferro
PPB

Benedito Dom1ngos

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

José Santana de Vasconcellos
Saulo Que1roz
PSDB
Vicente Arruda
Itamar Serpa

Ari Magalhães

De acordo com a Resolução nº 1. de 1989-CN,
fica estabelecido o segumte calendáno para a tramitação da ma1éria:
Dia 3-11-98 -designação da Comissão Mis1a
Dia 4-11-98 - insialação da Comissão Mista

Raul Belém
Mauro Fecury

Aníbal Gomes
Flávio Ams
Bloco (PMDB/PRONA}

Mauro Lopes

Valdir Colatto
Bloco (PTIPDT/PCdoB)

Marcelo Déda
Pedro Correa

Fernando FerroPPB
Luiz Fernando
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De acordo rom a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trarrilação da matéria:
k>ia 3-11-98 - desiglação da ComissãoMiala
Dia 4-11-98 - instalação da Comissão Uista
Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão M1sta emitir o parec.r
sobre a adnissibilidade
Até 12-11-98- prazo final da Comissão Mista
Até 27-11-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. I'RESIDENn (Geraldo Melo) - O S.
nhor Presidente da República enviou ao Co~
Nacional a Medida Provisória n 1 1.71J0.19, acUada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que •Dispõe sobre a cone e 'c
de financiamenlo vinculado à exportação de benS ou
serviços nacionais, e dá outras providências".
De aCOtdo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n•
1/B!H;N, fica assim oonstllufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Su.,.......

Titulares
PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina P8f81ra
Gilberto Miranda
PMDB

Jader Barbafho
Nabor Junior

Fernando Bezerra
Cartas Bezerra
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Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda
PPB
Augusto Nardes
Mário Cavallazzi
De acordo com a Resolução n' 1. de 1989-CN,
hca estabelecido o segumte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-96 - designação da Com1ssão Mista
Dia 4-11-96 - instalação da Com1ssão Mista
Até 3-11-98 - prazo para nacebimento de emendas e para a Comissão Mista emrt1r o parecer sobre
a admissibilidade
Até 12-11-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 27-11-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida ProVisória n• 1.701-15, adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que •Autoriza a União a receber
em valores mobiliários os dividendos e JUros sobre o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo
capital o Tesouro Nacional participe, e dá outras providências•.
De acordo com as indteações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4' e s• do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica ass•m constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

PFL

Pedro Piva

OsmarDi•

Bloco Oposição (PT/PDT/PSfl/PPS)

PMDB

Leornar Ouintanillw
DEPUTADOS

PSDB
Pedro Piva

Titulares

&! .........

PFL

Lúcio Alcântara.

Bloco Opos1ção (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
Remhold Steph&nes
Augusto Viveiros

PPB
Leomar Quintanilha

Eprtacio Cafeteira

PSDB
Gartos Albeflo
Ezidio Pinheiio

DEPIITADOS

Adalson Salvador

Suplentes

Tltulares
PFL

Bloco (PMDBIPRONA)
Paulo Ritzel

Fernando Bezerra
Canos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Jún•or

PPB

Ronafdo Cezar Coelho
João Almeida

F rancelino Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Sebastião Rocta

Eduardo Supticy

José Canos Aleluia
Paudemey A""'ioo

Suplentes

Titulares

PSDB

Epitacio Cafeteira

Fernando Ferro

Coralici Sobrinho

José Carlos Vieua
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José Egyd10
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PPB

José canos Coutinho
PSDB

Epttacio cafeteira
José de Abreu
Koyu lha

Luiz Canos Hauly
Marinha R-aupp

SUplentes

Titulares

Bloco (PMDBIPRONA)
canos Nelson

PFL

Moacir Micheletto
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Manoel Castro
Paulo Cordeiro

Darei Coelho
Saulo Queiroz

Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
João Tota

Robério Araújo

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéri":
Dia 3-11-9:1- designação da Comissão Mista
Dia 4-11-98- instalação da Comissão Mista
Até· 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e pam a Comissão Mista emttir o parecer
sobre a admissil>ilidade
Até 12-11- :IS - prazo final da Comissão Mista
Até 27-11 ·98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Meoida Provisória n• 1.702-30, adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que "Estabelece mecanismos
objetivando incentivar a redução da presença do seter 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 tennos 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:
SENADORES
Titulares

SUplenPFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

PSDB

Bloco (PMDBIPRONA)
Edinho Bez

Ricardo Rique
Bloco (PTIPDT/PCdoB)

Marcelo Déda
PPB
Roberto campos

Ganos Airton

Oe acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-98 - designação da Com1ssão Mista
Dia 4-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer

sobre a admissibilidade
Até 12-11-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 27-11-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.703-18, adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que •A~era a redação e acresce
dispositivos às Leis n"s 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras
providências·.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos temnos dcs §§ 4° e SO do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constttuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Lúdio Coelho
Sebastião Rocha

Suplentes

Titulares
PFL

Francelina Pere1ra
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Fernando Ferro

SENADORES
Fernando Bezerra
Canos Bezerra

PSDB
canos Wilson

João Almeida
José Thomaz Nonõ

Dilso Sperafico
José Anfbal

PMDB
Jader Barbalho
Nabo r Júnior

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

PMDB
Jader Barbalho

Fernando Bezerra
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Nabor JUnior
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SENADORES

Canos Bezerra
PSDB

Tltulares

Osmar Dias

Suplentes

AllUr da Távola.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião RochaPPB

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

PPB
Epitacoo Cafeteira

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Jader Barbalho
Nabo r Júnior
Artur da T ávola

PFL
José Mendonça Bezerra
Benedito de Ura

Eduardo Suplicy

Bloco (PMDBIPRONA)
Sandro Mabel

Eprtacio Cafeteira

Su~

ntulares

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro

PFL
Osório Adriano
EHon RohneH

Antônio Jorge
Vilmar Rocha

PSDB

PPB
José Rezende

De acordo com a Resolução n• 1. de I 989-CN.
flca estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
D1a 3-11-96 - des1gnação da Com1ssão Mista
Dia 4-11-98 - instalação da Comissão M1sta
Até 3-11-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12-11-98 - prazo final da Com1ssão Mista
Até 27-11-96- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor PresKlente da República env1ou ao Congresso
Nac1onal a Medida Provisória n• 1. 704-4. adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo més e ano, que ·estende aos servKjores públicos c1vis do Poder Executivo Federal a van1agem
de v1nte e oito vírgula oitenta e secs por cento. objeto
da dec1são do Supremo Tribunal Federal. e dá outras providêncaas·.
De acordo com as incücações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 9 e
do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN. fica assim constrtuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

s•

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Valdir Colatto

Hugo B1ehl

Sebastião Rocha
PPB

João Almeida
Luiz Piauhylino

Marcelo Déda

Osmar Dias

Bloco Opos1ção (PTIPDT/PSBIPPS)

PSDB
Nestor Duarte
Bonrtácio de Andrada

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Titulares
Canos Melles
Abelardo Lupion

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Salomão Cnuz
Candmho Mattos

Bloco (PMDBIPRONA)
Sandra Mabel

ConfúciO Moura

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Feno

PPB
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
De acordo com a Resolução n• 1 . de 1989-CN,
fica estabelecido o segumte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 4-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Com1ssão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12-11-98 - prazo linal da Comissão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nac1onal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nac1onal a Medida Prov1sória nv 1. 705-4. adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano. que "Dá nova redação ao art. 57
da Le1 n• 4.878. de 3 de dezembro de 1965. que dis-
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põe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários
policiais civis da União e do Distrito 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 emrtir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto MirandaPMDB

Jader Barbalho

Fernando Bezena

Nabo r Júnior

III

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.706-4, adotada
em 27 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a renegociação de dividas no âmbito do Programa de Crédito
Educativo, e determina 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

Carlos Bezerra
PSDB

Osmar Dias

Lúdio Coelho

Bloco OpOSição (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Canos Bezerra

PPB

PSDB
Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira
DEPUTADOS

Lúcio Alcântara

José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

Titulares

Suplentes

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

PFL

PPB
Oscar Andrade
Luiz Durão

Eraldo Tinoco

Ney Lopes

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS

PSDB
N•c•as Ribeiro

Alzira Ewerton

Franco Montoro

Titulares

Suplentes
PFL

Roberto Brant

Bloco (PMDBIPRONA)
Hélio Rosas

Asdrúbal Sentes

Álvaro Gaudênc1o Neto
Jairo Carneiro

Marcelo Déda

Fernando Ferro

Laura Carneiro
Paulo UmaPSDB

PSDB

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Ade mi r Lucas
Ubiratan Aguiar

PPB
Ary Kara

leomar QuintaniJha

Marinha Raupp
Nelson Otoch

Bloco (PMDBIPRONA)
José Rezende

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-98-- designação da Comissão Mista
Dia 4-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão M1sta em1tir o parecer
soore a admissibilidade

Até 12-11-98 - prazo final da Com1ssão Mista
Até 27-11-98- prazo no Congresso Nacional

Mana Elvira

Rita Camata
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Augusto Nardes
lberê Ferreira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-98- designação da Comissão Mista
Dia 4-11-98- instalação da Comissão Mista
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Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibihdade
Até 12-11-98- prazo final da Comissão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O 5&)!hor Presidente da RepUblica enviou ao Congresso
Nac1onal a Medida PrOYisória n" 1-707-4, adolada
em 27 de ourubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano, Que "Dispõe sobre critérios ~
c1ais para alienação de imó..,is de propnedade do
lnstrtuto Nacional do Seguro Social - INSS e dá outras providências".
De acordo com as Indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• elo art. 2" da Resolução n•
1/89-CN. fica assrm constrtuída a Comissão Mista in-cumbrda de emrtrr parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares
PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

PPB

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN.
fica estabelecido o segurnte t:a.lendário pcr<J a trarn•tação da maténa:
Dra 3-11-98-- desrgnaçã::· ::a Comrssão M1sta
Ora 4-11-98- instalação '.::i Comrssão M1sta
Até 3-11-98- prazo para cebrrnento de emendas e para a Comtssão Mista -=mrtir o parecer sobr€'
a admrssibilidade
Até 12-11-98- prazo final ua Com•ssão M•sta
Até 27-11-98- prazo no Congresso Na·:1onal

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) ~ O Se·
nhor Presidente da República envrou ao Congresso
Nacronal a Medida Provisória n" 1. 708-4. a dota de
em 27 de outubro de 1998 e publicada no tJ1a 29 do
mesmo mês e ano. que ·Estabelece prazo de prescnção para o exercício de ação punrhva pela Administração Pública Federal. direta e rndireta. e dá outras providências·.
De acordo com as rndrcações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4 11 e 5 11 do art. 2 11 da Resolução n"
1/89-GN. fica assim constituída a Ccmrssão M1sta rncumbrda de emitrr parecer sobre a rn:Iterra.

PMDB

SENADORES

Jader Barbalho
Nabor Júmor

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB
Artur da Távola

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

PPB

PMDB

PFL

PSDB

Bloco Opos1ção (PTIPf)TiPSB PP Si

Epitacio Cafeteira
DEPUTADOS

Fernando Torres
José Aníbal
Bloco (PMDBIPRONA)

Laire Rosado

Saraiva Fefipe
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Marcelo Déda

Sebastião Rccho
PPB

PSDB
Marçal Filho
Zulaiê Cobra

Carlos vV•Isun

Eduardo Supllcy
Paulo Uma
Arolde de Oliveira

Paulo Gouvêa

1

Jefferson Peres

Suplentes

Aeinhold Stephanes

f-ernando Ele.:: erra
')ri·"''- ~- '-!.:e•í.!

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Hanceilfl•: J.-;prerra
SlltJcrtc- ~.i1rand.:J

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

Titulares

Suplentes

Titulares
PFL

Jose Roberto Arruda

Eprtacro Cafeteira

Lamart,ne Pcsellu

José Linhares

Fernando Ferro

Suplerttes

Titulares
PFL

.\ug'....lstc

Claudio Cajado
Rubem Medina

Vrverrc~

IJnn.-,jrf.:: ·..!€ L•: ..

PSDB
Márc1a Marinho
Zula1ê Cobra

~="rnnco

M:-ntoro

rnjr·

L.l.nn~-
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Bloco (PMDB/PRONA)
José Luiz Clerot

Roberto Valadão

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Marcelo Déda

perteitamente o segundo item da pauta. logo depoiS
do item 2. Eu tan:lbém estou preocupado com o horário. Por isso. solicito ao autor do requerimento que

coloque o rtem 3 como segundo rtem, depois do ftem 2.

Fernando Ferro

O Sr. Geraldo Melo, t• Vice-Presldente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães.
Presidente.

PPB
Herculano Anghineni

João Pizzolatti

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-98 -designação da Comissão Mista
Dia 4-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Com1ssão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12-11-98 -prazo finai da Comissão Mista
Até 27-11·98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. Com a posse
do Senador Geraldo AlthoH, presentes na Casa 66
Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo
Sr. 102 Secretário em exercício, Senador Cartas Patrocínio.

E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 538, DE 1998
Senhor Presidente.
Nos termos do an. 175, alinea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante do item n" 3 seja submetida

ao Plenário em primeiro lugar.
Sala das Sessões. 3 de novembro de 1998. Elcio Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o requerimento.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR .•PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
?residente, o item 3 pode perfeitamente ser o se-

gundo rtem. Não veJO nenhuma razão, pois a matéria
do item 3 e do item 2 são semelhantPs. Podia ser
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-O autor retira o Requerimento n• 538, de 1998, nos
termos de requerimento que encaminha à Mesa. A
Presidência o defere.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 539, DE 1998
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 256, § 2" a. do
Regimento Interno, a retirada. em caráter definitivo.

do Requerimento n• 538, de 1998.
Sala das Sessões. 3 de novembro de 1998. Elclo Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 67, DE I 996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 514, de 1998- an. 336. b)
Discussão, em turno único. do Projeto

de Lei da Câmara n• 67, de 1996 (n'
1.603196, na Casa de origem). de inic1at1va
do Presidente da República. que altera dis-

posrtivo da Lei n• 6.450, de 14 de outubro de
1977, e dá outras providências (lotação do
efetivo feminino na organização básica da

Polícia Mimar do Distrito Federal). tendo
Parecer sob n• 523. de 1998, da Comissão de Constituição, Just1ça e Cidadania.
Relator. Senador Romeu Tuma, favorável.
com Emenda n• 1-CCJ. de redação.
Ao projeto não toram oferecidas emendas perante a Mesa, daí por que passo à discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação o projeto. sem preJuizo da emenda

de redação, da Comissão de ConstitUição. Justiça e
Cidadania.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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É o segumte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂIIIARA N" 67, DE 19116
(N• 1.8031116, na C.. de Origem)
De iniciativa do Presiclenle da República

Al..,.e dlepollitlvo de Lei ri' 6.450, ct.
~4 de outubro de 1977, e dá outres provi-

dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 36 da Lei n• 6.450, ele 14 de outubro de 1977, que diapõe sobre a Organização Básica da Policia Milrtar do Distmo Federal e dá outras
providências. alterada pelas Leis nOs. 6.983, ele 13
de abril de 1 982, e 7.491 . de 13 ele junho de 1986,
passa a vigorar com a seguinte redação:
• Art. 36. O pessoal mascutino e feminino da Policia Mil•tar do Distrito Federal fJCa
assam distribuido:
I - Pessoal da Ativa:
e) Oliaais. constituindo os seguintes
Quadros:
- Oficiais Policiais Militares (QOPM):
- Oficaais Polaciais Militares de S8úc:Je
(QOPMS);
- Oficiais Policaaas Militares Capelães
(QOPMC);
- Oficiais Policiais Militares de Adrllfnlstração (OOPMA);
- Oficiais Polteiais Militares Especialistas (QOPME);
- OficiaiS Policiais Militares MÚSICOS
(QOPMM);
b) Praças Especiais. compreendendo:
- Aspirantes-a-Oficial; e
- Alunos-Oficiais (Cadetes);
c) Praças. constituindo os seguintes
Quadros:
- Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC);
- Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME);
11- Pessoal Inativo:
- da Reserva Remunerada; e
- Reformado.·
Art. 2• Ficam extintos o Quadro ele OfiCiais Pol•c•als Militares Femininos. (QOPMF) e o Quadro de
Praças Policiais Militares Femin.nos (QPPMF). ,._
manejando-se seus efetivos, respectivamente, para
o Quadro de Oficiais Pohcia1s Militares (OOPM) e
para o quadro de Praças Policiais Militares Comblitentes (QPPMC).
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Parágrafo único. O ren12.nejamento de que trata o caput deste artigo será !erto, procedendo-se às
necessárias reclassificações das policiais militares
femininas. no Quadro de Oficiais Policiais Militares
(QOPM) ou no Quadro de Praças Policiais Militares
Combatentes (QPPMC). estabelecendo-se a precedência e a antigüidade pelo tempo de serviço no
Posto ou na Graduação, conforme preceitua a Lei n°
7.289. de 18 ele dezembro de 1984, modificada pela
Lei n• 7.475. de 13 de maio de 1986.
Art. 3" As vagas previstas nos incisos 11
(QOPMF) e IX (QPPMF). constantes do art. 1• da
Lei n• 9.237, de 22 ele dezembro de 1995, ficam remanejadas. respectivamente. para os inctsos I
(QOPM) e VIII (QPPMC), daquele mesmo artigo, observando-se os nrveis hierárquicos estabelecidos.
Art. 4° O efetivo de polk;iais militares femimnos
será de até dez por cento do etetivo de cada Quadro.
Parágrafo único. Caberá ao Comandante-Geral
da Polícia Militar fixar, de acordo com o previsto no
caput deste artigo, o percentual ideal para cada
concurso. conforme as necessidades da Corporação.
Art. SQ As pollc•a•s femin.nas, pertencentes ao
Quadro de Praças Pol1ciats Militares Combatentes
(QPPMC), poderão no prazo de noventa dias. a contar da data da publicação desta Lei, requerer ao Comandante-Geral da Polícia Militar sua transferência
para o Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME)
Parágrafo úntco. Caberá. ao Comandante-Geral
da Polícia Militar ftxar os cntérios e estabelecer os
reQuisitos a serem exigtdos para cada especialidade.
em consonância com a dispombilidade de vagas e
as necessidades da Corporação.
Art. 6" Esta let entra em vtgor na data de sua
publicação.
O Sfl. PRESIDENTE (Antonio Calfos Magalhães)
-Em votação a Emenda n°1. de redação. da :::SJ.
Os Srs. Senadores e Senadoras que " aprovam que1ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Dtretora para a redação final.

É a seguinte a emenda =: =Jrovada:
EMENDA N° 1-CCJ (DE REr \ÇÃO)
Supnma-se no Caput do art. 36 da Le1 n' 6.450
de 14-1 O- n. constante do an. í 9 do ProJeto encam•nhado ao Senado Federal, as segu1ntes expressões:
Art.36 .... masculino e fem1nino ..
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação final. que será lido pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Car1os Patrocínio.
Ê lido o seguinte:

PARECER H" 546, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do ProJeto de Lei da
Câmara n" 67, de 1996 (n• 1.803, de 1996,
na Casa de Origem)
A Com1ssão Diretora apresenta a redação final
ao Pro1eto de Lei da Câmara n• 67. de 1996 (n'
1.803. de 1996. na Casa de Origem). que altera disposrtivos da Lei n' 6.450. de 14 de outubro de 1977.
e dá outras providências. consolidando a emenda de
redação apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com alterações redacionais para adequação à Lei Complementar n• 95. de
26 de fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão. 3 de nevemoro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães. Presidente - Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo
Melo -· Carlos Patrocínio - Emma Fernandes.
ANE/.0 AO PARECER N' 546. DE 1998
14

Altera dispositivo da Lei n• 6.450, de
outubro de 1977, e dá outras provi-

.:~e

dências.
C Ccr;gresso Nac•onal decreta:
Ar!. 1' O art. 36 da Lei n' 6.450. de 14 de outu~..~~ .... üe •3T7, que dispõe sobre a Organização Básica da t'olic1a Militar do Distnto Federal e dá outras
prr.v•dénc•as. alterada pelas Leis n11s 6.983, de 13 de
abnl de 1982 e 7.491. de 13 de JUnho de 1986. passa a v1qorar com a seguinte redação:
•Art. 36. O pessoal da Policia Militar do
D1stnro Federal é assim distribuido:" (NR)
"1- Pessoal da Ativa:"
"a) Oficiais. constrtuindo os seguintes
'Juooros:" (NA)
"1) Oficiais Policiais Militares (QOPM):""
!NA)
""2) Ofic1ais Policiais Militares de Saúde
;OOPMS):" (NA)
"3) Ofic1ais Policiais Milrtares Capelães
lOOPMC):" (NA)
"4) Oficiais Policiais Militares de AdminiSiração (QOPMA);" (NA)
"5) Oficiais Policiais Militares EspeciaHstos (OOPME): • (NR)
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·s) Oficiais Pol1ciais Militares Músicos
(OOPMM);" (NA)
"b) Praças Especiais, compreendendo:" (NA)
"1) Aspirantes-a-Oficial; e"
"2) Alunos-OfiCiais (Cadetes):" (NA)
"c) Praças. constrtuindo os seguintes
Quadros:"
"1) Praças Policiais Militares Combaten1es (QPPMC):" (NR)
"2) Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME):" (NA)
"11- Pessoal/nativo:"
"a) da reseiVa Remunerada: e" (NA)
"b) Reformado. • (NA)
"Parágrafo único. (Revogado)"

Art. 2' São extintos o Quadro de Oficiais Policiais Militares Femininos (OOPMF) e o Quadro de
Praças Policiais Milrtares Femininos (QPPMF), remanejando~se seus efetivos, respectivamente. para
o Quadro de Oficiais Policiais Militares (OOPM) e
para o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC).
Parágrafo único. O remanejamento de que trata este artigo serâ feito, procedendo-se às necessárias reclassificações das policiais militares femininas.
no Quadro de Oficiais PoliCiais Militares (OOPM) ou
no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). estabelecendo-se a precedência e a
antigüidade pelo tempo de serviço no Posto ou na
Graduação, conforme preceitua a Lei n° 7.289. de 18
de dezembro de 1984. modificada pela Lei n• 7.475.
de 13 de maio de 1986.
Art. 3" As vagas previstas nos 1ncisos 11
(QOPMF) e IX (QPPMF). constantes no art. 1' da
Lei n~ 9.237. de 22 de dezembro de 1995. são rema~
nejadas. respectivamente. para os Incisos I (QOPM)
e VIII (QPPMC). daquele mesmo artigo. obseiVandose os níveis hierárquicos estabelecidos.
Art. 4._. O efetivo de policiais militares fem1ninos
será de até dez por cento do efetivo de cada Qua·
dro.
Parágrafo único. Caberá ao Comandante-Geral
da Polícia Militar fixar, de acordo com o previsto no
caput. o percentual ideal para cada concurso. conlonne as necessidades da Corporação.
Art. 5" As policiais femininas. pertencentes ao
Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes
(QPPMC). poderão. no prazo de noventa dias. a
contar da data da publicação desta lei. requerer ao
Comandante-Geral da Polícia Militar sua transferén-
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c1a para o Quadro de Praças Po1ic1a1s Militares Especialistas (QPPME).
Parágrafo único. Caberá ao Comandante-OIBI'Ill
da Polícia Militar fixar os critérios e estabelecer os
requisrtos a serem exigidos para cada especialidBde,
em consonância com a disponibilidade de vagas e
as necessidades da Corporação.
Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Anlorio Carlos 1\AagalhãBs)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai 11 sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antoroo Cal1os Magallãeal

-118m2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 85, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requenmento n• 515, de 1998- art. 336. b)
Discussão, em turno únioo, do Projeto
de Resolução n• 85, de 1998, de autoria do
Senador Esperidião Amin e outros senl>otes
Senadores. que altera a Resolução do Senado Federal n• 70, de 1998, autorizando o
Estado de Santa Catarina a adicionar divida,
na operação de rafinanciamento das dívidas
mobiliárias e contratuais do Estado. derivada da Lei Complementar Estadual de Santa
Catarina n• 129, de 1 994, e dá outras providências. tendo
Parecer sob n• 537, de 1998. da Comissão de Assuntos EconõmiCos, Relator:
Senador Osmar Dias, favorável, com Emenda n' 1-CAE. que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que foram
detectadas incorreções gráficas nos avulsos da matéria, que serão devidamente sanadas na redaçâo fi·
na I.
À proposição poderão ser oferecidas emendas
até o encerramento da discussão.
Discussão. em conjunto. do ProJeto e da
Emenoa. em turno único.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr.
Pres1dente. peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Odac11 Soares,
para discutir.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores. desejo apenas. na discussão
desta matéria, chamar a atenção para um fato que
me parece muito importante.
Penso que esse Projeto de Resolução devena
ser mais amplo. na medida em que contivesse situações análogas relativas à rolagem das dívidas de to·
dos os Estados brasíle~ros. no caso presente, o Es·
lado de Santa Catarina. Não tenho nada contra o
Projeto de Resolução, inclusiVe apresentado à épo·
ca também pelo eminente e saudoso Senador Vilson
Kleinübing. Quero deixar claro que não tenho nada
contra a iniciatrva, ao contrário, sou a favor dela.
Mas tatvez tosse oportuno. até por iniciativa da própria Comissão de Assuntos Económicos do Senado,
que esta Casa delibe~asse sobre um projeto de resolução que mandasse aplicar a todos os Estados
brasileiros o que se quer aplicar neste momento ao
Estado de Santa Catanna. E procedentemente. por·
que se trata. como muito bem diz o Projeto. de passivo líquido e certo do Estado de Santa Catarina
com seu instituto de previdêncra.
A rolagem da dívida do meu Estado. Rondõnia.
não contemplou a rolagem da dívrda do Estado com
seu instituto de previdêncra. Portanto. oportunamente. vamos apresentar também um projeto de resolução autonzando a União Federal a rnclurr na rolagem
da dívida do Estado de Aondõnra a dívida do Estado
com o seu instituto de previdêncaa.
Era essa a observação QUe eu gostana de fazer. De1xo anotada a sugestão de que talvez fosse
melhor o Senado votar um projeto de resolução ma1s
abrangente. contemplando todos as situações estaduars análogas a essa.
Trago essa discussão. deixando claro. de antemão, que sou a favor dessa 1nclusão. porque se constitui numa iacuna ou mesmo numa omissão dos governos estaduais, que deixaram de inclUir na sua divida.
por ocasião da rolagem dela com a União. a dívida que
eles tém com seus Institutos de prev1dénc1a.
Muito obngado, Sr. Pres1dente.
O SR. PRESIDENTE (Antooo Cartcs Magalhães)
- A Pr<!Sidênc1a encaminhará as palavras de V. Ex'.
como sugestão. à Com1ssào de Assuntos EconómiCOs.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco - PT - SP\
-Sr. PreSidente, peço a palavra para d1scut1r.
O SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco- PT- SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, Sr"s e Srs. Senadores, com o objetivo de procurar atender àquilo que está na Resolução do Senado Federal nR 78, acrescentamos a este Projeto
de Resolução a Emenda que foi acatada pelos Senadores Esperidião Amin e Osmar Dias, no sentido
de que:
Art. 3": O Banco Central do Brasil observará os requisijos previstos na Resolução
do Senado Federal n• 78, de 1998, especial·
mente o disposto nos artigos 4° e 24.
Parágrafo 1•. o adijamento do contrato
fundado entre o Estado de Santa Catarina e
a União, acompanhado do respectivo parecer do Banco Central, será encaminhado ao
Senado Federal para sua manifestação em
dez dias úteis.

Ou seja, a Comissão de Assuntos Económicos
deverá opinar a respeijo desse assunto, uma vez
que caberiam informações oomplementares como,
por exemplo, o próprio valor desta operação, pois o

normal seria o Governo do Estado de Santa Catari·
na ter a iniciativa de propor ao Banco Central e ao
Senado Federal a operação em exame. Mas. neste
caso. foi iniciativa dos três Senadores de Santa Ca·
tanna; daí por que acrescentamos essa emenda,
que foi acatada pelo Senador Osmar Dias e pelos
Senadores de Santa Catarina.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaMas Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.

Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 85, DE 1998

Aliara a Resolução do Senado - . .
ral n• 70, de 1998, aU1orlzando o Estado
ele Santa catarlna a adicionar divida na
operaçio de refinanciamento das dívldaa
moblllárl- e contratuais do Estado, derivada da Lei Complementar Estadual de
Santa Cetarlna n• 129, de 1994, e dá outras provlclinclas.
O Senado Federal resolve:
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Art. 1Q Rca autorizada a inclusão do refinanciamento aprovado pela Resolução do Senado Federal
n• 70, de 1998, do valor correspondente aos déMos
levantados em conformidade com o art. 20 da Lei
Complementar n• 129. de 1994, do Estado de Santa
Catarina.
Art. 2• Caberá ao Ministério da Fazenda compatibilizar o disposto esta resolução com o contrato
firmado com o Estado de Santa Catarina, assim
como com as condições de amortização.
Art. 3" A presente autorização deverá ser exer·
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar
de sua publicação.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação
Tendo em vista a Lei Federal n• 9.496, de t 1·
9-97, que estabelece critérios para a consolidação, a
assunção e o refinanciamento pela União, da divida
pública mobiliária e outras, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal, faz·se necessário que
o Estado de Santa Catarina inclua no seu acordo de
refinanciamento as dividas derivadas da Lei Com·
plementar Estadual n' 129. de 1994 (instituto de Pre·
vidência do Estado de Santa Catarina·IPESC).
Convém ressaltar que procedimento análogo
foi pactuado quando do refinanciamento do passivo
previdenciário do Banespa. Bane~ e Credireal.
Tais dívidas constituem-se em passivo líquido
e certo do governo do Estado, ajustando-se as con·
dições de refinanciamento junto ao Governo Federal. Além, do mais, o refinanciamento desta dívida
garantirá maior transparência na gestão financeira
do Estado, explicitando um deficit que, até o momento. permanece oculto e não solucionado.
Não podemos deixar de considerar que a atual
srtuação das finanças públicas do Brasil, após a es·
tabilização monetária do Plano Real, faz com que os
Estados tenham que ter total transparência na ges·
tão dos recursos públioos. a fim de permitir o saneamento global das finanças nacionais. Destrate, a as·
sunção da divida prevista no atual projeto de resolu·
ção tem por objetivo o saneamento financeiro do Es·
tado de Santa Catarina, consolidando seu endividamento e estabelecendo condições efetivas para seu
pagamento.
Neste contexto, toma-se fundamental a aprovação deste projeto autorizativo a fim de alterar a
Resolução do Senado Federal. n• 70, de 1996, a f1m
de adequá-lo a filosofia do atual contexto macroeco·
nOm1co nacionaL
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Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. Eaperidlão Amln - VIIMn Klelnllblng, c.lldo
Maklaner.
O SR. ~ (Ar*lnio C8Jioe Magallias)
_ Em votação a Emenda da CAE que tem pa,_.
favorável do Relator.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vei .!1 Comissão Diretora para a nidação final.

iO a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N" 1 - CAE
Acrescente-se ao projeto de resolução o S&guinte an. 3'.
"Art. 3". O Banco Central do Brasil Observará os requisitos previstos na Resolução
do Senado Federal n• 78, de 111118, especialmente o diapOSIO nos artigos 4• e 24".
§ 1•. O aditamento do contrato fundado
o Estado da Sanla Calarina e a União,
acompanhado do respectivo parecer do
Banco Central, será encaminhado ao Senado Federal para sua mandestação em dez
dias Uteis.
§ 2". caso a Comissão de Assuntos
EconOrricos não se manifeste no prazo ..,..
tabelecido no parágrafo anterior, a operação
será considerada aprovada.

O SR. PRESKlBfTE (Ar*lrio C8Jioe Magallã8ej
_ Sobre a mesa, pan10er da Comissão Diretora,
recendo a redaçã final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em elCIIrclcio, Senador Garlos Patrocínio.

ar.

É lido o seguinte:

PARECER Nl 547, DE 19118
(Da Comissio Diretora)

Ar' ;': 11na1 do Projeta de Ru-.
çio~l5,do1 . . .

A Comissão Dinolora aprasanta a redação fi,..
do ProJeto de Resolução ~ 85, de 1998, que allera a
Resolução n' 70, de 1998, do Senado Federal, auDrizando o Estado da Santa catarina a adicionar dfvi.
da, na operação de ralinanciamento das dividas mobiliárias e contratuais do Estado, derivada da lei
Complementar Estadual (de Santa catarina) n' 128,
de 1994. e dá outras piUIIiellncias.
Sala de Reuni6es da Comissão, 3 de Novembro de 1998. Anllllnlo eart. M
'ti 1, PJ88t.
dente Ronaldo CUiha Uma, Relator - a..ldo
Melo - C..rloe Pilll oclnlo. - Emlla "-'andas.

c
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ANEXO AO PARECER N° 547, DE 1998
Faço saber que o Senado Fed>ral aprovou, e
eu, Presidente. nos temnos do art •18, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seg.Jinte
RESOLUÇÃO N"

, de 1 ~98

Alieno a Reaoluçio n' 70, de 19118,
do Senado Federal, autorizando o E de Santa! Cldarlna a adicionar divida, na
operação de reftnanc~Mw!to das divtdaa
moblllártaa e coub _
.. do Eat.do, derivada da Lei Complementar Estadual (de
Santa catarlna) ,.,. 129, de 1994, e dá outna prcMdêiiCiaa.-

0 Senado Federal resolve:

é" autorizada a inclusão no refinanciamento aprovado pela Resolução n• ~o. de 1998, do
Senado Federal, do valor correspon<iente aos débi·
tos levantados, em confomnidade cc•m o art. 20 da
Lei Complementar n' 129, de 1994 do Estado de
Santa Catarina.
Art. 2" Caberá ao Ministério da Fazenda comArt. 111

patibizar o disposto nesta Resolução com o contra.to
finnado com o Estado de Santa Catarina, assim

como com as condições de amortiza~:ão.
Art. 3° O Banco Central do Bra>il observará os
requisrtos previstos na Resolução n• 78, de 1998, do
Senado Federal, especialmente o di:;posto nos arts.
4"e 24.
§ 1° o aditamento do contrato firmado entre o
Estado de Santa Catarina e a Uniãc. acompanhado
do respectivo parecer do Banco Central do Brasil.
será encaminhado ao Senado Federal para sua manifestação em dez dias Uleis.
§ 2" Caso a Conissão de Assuntos Econôrricos
não se manifeste no prazo eslabelec'do no parágrafo
anterior, a operação será coi'"ISide.- aprovada
Art. 4' A autorização concedido. por esta Raso·
lução deverá ser exercida no prazc de duzentos e
setenta dias, contado de sua public:al:ão.
Art.s• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
o SR. PRESIDENTE (Antonio C lJ1os Magalhães)
- Estando a matéria em regime de 11rgência, passase à imediata apreciação da redaçãc final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a a~~rovam queiram
pemnanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio
-Item 3:

Ca~os Magalhães)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 88, DE 1998
(Em regime de urgência. nos termos do
Requerimento n• 525, de 1996 - art. 336, b)
Discussão. em turno único, do Projeto
de Resolução n• 66. de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos EconOmicos
como condusão de seu Parecer n• 529. de
1996, Relator. Senador Osmar Di85, com
abstenção do Senador Esperidião Amin),
que autoriza o Estado do Espirita Santo a
contratar operação de crédito. no valor de
duzentos e orto milhões de reais, baseada
no contrato de abertura de crédrto, celebra·
do em 31 de março de 1998, entre a União,
o Estado do Espirita Santo e o Banco do Estado do Espirita Santo S.A - BANESTES,
com a interveniência do Banco Central do
Brasil, nos tenmos da Medida Provisória n•
1.612-21, de 1998, e no âmbito do Progra·
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados.
Não foram oferecidas emendas à proposição.
Em discussão o projelo, em turno único. (Pau·

sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda·
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caoos Magalhães)
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carias Patrocínio.

E lido o

seguinte:

PARECER N° 548, DE 1998
Da Comissão Oiretora
Redação final do Projeto de Resolução n" 88, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 66, de 1998, que autori·
za o Estado do Espírito Santo a contratar operação
de crédoo, no valor de R$206.000.000,00 (duzentos
e orto milhões de reais). baseada no contrato de
abertura de crédito, celebrado em 31 de março de
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1998, entre a União, o Estado do Espírito Santo e o
Banco do Estado do ~plrito Santo S.A - Banestes,
com a interveniência do Banco Central do Brasil, nos
termos da Medida Provisória n•1.612·21, de 1998, e
o no ãmbrto do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de novembro de 1996. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo
Melo - C&rlos Patrocínio - Emília Femandea.
ANEXO AO PARECER N• 548, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art.
48, item 26, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"

, DE 1998

Autoriza o Estado do EspirRo Santo

a contratar operação de c!Wdlto, no valor
de R$208.000.000,00 {-:luz- e alto mi-

lhões ele r•ls), Mseada no conbalo de
abertura de crédito, celebrado em 31 de
março de 1998, entre a União, o Estado
do Espírito Santo e o Banco do Estado
dio Espímo Santo S.A. - Banestes, com a
lnterveniêncla dio Banco Cantral do Brasil, nos termos da Medida Provlaórta n•
1.612-21, de 1998, e no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao AJuste Fiscal dos Eslados.
O Senado Federal resolve:

Art. 1• É o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de crédrto, no valor ele
R$208.000.000,00 (duzentos e ono milhões de
reais), baseada no contrato de abertura de crédHo,
celebrado em 31 de março de 1996, entre a União, o
Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado do
Espirita Santo S.A. - Banestes, com a interveniência
do Banco Central do Brasil, nos temnos da Medida
Provisória n• 1.612-21, de 1996, e no âmbHo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal
dos Estados.
Art. 2" As condições para a operação a ser
contratada serão as seguintes:
I - valor do crédrto a ser liberdo pela União:
R$208.000.000,00 (duzentos e ono milhões de
reais), devendo atender às seguintes finalidades:
a) até R$26.000.000.00 (vinte e orto milhões de
reais), destinados à aquisição de ativos vencidos do
Banestes S.A.; e
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b) até R$180.000.000.00 1c>nlo e 01tenta milhões de rea1s), destinados à capitalização do Banestes S.A.;
11 - forma de liberação de recursos: as liberações dos recursos serão analisadas pela Secretaria
do Tesoulo Nacional - STN. em consonância com o
art. 1O da Medida Provisória n' 1. 702-29, de 28 de
setembro de 1998.
ffl - forma de pagamento: as parcelas dos necursos liberados serão incorporadas na Parcela (P)
definida na Cláusula quarta do contraio de refinanciamento. firmado com base na Le1 n' 9.496. de 11
de setembro de 1997, nas mesmas datas que ocorrerem as liberações. regendo-se pelas condições
daquele instrumento;
IV - destmação dos recursos: serão utilizados

exclusava e obrigatoriamente para saneamento e
modernização tecnológica do Banestes S .A.;
v - compromissOs do Estado: o Estado. como
contrapartida, se compromete a assumir as saguin-.
tes responsabilidades do Banestes S.A.:
a) assunção do passivo atuarial da Fundação
Banestes

S~urirtAde

Social no "alor de
R$147JXlO.OOO,OO (cento e quamnra ~ zcte r.;iit'l-ões
rlP.

de reais);
b) assunção de dividas do Banestes '3.A. junto
à União. no valor de até R$28.000.000.00 (v:n;e e
oito milhões de reais!:
c) integri!ização de caprt.:.tl l"n e-=!~ss~:::;ã S.A.
no valor de até A$33.000.000,00 (to"ta e três milhões de reais);
VI - compromisso do Estado e do Banestes
S.A.: comprometem-se a implantar o modelo de gestão aprovado pelo Banco Central do Brasil. que '
parte integrame e complementar do contrato:
VIl- compmmJSSo dn. União .:1 do Est.:'"io: com·
prometem-se a desenvolver açOes. ."lo 5.:-nt.:io de
suas competências, visando ao saneamento do Banestes S.A.
Parágrafo único. Os valores Citados no inciso I
serão atualizados pela variação da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 31 de dezembro 1997 até a data das liberações preVIstas nas
cláusulas quarta do contrato.
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias. a contar de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na dala
de sua publicação.
O SR. PRESIDENl'l:: (Antor10 Carlos Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência. passase à imediata apreciação da redação final.
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Em diSCussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-llem 4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 69, DE 1996
{Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n' 526. de 1998- art. 336. bl
01scussão. em turno único, do Projeto

de Resolução n' 89. de 1998 (apresentado
pela Comissã8 de Assuntos Econõmicos
como conclusão de seu Parecer n'"' 530, de

1998. Relator: Senador Osmar Dias. com

voto contrário do Senador Lauro Campos),
que autoriza a contratação da operação de
crédito externo, com garantia da República
FederatiVa do Brasil, no valor de cinqüenta e
cmco mifhõe:s de unidades ~0!'"1'3~3.!"!::s ;:;uropéias até :::1 l!mite de sesst?.nta miinões de
dólares norte-amencanos. de principal. entr~

a Transportadora Brasileira Gasoduto i3olivia·Brasii - TBG e o Banco Europeu de Investimento - BEl, destinada ao fmanc1amen-

to part:l81 do Protelo de Construção do Gasoduto Boltvia-Brasil.
Poderão ser o1erecidas eme:~daE c:té : a;-rcer.
ramento da d1scussão.
Discussão do projeto. em tumc ~n;.::::o.
Concedo a palavra ao Senador L.a.L..!~c ·':am:)os
.--, SR. i.AURO CAMi"CS (Biocc - -'- f'
P&ra diSClitir. Sem revisão do orador.) - 31. ;:residente. Sr's e Srs. Senadores, como tenho manifes-

tado em outras oportunidades. o Brasil caminha
como o ntanlc em direção ao ioeberg do endividamento: do endividamento público, do endiviCamento

externo, do endiVidamento das empresas. das lamilias com as madimplências crescentes e. ma1s uma

ve2. tentamos resolver os nossos problemas

c~ando

outros ma1ores amda.

Não sou contra a construção do gasodutQ que
sai da Boliv1a. passando pelo Mato Grosso do Sul e
atingindo os Estados de Goiás. São Paulo. etc. Mas
não há dúvida alguma de que esse endividamento
externo se mostre cada vez mais perigoso. pnncipal-

mente agora que a credibilidade do Pais no exterior
está senamente comprometida. Títulos da divida ex-
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tema brasileira, como os Global Bonds e os CBonds etc, experimentaram queda de até 70% no
eeu PJ'890 de mercado em relação ao valor· de face.
De modo que o Brasil obviamente terá ca~
vez mais dilia.lldade ou até ~ impossibilidade
de recorrer a esse tipo de endividamento. Recebemos aqui . - e projeto de estabilização financeira
algumas normas que tentam disciplinar rigidamente
todoll os ~ de endividamento de Estados e de
Munk:lpios, inclusive, culminando penas para aqueles ~. Ministros de Estado e outros, não obedece18m mandamentos e aos pressupostos que caminham em cireção ao equillbrio orçamentário. Dessa forma, não podemos esperar, com o otimisrno
~ ceractertza certas autoridades brasileiras, que o
Brasil vá ficando mais forte em cada golpe que recebemos do exterior.
A Foi. . ele S.Paula traz uma matéria que diz
~ Gustavo Franco vê o Brasil mais forte após o
~- O Presidente do B80Co Central, Gustavo
F18r!C0, acha que o Brasil saiu da crise da Ásia mais
forte do que entrou. Quanto mais crise 11)8lhor, porque depois da crise sairemos mais fortes. Um otimisrno que faria inveja a Voltaire, no seu livro sobre oti·
misrno intitulado Candlde.
Tendo em vista essa situação, mantenho aqui·
lo que há murto tempo já venho estabe:ecendo corno
uma norma de conduta aqui no Senado: voto contra
esse endi\lidamento, embora reconheça que possuiria, uma vez concretlzado. inúmeras vantagens e
justificativas. No entanto, está inquinado de um vicio
redlbitório, de origem, que é o lato de pretender ser
construido através do endividamento externo, sendo
a emenda pior do que o soneto.
Murto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antorio caJ1os Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Ramez T ebet.
O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB - MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadoras, em que pese a posição do Senador L.auro Campos, invariavelmente contrário a pedidos de
~réstirnos, peço vênia para salientar à casa a importAncia desse empréstimo. tendo em vista que se
destina ao financiamento, talvez, de um dos mais
i~es projetas do "Brasil em Ação". Refere-se
il IXlf1ql.lista pelo Brasil de um sonho quase secular
~ está prestes a se transformar em realidade. O
gasoduto que vem da Bollvia e peroonra 722 quilômetros do termório sul-mato-grossense está com
seu cronograma rigorosamente em dia; a previsão
do t6rmino das obras é o mês de dezembro do corrente ano. Trata-se, portanto, de um projeto de de·
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senvolvimento energético. O Brasil carece, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de fontes alternativas
de energia E essa é uma fonte não-poluente, que
permitirá uma industrialização de Estados que até
agora têm recursos primários, corno é o Estado de
Mato Grosso do Sul. Há uma crescente demanda de
energia da região Centro-Sul do Pafs.
O parecer do eminente Senador Osmar Dias
esgota a matéria A Comissão de Assuntos Econômicos recomendou a sua aprovação. e temos convicção que este Plenário fará o mesmo, porque esse
é um dos grandes projetas pelo qual vale a pena o
Pafs se endividar um pouco mais para ter esse grande beneficio, não só para o Centro-Oeste, não só
para Mato Grosso do Sul, corno para todo o nosso
País.
Esse projeto do gasoduto da Bolfvia é de vila!
importância para o desenvolvimento do Pafs. Diante
do exposto, esperamos a sua aprovação, tal qual o
fez a Comissão de Assuntos EconOmicos, seguindo
o brilhante parecer do Senador Osmar Dias.
Murto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães) - Com a palavra o Senador Osmar Dias, para
discutir.
O SR. OSIIAR DIAS (PSDB - PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores. respeitando opiniões em contrário,
este é um empréstimo do qual o Brasil não pode
abrir mão em hipótese nenhuma. Trata-se de uma
das quarenta e duas obras do programa "Brasil em
Ação", que vai transportar urna fonte de energia que
vem da Bolivia e, como disse o Senador Ramez Tebel, passa pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, indo até Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul. Ampliará, de forma signifiCativa, a
oferta de gás natural, um combustível não-poluente.
o que atende inclusive à exigência dos mercados importadores de matéria-prima transformada, ou seja.
de produtos industrializados, isentos do chamado
ISO 14000, exatamente porque o gás natural. não
sendo poluente, se enquadra nas exigências dos
mercados europeus, os maiores importadores, portanto, da nossa matéria-prima transfomnada no que
se relere à agroindustria.
Faço um reparo: iniciou .. se. no Paraná, um movimento de empresários e polflicos. liderados pelo
Sr. Francisco Cunha Pereira - no qual todos agora
estão ingressando -. para que a Petrobrás, ou a
que é a subsidiária da Petrolértil, empresa da
Petrobrás, coloque em discussão. pelo menos. a
possibilidade de construir um ramal. que sairia do ra-

mG.
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mal principal, ou seja, do gasoduto Bolivia/Brasu,
saindo de Bauru e alcançaria a região norte do Estado do Paraná, Miuingll. Londrina. Cornélia PI'OCÓpio,
indo para Ponta Gra.a. E..., é uma .região onde a
indústria já é baslilr"8 ~ e hll uma per&pectiva de crescimento i~. inclusive com indústrias de qufmiea ftna, ~ 1é pretendem se insr.
lar, o que a...-na a demanda, que hoje já ae Situa em tomo de 640 mil m diérios. para oerca de 850
mil m ciários. Essa demanda já justifica tecnica e fi.
nanceiramente a ~ deSSe ramal. polqUe o
ramal do gasod! IIO que .uc.nça o Paraná, na wrdade, hoje, só passa por três municípios e, ainda sim, por uma região que. tirando Curitiba e Arauciria, é de Mata AIIAntica, que não tem nenhum ~
cesso de industrializaçãO em desenvolvimeniO ou
perspectivas fullns de industrialiZação.
É, portamo, um reparo que faço .-se traçado
do gasoduto. Na próxima quinta-feira, na audl6ncia
com o Ministro das Minas e Energia, tentarei convencer S.Ex".
sabe o Presidente do Senado,
Senador Antonio Carlos Magalhães, (lOIISa ajudar o
Paraná nesse objetivo, que é o de atingir as regiõe8
onde a indústria cresce, que demanda energia, que
precisa desta energia para que as indústrias de lé
não se afastem, inclusive as que estão para se i , .
talar. para que passemos resolver o grande problema de desemprego naquela região norte do Estado
do Paraná.
Sr. Presidente, é um projeto importante e o valor de US$ 60 mijhões que estamos aprovando, Siltn~ica apenas parte da obra e é insignificante perto
do valor total, que é US$2 bilhões. Sinto-me honrado
de relatar uma daS ollfas mais importantes, principalmente porque as pel'llpiiCiivas futuras nos dizque precisamos criar nov• alternativa& de energia.
O Proálcool está ai e preciSa de uma ação rápida do
Governo, e estamos aqui a criar uma fonte de enargia importante para o futuro. já que a fonte esgotável, nosso petróleo e o nosso gás. vai durar no 1'11611imo30anos.
Sr. Presidente, esse projeto tem que ser autorizado e. quem sebe. V. Ex" possa ajuclar o Parané
nesse objetivo de alcançar aquela região, o que será
mu~o importante para o País.
O SR. Fi PENTE (Antonio Garlos Magallàlls)
- Concedo a palaVI8 ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para di&cutJr. Sem l'liVÍIIào do orador) - É claro que somos
favoráveis à aprovação do projeto, pois não há como
deixar de reoont.-r sua importânCia e seu signlfi-
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cada. Mas, no momento em que proferimos o nosso
voto favorável, queremos chamar a atenção para um
outro gasoduto: o que une a Argentina ao Brasil passando pelo Rio Grande do Sul.
Os Presidentes Samey e Menem assinaram o
acordo para a construção desse gasoduto antes
mesmo de se falar do gasoduto da Bolívia. Passava
por Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Santa Gatarina,
Paraná e chegava em São Paulo. Surpreendentemente, apesar do Mercosul e de, em nossas inter-relações com a Argentina. ser tremendamente importante a vinda do gás argentino, veio um owtro projeto
do gasoduto Brasil-Bolívia, que foi aprovado. Felizmente o assunto foi contornado e vamos fazer a ligação dos dois gasodutos
Já há a determinação e já está aberta a licitação do gasoduto Brasil - Argentina. vindo de Uruguaiana a Porto Alegre, Santa Gatarina, Paraná e
São Paulo, unindo-se a outro gasoduto que vem da
Bolívia em direção a São Paulo.
AsSim, quero dizer ao ilustre representante do
Paraná, Senador Osmar Dias. que vejo com a nwior
normalidade que. dentro da construção desse gasoduto, haja ramais - que deverá cx;;orrer ao natural como. por exemplo. nesse gasoduto que vem da Argentina em direção ao Brasil está prevista a construção do ramal que va1 atender o Uruguai, para que
haja integração Bras11. Argentina. Urugua1 e Bolívia.
Cons1dero normal a tese do Senador Osma.r
Dias. mas não posso deixar de lembrar que. no momento em que se vota em primeiro lugar o gasoduto
Bolívra-Brasi!. não nos eSQueçamos da responsabilidade que tem o Governo na construção do gasoduto
Brasil - Argentina. cu1o acordo foi ferto e assinado
em primeiro lugar e que deveria ser construído em
prime1ro lugar.
Não estou discutindo que saia da Bolívta em direção a São Paulo. Na verdade, não pode se qUedar
no tempo o gasoduto Brasil-Argentina. Essa histOria
de que o gasoduto - conforme foi drto aqui e está no
projeto - sa1 da Boliv1a, chega a São Paulo e vem
até Porto Alegre, nos leva a pensar pnme1ro que fica
em Porto Alegre. Um absurdo. Do que precisamos
realmente. conforme d1sse o Senador Osmar Dias.
numa região que já tem desenvolvimento como a
Região Sul. O Senador Osmar Dias diz mUlto bem
que se há de atender uma região do Paraná; enquanto. no Rio Grande do Sul. é pralicamente em
todo o Estado.
Fico. então. com a mmha pergunta- que, aliâs.
deveria ser também do Paraná -: quando o gasoduto
sair da Boliv1a e alender todo o Mato Grosso, lodo
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Brasil Central e passar a atender todo o Aio de Janeiro, Minas Gerais, ao chegar em São Paulo vai ter
consumidores à vontade? Valerá a pena construir
um gasoduto que sai de São Paulo e vai para Porto
Alegre, se em São Paulo já há consumidores? Entendo que o importante é fazer a ligação dos dois
gasodutos - o que vem da Bolfvia e o que vem da
Argen~na. A Pelrobrás já prevê que tem gás na área
marftima da costa de Santa Catarina. É irJ1lOSSível
que não tenha gás no Brasil e que só tenha gás na
Bolfvia e na Argentina. O importante é analisar os
estudos que deverão ser leitos nesse sentido. Quando isso acomecer, essa inte~igação do gasoduto Argentina/Brasil oom o gasoduto BrasiVBolívia, nós teremos a presença do gás da Bolívia, do gás da Argentina e, muito provavelmente, do gás brasileiro.
No momento em que damos nosso voto favorável a esse projeto, assim oomo tez o Senador Osmar
Dias que falou da sua preocupação com o ramal do
Paraná, o Senador Fogaça e eu também apresentamos nossa preocupação com o oompromisso que o
Governo tem com o gasoduto Argemina/Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caoos Magalhães)
-COntinua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Sr. Senador
Laura Campos.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redaçãotinal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio ~ Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. I' Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

PARECER N" 549, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Reclação nnal do Profe1o de Resolução ,. 89, de 1998.
A Comissão Diretora apresema a redação final
do Projeto de Resolução n' 89, de 1998, que autoriza a contratação da operação de crédito externo,
com garan~a da República Federativa do Brasil, no
valor de ECUSS.OOO.OOO,OO (cinqüenta e cinco milhões de unidades monetárias européias) até o limite
de US$60,000.000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), de principal, emre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolfvia-Brasil - TBG e o
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Banco Europeu de Investimento- BEl, destinada ao
financiamento parcial do Projeto de Construção do
Gasoduto Bolívia-Brasil.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de novembro de 1998. - Antonio Certos Magalhães, Presidente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo
Melo -Carlos Patrocínio - Emflia Fernandes.
ANEXO AO PARECER N' 549, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
, Presidente, nos temnos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

eu,

RESOLUÇÃO N', DE 1998
Autoriza a contratação da operação
de crédito externo, com garantia da República Fedei atlva do Brasil, no valor de
ECU55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de u n i - s monetárias européias)
até o limite de US$60,000,000.00 ( - n ta milhões de dólares norte-amertcanoa),
ele principal, entre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG e o
Banco Europeu de Investimento - BEl,
destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil.

O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Transportadora Brasileira Gasoduto
Bolívia-Brasil - TBG autorizada, nos termos do art.
52, inciso V, da ConstHuição Federal, e da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar, em
caráter excepcional, os limHes de endividamento e
contratar operação de crédito externo junto ao Banco Europeu de Investimento- BEl.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste
artigo serão utilizados no financiamento parcial do
Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-BrasiL
Art. 2' É a União autorizada a prestar garantia
à operação de crédito mencionada no artigo anterior.
Art. 3" A operação de crédito terá as seguintes
características financeiras:
1-wlorpB& di:>.~ a E0.65.000.000,00
(cinquenta e cinco milhões de unidades monetárias
européias) em dólares norte-americanos, até o limite
de US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), de principal;
11 -juros: a critério do tomador, poderão ser:
a) taxa flutuante: Ubor de três meses para dólares norte-americanos, acrescida de um spread
que poderá ser negativo, porém nunca superior a
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0,15% a.a. (quinze centésimos por cento ao ano) incidente sobre o saldo devedor do pnncipal, a partir
da data de cada desembolso dos recursos no exterior. Para o primeiro período de referência sera utilizado a Ubor olerecid& para depósrtos com duração
de meses igual aos que deoonrem entre a data do
desembolso e a data do inicio do periodc de refe<ência seguinte; ou
b) taxa WJ<B: à razão da EIB Fixed Rate definida
na data de desembolso de cada parcela para todo o
período de vigência desSa parcela, incidente sobre o
saldo devedor do principal, a partir da data de cada
desembolso dos recursos no exterior;
III -prazo: vinte anos;
IV -carência: cinco anos e seis meses;

V - despesas gerais: as razoáveiS, limrtades a
0,1% (um décimo por cento) do valor do empréstimo;
VI - juros de mora: úé 2,5% a.a. (dois inteiros
e cinco décimos por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
VIl - período de ciesen"Oolso: cinco anos após
a assinatura do contrato, em tranches de no minimo
US$5,000.000.00 (cinco milhões de dólares norteamencanos), limitado ao máximo de seis tranches
durante o período;

VIII -condições de pagamento:
a) do principal: em trinta paroelas semestrais,
iguais e sucessivas. vencendo-se a pnmeira em 15
de dezembro de 2003. e a illlima em 15 de JUnhO de
2016:
b) dos juros:
t) taxa ftutuame: trimestralmente vencidos em
15 de março. t 5 de junho, t 5 de setembro e 15 de
dezembro de cada ano;

2) taxa lixa: semestralmente venc1dos em 15
de junho e t 5 de dezembro de cada ano;
3) das despesas gerais: após a emissão do
Certificado de Registro, mediante comprovação. em
reais, exceto aquelas incorridas no •JC!enor que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
Parágrafo unico. O tomador tem a posSibilidade de converter pano taxa lixa uma pane ou a totalidade do empnlstimo inicialmente desembolsado la
taxa flutuante pnMsla oo inciso 11 deste artigo.
Art. 4° A autonzação concedida por esta Resolução deverá ser exercida oo prazo de qwnhentos a
quarenta dias, contado da data de sua pUblicaçio.
Art. 5" Esta Resoluçio entra em vigor na dala
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antorio Garlos Magalhães)

- Estando a matéria em regime de urgéncia. passase à imediata apreciac.ão 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 (Anloroo Garlos Magalhães)

-bm5:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE t 996
(Em regime de urgência. nos termos do
Requerimento n• 527. de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno unico, do Projeto
de Resolução n• 90, de 1996 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econõmiros
como conclusão de seu Parecer n• 531, de
1996, Relator. Senador José Fogaça), que
autoriza a Empresa BrasiJeira de Correios e
Telégrafos - ECT. nos termos do art. 9" da
Resolução n• 96. de 1969, do Senado Federal, a elevar temporariamente seu limite de
endividamento e contratar operação de crédito interno no valor de vinte e cinco milhões. quatrocentos e quarenta mil, oitocentos
e noventa e cinco dólares norte-americanos

e vinte e cinco centavos junto à IBM Brasil lndúSitia, MáqUinas e ServiÇOs Lida.
A Presidência esclarece que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento
da discussão.
Em discussão o pi'O)eto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Sobre a mesa, pareoer da Comissão Diretora, oferecendo a nedação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercrcio, Senador Car1os Patrocinio.

É lido o seguinte:
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PARECER N" 550, DE 1998
(Da Comissão Diretora)

Redllção final do Projeto de Resolu-

.flo ... 90, de 1998

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 90 de 1998, que autoriza

a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT, nos temnos do art. 9" da Resolução n• 96, de
1969, do Senado Federal, a elevar temporariamente
seu limrte de endividamento e contratar operação de
crédrto interno no valor de US$25,440,695.25 (vinte
e cinco milhões, quatrooentos e quarenta mil, ortocentos e noventa e cinco dólares norte-americanos e

vinte e cinco centavos) junto à IBM Brasil- Indústria,
Máquinas e Serviços Uda.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente _ Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo
Melo - Cerlos Patrocínio - Emllla Fernandes
ANEXO AO PARECER N" 550, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu. Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•, DE 1998
Autoriza a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, nos termos
do art. 9" da Resolução n" 96, de 1989, do
Senado - r a l , a elevar temporariamente seu llmhe de endividamento e contratar operação de crédito Interno no valor
de US$25,440,895.25 (vlnle e cinco milhões, quab ocerrtos e quarenta mil, ohocentos e noventa e cinco dólares norte-americanos e vlnle e cinco centavos) Junto à
IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT autorizada. nos termos do art. 9"
da Resolução n• 96, de 1969, do Senado Federal. a
elevar, em caráter excepcional e temporário, seus limrtes de endividamento e contratar operação de crédrto interno junto à IBM Brasil - Indústria, Máquinas
e Serviços Lida.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste
artigo serão utilizados no financiamento do projeto
Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO. que
oompõe o Programa de Recuperação e Ampliação
do Sistema de Telecomunicações e do Sistema
Postal - PASTE.
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Art. 2 9 A operação de crédüo mencionada no
parágrafo anterior apresenta as seguintes caracterfsticas financeiras:
I - valor do financiamento: US$25,440,695.25
(vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil,
oitocentos e noventa e cinco dólares norte-americanos e vinte e cinco centavos), correspondente a 85o/o
(ottenta e cinco por cento) do valor global do projeto:
11 - prazo de carência: seis meses;
III - prazo de amortização: cinoo anos;
IV - taxa de juros: 1% a.m. (um por cento ao
mês) não caprtalizados:
V - juros: durante a carência: 12% a.a. (doze
por cento ao ano). pagos com o principal;
VI - outras condições: 2,5°/o (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor do financiamento
com a primeira amortização.
Art. 3" a Autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase 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 6:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 91, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 526, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno únioo, do Projeto
de Resolução n• 91, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos EconOmicos
como conclusão de seu Parecer n• 532, de
1996, Relator: Senador Ramez Tebet, com
votos oontrários dos Senadores José
Eduardo Outra, Lauro Campos e. em separado, do Senador Eduardo Suplicy), que
autoriza a União a contratar operação de
crédito externo junto ao The Export-lmport
Bank of Japan - JEXIM no valor em ienes
japoneses equivalente a cento e ortenta milhões de dólares norte-americanos, destinada ao financiamento parcial do Projeto de
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Modernização e Af11lliação da Rodovia Fernão Dias li (BR-381 ).

-mização e Ampliação da Rodovia
Femio Dias 11 (BR-381 ).

Ao projeto não toram oferecidas ell'lllfldas.
Em discussão o projeto em b.Jmo úrico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e Srs. Senadoles que o aprovam queiram permanecer senlados. (Pausa.)
Aprovado com os votos contrários dos Senadores Lauro Campos, Eduardo Suplicy, José Eduardo
Outra e Antonio Carlos Valadares.
A matéria vai a Conissão Direrora para a redação f1nal.
O SR. PRESIDENTl: (Ank>rio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redaçio final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

O Senado- Federal resolve:
Art. 1' É a União autorizada, nos termos da
Resolução n' 96, de 1989, restabelecida pela Resolução n' 17. de 1992, ambas do Senado Federal, a
contratar operação de crédno externo junto ao The
Export-lmport Bank of Japan - Jexim no valor em ienes japoneses equivalente a US$180,000,000.00
(cento e o~enta milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo destina-se ao financiamento parcial do Prol"to de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias 11 (BR - 381 ).
Art. 2" A operação de crédno e><temo terá as
seguintes características:
I - devedor: República Federativa do Brasil:
li - credor: The Export-lmport Bank of Japan Jexim:
III - executor: Departamenlo Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais DERIMG e Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo- DERISP;
IV - valor: em ienes japonese, equivalente a
US$180,000.000,00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos). de principal:
V - juros: taxa a ser fixadas em cada data de
desembolso com base na maior entre a Japonese
Long-Tenn Prime Lending Rate e a Rscal lnvestiment and Loans Program Rate, acrescida de 0,2%
a.a., (dois décimos por cento ao ano) vigente em tal
data. incidentes sobre o saldo devedor do principal a
partir da data de cada deserrbolso;
VI -prazo: aproximadamente vinte anos:
VIl - comissão de compromisso: 0,25% a.a ..
(vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre a
parcela não desembolsada do crédito. a partir da
data da assinatura do contrato;
VIII - carência: aproximadamente três anos e
seis meses;
IX- taxa de administração (IDB FEE) - equivalente a até US$160,000.00 (cento e oitenta m11 dólares norte-americanos);
X -condições de pagamento;
a) cJo pnncipal: trinta e quatro parcelas semestraiS, 1guatS e consecutivas, vencendo-se a primeira
em 24 de ma1o de 2001. e a última em 24 de novembro de 2017;
b) oos juros: semestralmente vencidos. em 24
de maio e 24 de novembro de cada ano:

10 lido o segUnte:
PARECER H" 551, DE 1998
(Da Comissão Direrora)
Rede í'io liiW do Projeto de
ção n• 91, de 1998.

Resol~

A Co1111ssão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 91, de 1998. que autoriza a União a contratar operação de crédito eXIemo
junto ao lhe Export-lmport Bank of Japan - Jexim
no valor em ienes japoneses equiva1ente ...
US$180.000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento
parcial do Projelo de Modernização e Ampliação da
Rodovia Fernão Dias 11 (BR-381 ).
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de novembro de 1998. - Antonio c.rto. llllgl\lgÕ:'S, Presidente - RC11181do CUnt-. Lima, Relator, GeraldO
Melo - Cerloe Pldrocinlo Emile Ferrwtcles.
ANEXO AO PARECER NV 551. DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou. e
eu. Presidente, nos termo& do art. 48, ~em 28, do
Reg1mento Interno, prom~ a seguinte
REGIMENTO NV , DE 1998

Autoria 1 UniAo a c~r apar.ção de crWdlto .-no Junto .., n. Export-lmpart a.. of Japoin--.Jaxlm no ,._
lor em ..... ~*11
equlv- a
US$110,0110,000.111 (cento e ....,111 ...,._
es de dóla•ratu amerlcaiea.), d&ltlr•
da • fliWidanwllo pan:lal do

Pr..,_ -
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c) da comissão de compromissa. semestralmente vencida, em 24 de maio e 24 de novembro de
cada ano, sendo a primeira após a emissão do Certificado de Autorização.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser ajustadas em função da
data da assinatura do contrato.
Art. 3" Esta Resolução deverá ser exercida no
prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
se sua publicação.
O SR. PRESIOEN11: (Antorio Carlos Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
· A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
-Item 7:
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 92, DE 1998
(Em regime de urgência. nos termos do
Requerimento n• 529. de 1998 - art. 338,"b")
Discussão. em turno único, do Projeto
de Resolução n• 92, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos EconOmicos

como conclusão de seu Pareeer n• 533, de
1998, Relator. Senador Bello Parga). que
autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até cento e sessenta e cinco milhões
de dólares norte-americanos. de principal,
destinandc).se os recursos ao financiamento
parcial do Projelo de Controle da AIOS e
das Doenças Sexualmente Transmossíveis AIOS 11.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador canos Patrocínio.
É lida o seguinte:
PARECER N• 552, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 92, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 92, de 1998, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédrto externo com o Banco lntenacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no
valor equivalente a até US$ 165,000,000.00 (cento e
sessenta e cinco rrilhões de dólares nane-americanos), de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Controle da AIOS e
das Doenças Sexuaimente Transrrissíveis- AIOS 11.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de novembro
de 1998. - Antonio C&rlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo C&rlos Patrocínio- Emllla Fernandes
ANEXO AO PARECER N• 552, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento lntemo. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N". DE 1998
Autoriza 11 República Fedenltlv11 do
Brasil 11 contratar operação de crédito extemo com o Banco lntemaclofllll para Reconstrução e DeNnvolvlmento - BIRD,
no
valor
equivalente
11
até
US$165,000,000,00 (cento e oessenta e
cinco milhões de dólares norle-llmerlcanos), de principal, destinando-se os recursos ao IIMnclamento parcial do Projeto de Controle da Alds e das Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIOS 11.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, do
Senado Federal, a contratar operação de crédrto extemo com o Banco Internacional para Reconstrução
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e Desenvolvimento - BIRO, no valor equivalente a
até US$ 165,000.000,00 (cento e sessenta e cinco
milhões de dólares norte-americanos), de principal,
desbnando-se os recursos ao financiamento parcial
do Projeto de Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente Transmisslveis- AIOS 11.
Art. 2" A operação de crédrto externo a que se
refere o artigo anterior tem as seguintes caracteriSlicas:
I - mutuário: República Federativa do Brasil;
11 - mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Oeeenvolvimanto - BIRD;
III - executor: Ministério da Saúde;
IV- valor: equivalente a até US$ 165,000,000.00
(cento e sessenta e cinco milhões e de dólares norIe-americanos). de principal;
v -finalidade: financiar, parcialmente. o Projeto de Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente
Transmissiveis- AIOS 11;
VI - prazo: aproximadamente quinze anos;
VIl - carência: aproximadamente cinco anos e
seis meses;
VIII - taxa de juros: até 0,5 a.a. (cinco décimos
por cento ao ano} acima da taxa de Custo de Empréstimos Qualificados Cio BIRD. 1n<licente sobre o
saldo devedor do principal;
IX- com1ssã.o de co~romisso: até 0,75% a.a.
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre
o montante não desemvolsado, a partir de sessenta
d1as após a data de assinatura do contrato;
X - data de fechamento: 31 de dezembro de

2002:
XI -condiÇÕes de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas semestrais e
consecutivas em 1" de maio e 1 " de novembro de
cada ano. vencendo-se a primeira em 1" de maio da
2004. e a úll1ma em 1° de novembro de 2013;
b) dos JUros: semestralmente vencidos, em 1•
de ma1o e 1" de novembro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestralmente venc1da, em 1" de maio e 1° de novembro de
cada ano.
Art. 3• A contratação da operação de crédilo
externo a que se refere o art. t• deverá etetivar-se
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias,
contacto cta data de sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na dala
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTl: (Antonio Carlos Magallães)
- Estando a matéria em reg11ne de urgência, passase à Imediata apreciação da redação final.
Em discussão a rectação final. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães)
-Item 8:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 93, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 530, de 1998- art. 336, b)
Discussão. em turno único. do Projeto
de Resolução n• 93, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econõmic:os
como conclusão de seu Parecer n" 534, de
1998, Relator: Senador Aamez Tebet), que
autoriza a União a contratar operação de
crédrto externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor eqwvalente a até cem milhões de dólares norte-americanos. de pnncipal. destinada ao financiamento parc1al do
ProJeto do "Sistema de Vigilãnc1a em Saúde
-VIGISUS".
Discussão do projeto, em turno único.
O SR. LAURO CAMPOS iBiocoiPT-DF) -Sr.
Presidente. peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antorno Carlos Magalhães)
- V. Ex' tem a palavra.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Pres1dente,
S,.s e Srs. Senadores, trata-se de projeto do Ministério da Saude. do Sistema Nacional de Vigilância
em Saúde, que vem sanar uma grave deficiência de
funcionamento do Sistema de VigilãnciB Sanitária no
País.
Temos acompanhado repetidas denúnc1as. que
vão Oesde venomento de prazo de remédios vendidos nas farmácias à falsificação e roubo. realidade
que só é possível devido à precanedade da rnáqu1na
de fiscalização do Estado.
No entanto. o aperfeiçoamento dessa estrutura
deve ser uma ação oonstante do Governo, a ser implementada com recursos própnos. Fica ma1s uma
vez evidente que o Governo tenta cobrir as necessidades de recursos orçamentários, que. Infelizmente.
são d1recionados para o pagamento de Juros Internos e externos com operações de crédito externo.
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Portanto, também dessa vez e pelos motivos
aduzidos, nosso voto é contrário à pretensão de incremento do endividamento externo.
O SR. PREsiDENTE (Antorio Garlos Magalhães)
-A matéria continua em discussão.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS)- Sr. Presidente, peQO a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Ga~os Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o tnérito foi abordado pelo Senador
Lauro Campos. Todos sabemos que a saúde do
Brasil está na UTI, é precária! Todos sabemos o que
está acontecendo no Pais: remédios falsificados,
adunerados; crimes sendo praticados.
Sr. Presidente, esse projeto é de real importância porque tem o objetivo de fortalecer o Sistema de
Vigilância Sanitária. A montagem desse sistema ex~
ge recursos. Que sejam be~vindos esses recursos
para que possamos ter um Sistema de Vigilância
Sanitário exigido pelo Brasil: eficiente, que proteja a
nossa população, que defenda os interesses da sociedade.
Quando relatei o proJeto, analisei principalmente esse ângulo. Se é preciso tomar dinheiro emprestado para salvar a saúde de nosso povo, que taçamos isso; que implantemos realmente um sistema
de vigilância adequado à anura dos interesses da
sociedade brasileira, que não pode mais continuar
sendo sacrificada com a aduneração de remédios.
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apesar das ponderações de mérito do Senador
Lauro campos, concordo com S. Ex". Porém, sabemos que passamos pm uma grande crise econOmico-financeira, mas esses recursos, volto a repetir,
são indispensáveis; e por serem indispensáveis é
que emiti parecer favorável.
O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT-DF) - Permile-me V. Ex" um apane?
O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB-MS) - Concedo
um aparte primeiramente ao nobre Senador Lauro
campos.
O Sr. Laura Campos (Bioco/PT-DF) - Nobre
Senador e Relator da matéria Ramez Tebet, eu gostaria de concordar com V. Ex". Não há dúvida alguma de que o Brasil é um Pais premente, um Pais
que tem SOO mil crianças prostitutas e nunca vi empréstimo externo para tentar salvá~las; um País em
que, no únirno mês, em São Paulo, houve 11.200
assanos, 400 por dia. só na Capital: um Pais que
tem 3,5 milhões de crianças trabalhando nas lavou-

ras, nas carvoarias. Há premências enormes! Votamos há pouco tempo a CPMF para a saúde. Aonde
foi parar esse dinheiro? Sabemos muito bem que, infelizmente, os recursos arrecadados pela CPMF não
toram, apesar da peleja, da luta de Adib Jatene, destinados à saúde. Foram desviados. Poltanto, embora V. Ex", eu e outras pessoas de boa vontade detendam que a prioridade seja do sistema, lamentavelmente, na prática, as prioridades são outras. E V.
Ex". sabe disso. Por isso, desejo evitar que mais
esse endividamento seja feito, porque os recursos,
certamente, não chegarão ao objetivo que apenas
encobre as verdadeiras intenções e busca conseguir
o nosso apoio.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Senador
Lauro Campos, não posso, de maneira alguma, fazer julgamento por antecipação. Voto formalmente
um pedido de empréstimo que - penso - visa a co~
bir um mal que existe na sociedade brasileira ao
lado de outros apontados por V. Ex", corno o trabalho de crianças nas carvoarias, por exemplo.
Todos sabemos que a crise social no Pais é
grave. Eu, assim com V. Ex", quero coiT'batê-la.
Para tanto, Senador Lauro Campos, precisamos obter recursos. Se o País recorre a recursos internos.
quero acreditar que tais recursos serão efetivarnente
aplicados para coibir esses males. Cabe ao Congresso Nacional exeroer uma profunda fiscalização,
porque é seu dever fiscalizar os ates do Poder Executivo. embora saibamos o quão diflcil é esse mister.
O projeto, reitero, vem atender à diretriz traçada no Ministério da Saúde de descentralização das
atividades preventivas e de controle de doenças
transmissíveis, pois há, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o recrudescimento de doenças no Brasil,
como todos sabemos.
O Sr. Oclaclr Soares (PTB-RO) - Nobre Senador, V. Ex" me concede um apalte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) -Concedo
o aparte ao Senador Odacir Soares.
O Sr. Oclaclr SoMes (PTB-RO) - Senador Ramez Tebet, quero apenas enfatizar um aspecto do
projeto. V. Ex" sabe mais do que eu, porque é oRelator da matéria, que o projeto, que é do Governo,
envolve investimentos de US$ 600 milh(\95. e que o
empréstimo atende apenas a uma sexta palte dos
investimentos a serem te~os no programa. Quando
o Senado Federal vota uma matéria desse tipo no
momento em que se acena com cortes em todas as
âreas - principalmente nos setores de investimento
- para o Orçamento de 1999, parece-me que a vOiação da matéria pelo Senado Federal significa urre
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garant1a do Govemo Federa! de que setores como o
Ministério da SaUde não sofrerão cortes que prejudiquem a sua ação no decorrer dos anos que temos
pela frente. Parec:e-me. portanto, um projeto da
maior importância, porque ena o Sistema de VigiiAr>cia em Saúde e obriga o Governo Federal a oferecer
uma contrapartida de - só nessa primeira parte - de
US$ 100 milhões, e mais USS 400 milhões na configuração lotai do projeto. Era o aparte que eu queria
oferecer ao discufso de V. Ex'.
O SR. RAIIEZ TEBEi (PMDB-MS) - Agrad&ço o aparte de V. Ex', após o qual. então. deixo de
entrar na parte financeira para tocar no mérito e
anunciar que o projetO procura atingir !rês metas básicas: o controle de endemias de malária, dengue,
tuberculose. hanseniase. doenças preveniveis por
imunizantes e outros agravos em riscos de epidemia; fortalecimento da capacidade técnico-administrativa em saUde de Estados e Municfpios; e coordenação, na Região Amazônica, de um programa de
assistência destinado a atender às populações em
risco de saúde.
Ora. Sr. Presidente e Srs. Senadores, como
posso negar meu voto a um projeto dessa envergadura de combate à tuberculose. doença que ja não
devoa maos existir no Brasol, que está reaudescendo,
que tinha acabado mas vcinou, e outras doenças que
desafiam nossas autoridades. como a dengue, por
exemplo?
O Pais precisa de laboratórios para controlar a
fraude hé pouco fartamente noticiada pela imprensa
escrita e falada, como a aduHeração e a falsificação
de remédoos.
Tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores. o
Sistema de Vigilência em Saúde. que precisa de recursos para funcionar plenamente. objeliva atingir.
Por essas razões e outras fáceis de imaginarmos, não tenho dúvida de ""' a posição do Seredor
Lauro Campos riío se deve ao mérito, mas sim ao falo
de que S. Ex' se coloca invanavelmente contra pact;dos de ~réstimos - posição louvável e de ab901Uia
coerência não só do prolessor universitário como tarobém do profundo conhecedol de economia.
Fora isso, Sr. Presideme. Srs. Senadores,
acredito que a casa será favorável a esse pedido ele
empréstimo por parte do Governo Federal.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PR~ (Antorio Carlos Magalhães)
- Em votação o projeto.
Os Srs. Senlldores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado. conrra o voto do Senador Lauro
Campos.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Aritorio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa. parecer oferecendo a redação final.
que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ca~os Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER N" 553, DE 1998
(Da Comissão Diretora)

Redaçio final do Projeto de Resolu-

ção n• 93, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a reclação final
do Proejto de Resolução n• 93, de 1998, que autoriza a União a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolwnento-BI AD, no valor equivalente a até
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteamericanos). de principal destinada ao financiamento parcial do Projeto do "Sistema Nacional de Vogilància em Saúde-Vigisus".
Sala de Reuniões da Comissão. 3 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo
Melo - C.los Patrocínio - Emitia Fernandes.
ANEXO AO PARECER N° 553, DE 1998
Faço saber que o Senador Federal aprovou, e
eu. Presidente. nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguonte
RESOLUÇÃO N•, DE 1998
Autoriza a União •

-•b atar opera-

ção de c:Ndlto externo junto ao Banco Internacional para Rec:onstruçio e Deeenvolvlmento-BIRD, no valor equlva""* •
até USS 100,000,000.00 (cem mllhêiee ele
dólares~). de plooclpal,
dMtlnacla ao flnancla....,to ~ do
Projeto do "Sistema Nacional de Ylgllincla em Sllúde-Yiglsus•.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a União autorizada. nos termos da
Resolução n• 96, de 1989, restabelecida pela Resolução n' 17. de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD. no valor equivalente a até
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteamericanos).
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Parágrafo ,;nico. A operação de crédito autorizada neste artigo destina-se ao financiamento par-

cial do Projeto ·1o "Sistema Nacional de Vigilância
em Saúde-Vigisus".
Art. 2" A fPeração de crédito externo autorizada terá as seguontes caracteristicas:
I - devedor: República Federativa do BrasiVMinistério da Saúde;
li - credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolviment<rBIRD;
III - execc;tor: Fundação Nacional de SaúdeFNS;

IV - valor: US$ 100,000,000.00 (cem milhões
de dólares norte -americanos), de principal;
V - juros: calculados com base no Custo de
Empréstimos 01 mlificados, apurados pelo BIRD no
semestre antenor aos respectivos vencimentos,
acrescidos de 0.5% (cinco décimos por cento), incidentes sobre os saldos devedores diários do empréstimo:
VI -cernis ;ão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimc s por cento ao ano) sobre o saldo

não desemboiSé do do financiamento, contada a partir de sessenta dias após a data de celebração do
contrato;

VIl - prazc de desembolso: 31 de dezembro de
2002;
VIII- carê/JCia:.cinco anos:
IX - cond~.ões de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas semestrais e

consecutivas, no valor equivalente a US$
5,000,000.00 (c1nco milhões de dólares norte-americanos). vencendo-se a primeira em 1v de maio de

2004, e a última em 1' de novembro de 2013;
b) dos Juros: semestralmente vencidos;
c) da comissão de crédito: semestralmente
vencida.

Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento pocierão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de celebração do contrato.
Art. 3' A a Jtorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no pra2:o de quinhentos e

quarenta dias. c Jntado da data de sua publicação.
Art. 4' Est • Resolução entra em vigor na data
de sua publicaç;ío.
O SR PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
-Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata a1•reciação da redação final.
Em discus;ão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quern queira discuti-la. encerro a

votação.
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Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR PRESIDENTE (Antonio

carias Magalhães)

-lb!m 9:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1998

(Em regime de urgência. nos temnos do
Requerimento n' 531, de 1998- art. 336,"b")
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n' 94, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos EconOmicos
como conclusão de seu Parecer n' 535, de
1998, Relator: Senador Francelina Pereira.
com votos contrários dos Senadores Eduardo Suplicy. Lauro Campos e José Eduardo
Outra), que autoriza a República Federativa
do Brasil a conceder contragarantia à operação de crédito externo no valor em ienes
equivalente a trezentos milhões de dólares
norte-americanos, entre as Centrais Elétri-

cas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS e o Expari- Impor! Bank of Japan - JEXIM, destinada ao financiamento do Projeto de Interli-

gação Elétrica Norte/Sul.
Discussão do projeto, em tumo único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Concedo a palavra. para encaminhar a votação, ao nobre Senador Francelina Pereira, Relator
do projeto.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, um projeto dessa dimensão merece destaque especial no momento em que é aprovado pelo Senado da República. Trata-se de uma operação de crédito externo solicitada pelo Presidente
da República no valor de U$300 milhões destinados
à Betrobrás.
Os recursos citados destinam-se ao co-financiamento do Projeto de lnte~igação Elétrica Norte/Sul. A importância do projeto se deve ao fato de
que os sistemas elétricos Norte, Nordeste, Sul e Sudeste respondem por 95% do consumo de energia
elétnca do Pais, mas ainda operam separadamente.
A interligação vai garantir um sensível aumento de

eficiência, com a construção de três novas subestações em Tocantins e oom a ampliação de outras cin-

co no Maranhão, Pará, Goiás e no Distrito Federal.
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Esse é o mérito da operação de crédrto.
O Sr.......... c.mpa. (Bioco!PT-DF)- V. Ex"
me concede um aparte?
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PR.-MG) Pois não.
O Sr. t..wo campos (Bioco/PT-DF)- Eu gostaria de lerrt>rar a V. Ex", pois, obviamente, não poderia ser de seu conhecimento ao exarar o seu pa•
cer, que. ao aprovarmos, agora, mais esse e.,..,.-éslimo externo, estaremos, eficientemente, apenas nesta tarde, aumentando em U$830.440.000,00 o nosso
endividamento externo. Muito obrigado.
O SR. FRANCELMO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, esse mesmo argumento foi apAISentado no momento em que discutiarros os pi"Oflllos
na Comissão de Assuntos Económicos. Não obstante. a Comissão aprovou esses projetas.
Neste momento, reitero meu parecer fa110rável
à referida operação de crédito, no valor de R$300 bilhões. à Eletrobrás.
Murto obrigado.
O SR. PRESI~ (Ank>nio Cartos Magallães)
- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. contra os votos dos Senadores Laura Campos. Eduardo Suplicy e José Eduardo Outra.
A matéria vai à Comissão Diretora para a ledação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Certos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a reõação final.
que será lido pelo Sr. 1" Secretário em exercicio, Senador Canos Patrocínio.

E lido o

seguinte:

PARECER H" 554, DE 1998
(Da Comissão Diretora)

R ~ ; io ftl"llll do Projeto de
ção n• !M, ct. 19111.

Resol~

A Comissão Direlora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 94. de 1998, que autoriza a República F-raliva do Brasil a conceder contragarantia à operação de crédrto ex1erno no valor
em ienes equivalente a US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-amencanos), entre as
Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás e The
Export-lmport Bank of Japan - Jexim. destinada ao
financ1amento do Projeto de Interligação Elétnca
Norte/Sul.
Sala de Reuniões da Com1ssão. 3 de novembro de 1998. - Antonio c.rtos Megrl'i , Presi-
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dente _ Ronaldo Cunha Lima, Relator - ~do
Melo- C.los Patrocínio- Emília Fernandes.
ANEXO AO PARECER N" 554, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente. nos termos do
art. 48. item 26, do Reg1mento Interno. promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N'. DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder contragarantla à operação de crédito externo no valor em Ienes
japoneses
equivalente
a
US$
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), entre as Centnois Elélricas BrasllalrD S.A - Elelrobrás e The Export-tmport Bank ot Japan Jexlm, destinada MI Hrw1elamento do
Projeto ele Interligação El6trlca Horta/Sul.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' E a Republica FederatiVa do Brasil autorizada. nos tennos da Resolução n' 96, de 1989,
restabelecida pela Resolução n' 17. de 1992. ambas
do Senado Federal. a conceder garantia à operação
de crédito externo. no valor em ienes japoneses
equivalente a US$ 300.000.000.00 (trezentos milhões de dólares norte-amencanos). a ser celebrada
entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás e The Expon-lmport Bank of Japan - Jexim.
Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de crédito referida neste artigo destinam-se ao
financiamento do Projeto de lnter1igação Elétrica

Norte/Sul.
Art. 2" As condições financeiras bás1cas da
operação de crédito são as seguintes:
I - mutuá no: Centra1s Elétricas Brasile~ras S.A.
- Eletrobrás:
11 - mutuante: The Export-lmport Bank of Japan
- Eximbank (TóqUio/Japão);
III- garantidor: República Federativa do Brasil:
IV - objetivo: financiar a execução do Projeto
lnter11gação Elétrica Norte/Sul;
V -valor: US$300.000,000.00 (trezertos rrihões
de dólares~) petJ seu equivalente em ienes japoneses (Y40.500.000.000.00 (quarenta bihões
e qurlhentos milhões de ienses japoneses)];
VI - juros: f1xos para cada desembolso, com
base na taxa vigente da Taxa Preferencial de Empréstimos a Longo Prazo (Japan Long; Term Prime
Rate). incidente sobre o saldo devedor a partir de
cada desembolso Caso essa taxa seja menor que a
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Taxa do Programa de 'nvestimentos Fiscais e Empréstimos (Fiscal lncestment and Loans Program
Rate) em vigor na data de cada desembolso acrescida de 0,2% (do1s décimos por cento), sobre tal desembolso sera aplicada a Taxa do Programa de Investimentos Fiscais e Empréstimos mais uma margem de 0,2% (dois décimos por cento);
VIl - prazo: aproximadamente dezenove anos
e se1s meses;

VIII - carência: aproximadamente três anos e
se1s meses;
IX - comissão de compromisso: até 0,25% a.a.
(vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo não desembolsado, contado noventa dias
após a data da assinatura do contrato. ou data especificada em aviso do The Export-lmport Bank of Japan- EXIMKANK, o que ocorrer primeiro;
X- comissão de administração (108 FEE): limitada a US$300,000;000,00 (trezentos mil dólares
norte-americanos), a título de reembolso de despesas mcorridas pelo BID na preparação e acompanhamento do projeto;
XI - comissões do agente: limitadas a
US$10,640.00 (dez mil, seiscentos e quarenta dólares norte-americanos) para as remessas em dólares
norte americanos e a YS.OOO.OOO,OO (cinco milhões
de ienes japoneses) para as remessas em ienes;
XII -juros de mora: até 1,0% a.a. {um por cento ao ano) acima da taxa operacional:
XIII- desembolso: até 6 de outubro de 2001;
XIV- condições de pagamento:
a) do principal: trinta e três parcelas semestrais, 1guais e consecutivas, vencíveis seis meses
após a data do último desembolso. O número de
parcelas poderá ser alterado caso ocorra alguma
modificação;
b) dos JUros. semestralmente vencidos em 6 de
abril e 6 de outubro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestralmente venc1da, em 6 de abril e 6 de outubro de cada
ano;
d) da comissão de administração: será paga
uma parcela inicial de US$1 00,000.00 (cem m1l dóla~es norte-americanos) até doze meses após o primeiro desembolso. O restante será pago até a data
do término (6 de outubro de 2001) ou até o vigésimo
quarta mês após a data do primeiro desembolsa. a
que ocorrer primeiro;
e) das comissões do agente: US$8,000.00 (oito
mil dólares norte-americanos) pagáveis em vinte
::;arcelas anuais de US$400.00 (quatrocentos dólares norte-americanos) cada uma; US$2.640.00 (dois
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mil, seiscentos e quarenta dólares norte-americanos), pagáveis em uma parcela de US$170.00 (cento e setenta dólares norte-americanos) no primeiro
ano e US$130.00 (cento e trinta dólares norte-americanos) nos dezenove anos restantes; YS.OOO.OOO,OO
(cinco milhões de ienes japoneses) pagáveis em
parcelas anuais de Y250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil ienes japoneses) cada uma.
Art. 3il São autorizadas. para fins do primeiro
desembolso desta operação de crédrto, as condições
estabeleCidas na cláusula III, alineas a, b e c do Contrato objeto desta Resolução.
Art. 49 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 5 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em vota~o.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra, conforme a lista de oradores inscritos. ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho em mãos um artigo publicado no jornal
O Estado ele S. Paulo, edição de 30 de outubro,
que é a republicação da matéria do especialista em
economia, Sr. Michael M. Weinstein", divulgada pelo
jomal The New York Times, nos Estados Unidos.
Esse artigo, Sr. Presidente. é um verdadeiro libelo
acusatório contra o pacote econõmico do Governo
do Presidente Femando Henrique Cardoso. Vale
lembrar que o The New York Times é um dos jornais mais acreditados dos Estados Unidos, um matutino independente, e logicamente esperamos .que
pelo menos reconheça o valor do Brasil perante a
economia mundial. No entanto, ao atacar um pacote
econômico do Governo - como o faz com muita
maestria - não podemos deixar de reconhecer que.
sendo americano, o jomal é favorável à política americana. Contudo, ele não deixa de denunciar, com le·
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tras garratais, esse plano de ajuste económico de·
fendido ardentemente pelo Sr. Pedro Malan, Ministro
da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso.
Em pnmeiro lugar, o economista diz nesse artigo, com todas as letras, que se trata de um plano
engendrado nos gabinetes do FMI e do Governo do
Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O jornal
d1z:
gênios financeiros por trás do pacote, Law·
rence Summers, no Tesouro, e Stanley Fischer, no
FMI. poderiam argumentar que o plano vai evitar a
desvalonzação do real e proteger a América Latina
da turbulência financeira que derTlJbou a Rússia e
partes da Ásia. Porém, seu otimismo será de curto
prazo."
Anuncia ainda o jornal que esse pacote apenas
adia a finalização da crise para dois meses ou para
do1s anos: ·Se, como esperado, o plano brasiletro
colocar alguns bilhões de dólares num pacote de
ajuda em troca de maior austeridade fiscal. é possivel adiar a cnse por dois meses ou dois anos".
Ma1s adiante, registra que o pacote financeiro
do Governo Fernando Henrique Cardoso. ao contrário do que é divulgado - o próprio Ministro disse que
com a CPMF e os demais impostos somente a classe média e a das&e rica é que seriam atingidas -,
prejud1ca principalmente a classe maiS pobre. Observem que quem faz essa afinnação é um jornal
dos Estados Unidos, a ~tor potência financeira do
mundo. Senão vejamos o que diz em determinado
momento: ·Nesse meio tempo, o receituáno do FMI
va1 lançar o Brasil numa recessão, que pode melhorar o déficit em transações correntes. mas vai tratar
brutalmente- repito, Sr. Presidente-. va1 tratar brutalmente os mais pobres e esmagar as aspiraçõe&
da classe média•.
Sr. Presidente, Um remédio caro que não cur:&
o Brasil é o titulo do artigo, que peço faça parte do
meu pronunciamento para que conste dos Anais.
O Sr. Lauro Campos (Sloco/PT-DF) - Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE) - Concedo o aparte ao Senador Lauro
Campos. representante do Distrito Federal.
O Sr. Laura Campos (Bioco/PT-DF) - Nobre
Senador AntoniO Carlos Valadares, V. Ex'. em boa
hora. trouxe a este Plenario o art1go do qual acaba
de ler parte. Não é preciso ser economista. nem
grande economista. para enxergar as eviCiências.
Aliás. os economistas têm primado por não enxergar
o óbv1o ululante. Agora. por exemplo. toda essa ce·
leuma g~ra em tomo de US$30 bilhões. que podenam chegar a US$45 bilt.ões. de um emprestimo
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que o FMI. apo1ado pelo G-7, concedena ao Brasil.
Para dar garantias de que nós poderíamos pagar
esse emprést1mo de US$30 bilhões ou US$45 bilhões. o Governo enfia a faca nos aposentados. instituindo a contribuição para o INSS de 11% para as
aposentadorias até R$1.200,00 e de até 20% para
aqueles que ganham mais de R$1.200.00. Aumenta
a Cofins. aumenta a CPMF de 2% para 3,8% e assim por diante. Toda essa facada num povo depauperado destina-se a recolher R$28 bilhões a mais
para o Erário público. Sabemos muito bem que isso
é uma insignificância em relação apenas ao aumento que houve dos Juros e do serv1ço da dívida pública
Interna. quando o Governo passou os Juros no Bras1l
de 19% para 49.7% recentemente. sob o pretexto de
se segurar e cevar aqu1 esse capital especulativo.
Para não alongar o meu aparte, gostana apenas de
recordar o segUinte: só São Paulo levou US$60 bilhões para se equilibrar! E agora querem equilibrar o
Brasil com US$30 bilhões. De modo que esse artigo.
obv1amente, a partir de sua manchete ...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco!PSB-SE) - Um remédio caro que não cura o Bras11.

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT-DF) - Sim:
Um remédio caro que não cura o Brasn·. É isso mesmo! Para nós, exaundos, US$30 b•lhões jâ é um preço muito alto. mas US$60 bilhões foram transferidos
para São Paulo. apenas para o Banespa e para a fe·
deralização da div1da daquele Estado. É ev1dente
que não poderemos curar ou salvar por me1o desses
R$30 bilhões de endividamento a ma1s. Um reméd1o
heróico é incapaz de levantar o pac1ente. MUlto obngado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio·
co/PSB-SEl- Senador Laura Campos. V. Ex'. como
grande professor de Econom1a da Un1vers1dade de
Brasília, tem autondade para discutir o assunto e
está sobrado de razão quando afirma que o Bras•l ao
tomar R$30 bilhões do FMI perdendo parte de sua
autonom1a. sendo humilhado perante as nações do
mundo inte1ro. com 30 "dinheiros· - como. parafrasendo a Biblia. d1z o meu querido Senador Robeno
Requião. Com apenas 30 •dinhetros". lo• capaz de
se rebaixar perante o FMI e a nação amencana.
No iníc1o do Plano Real. o Bras11 tmha um endividamento público de cerca de R$60 bilhões. Aluaimente. esse endividamento ultrapassa R$300 bilhões. em decorrência da politica nefasta de JUros.
Quando o Governo aumenta a taxa de 1uros. o pnmelro preJudicado é o orópno Governo. Mas os grandes e únicos benehc1ários - outra denunc1a traz•da
por <?Sse art1go do )Ornai The New York Times - os
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únicos entusiastas do plano de ajuste fiscal são os
profissionais de Wall StreeL Com esse plano, segundo o jornal, •poderão continuar cobrando taxas
de juros de 20% ou mais, aprove~ando a garantia do
Fundo de que o Brasil não desvalorizará sua moeda
em breve'. A garantia que os profissionais de Wall
Street têm de que o Brasil não vai desvalorizar a
moeda é sinal de que eles vão ganhar mais dinheiro
às custas dessa política monetária, introduzindo uma
das maiores 1axas de juros de lodo o mundo.
O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) - Senador Antonio Carlos Valadares, concede-me V. ~
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio·
co/PSB-SE) - Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) - Senador Valadares, R$304 bilhões de divida mobiliária interna são uma parte do Banco Central e outra parte
do Tesouro. O Banco Central tem títulos também
que causam uma parte dessa dívida, mas poderíamos trabalhar com uma hipótese completamente
aleatória - porque os dados precisos não chegam ao
Senado da República - de R$200 bilhões que, a
41% ao ano, resurtaria num juro de A$82 bilhões, ou
seja, mu~o mais de R$2 bilhões de juros da dívida
mobiliária ao mês. Veja V. E~ a insignificância desses 30 'dinheiros', desses R$30 bilhões do FMI! Por
que sempre 30, Senador Lúdio Coelho? Eram 30 "dinheiros· na versão bíblica: 30 contos de réis para
Domingos Calabar e R$30 bilhões para o Fundo Monetário Internacional. Por que sempre 30? Recebemos R$30 bilhões e pagamos mais de R$2 bilhões
por semana. o que significa R$8 bilhões ao mês.
Duas semanas resulta numa quantia maior do que
aquela que recebemos por uma Vale do Rio Doce.
Parece que o Congresso Nacional não se apercebeu
ainda de que essa discussão pontual de medidas
propostas pelo Governo Federal, no seu ajuste tribu·
tário, da reforma tributária, não tem de falo nenhum
significado, porque elas não vão à raiz do problema.
E a raiz do problema talvez seja a dependência cada
vez maior, ou a proposta de dependência do Presidente da Repáblica, já revelada nos seus livros antigos, como Dependência e Desenvolvimento na
América Latina. escrito em parceria com o chileno
Enzo Faletto. Temos. então, um anúncio antigo do
encaminhamento do Brasil para uma globalização
absolutamente dependente. Trinta bilhões de reais
não significam rigorosamente nada, quando, em
uma década apenas. a participação da indústria no
Produto Interno Bruto cai de 44% para 23%. como
nos revela recente pesqUisa do IEDI - Instituto de
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Estudos para o Desenvolvimento Industrial, presidido por Eugênio Straubb - uma espécie de inst~uto
criado paralelamente a FIESP - Federação das ln·
dústrias de São Paulo. Teríamos de abordar defin~i
vamente o modelo. Economistas credenciados anunciam a possibilidade de uma explosão em duas ou
três semanas. Chamarão isso de um •ataque à nossa moeda". Nada tem de ataque a deliberada disposição do Presidente do República de internacionalizar o Brasil. Seria, Senador Valadares, o sinal verde
para a venda da Petrobrás e do Banco do Brasil. Temos de liquidar a proposta política de dependência
de Fernando Henrique Cardoso. Precisamos abordar
esse ponto. Sua Excelência não se esQueceu do
que escreveu: propôs a dependência e está realizando uma política que coloca o Brasil de joelhos diante
do mundo. O Presidente Fernando Hennque Cardoso, sua equipe econômica e o Governo Federal são
realmente os únicos que acreditam, atualmente, na
globalização do mundo. Todos os Presidentes, todos
os países, todas as equipes econômicas defendem
o emprego interno, suas indústrias e o desenvolvimento a ser realizado de uma forma autônoma. O
Presidente da República se afundou nos seus compromissos e não tem mais condição política de renegociar um outro modelo de desenvolvimento, tal a
ordem e a profundidade dos seus compromissos.
Estamos entrando em uma entaladela definitiva.
Ouço poucas vozes. além da de V. Ex', de alguns
Senadores e de poucos Deputados, tentando discutir em profundidade a crise que atravessamos. Vejo,
no entanto, a atrtude pouco útil de discutir pontualmente os ajustes tributários que não nos levarão rigorosamente a nada. Ontem. em entrevista ao jorna·
lista Carlos Chagas. na Rede Manchete de Televisão, optei pela vertente pessimista do diagnóstico
que faço: teremos violência urbana. assaltos a supermercados, desespero de desempregados e, talvez, em um ano. o Congresso Nacional possa estar
discutindo o impeachment do Presidente da República. Muito obrigado, Senador Antomo Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE) - Senador Roberto Requião, nesta únima
semana, acompanhamos um pronunciamento da mais
alta i~rtãnca realizado por V. Ex'. do ano desta tribuna, sobre o momento econômiCO e financeiro do BrasiL
V. Ex:- traçou um quadro verdadeiro, transparente e dramático da srtuação do Brasil, e o Governo não se prestou a dar a menor resposta àquele pronunciamento. feito
com dados irrepre€msíveis. indiscutivelmente verdadeiros, anunciados por V. Ex' para toda esta Casa e natu-

136

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ralmente para uma grande parte da soOedade b,.;.
!eira por meio da TV Senado.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, essas medidas do Govemo não passam de mais um remando
na grande ferida trazida à economia do Bnisil pcx e.._
plano do Presidente Fernando Henrique Cardoso. A titulo de preservar a todo custo a estabilidade do Real, o
Govemo esqueceu-se do principal destinatário desee
plano: o povo. que quer um Real forte; urre moeda fOfo
te; que quer uiTII inflação baixa; uma vida melhor; ,..,..
escolas para as 1>"4" •lações pobres: mail saúde, que
está um verdadeiro caos; que quer segurança pública,
que, devido ao recrudesciiTW"IIo do problema econõmico. está em segundo plano; que quer a agricullura, a
pecuana e a indústria sotrenom quedas anonnes. Confonne o respeilado Instituto de Pesquisa ECO<IÕmicll
Aplicada - IPEA ávulgou na revista Conjuntura, há a
projeção de que a indústria nacional não crescerá nem
I% em 1998, ou seja, ficará quase estagnada. Isso toi
divulgado antes de se<am anunciadas as ~ pelo
Govemo Femando HenriQue Cardoso. Imaginem V.
Ex<s o que cx:onenl no próximo ano, com a taxa de juros jã abalizada em o42'l'o, com a politica reces,;,JB .._
cobrança de ilr4XJSIOS, aqui ~ discutida, e
com a sobrevalorização de nossa moeda. Tudo iseo
traça o cenario dar-.:o de que ireroos para dias imprevisíveiS.

Não se trata de um discurso pessimista, porque queríamos trazer, nesta hora, a nossa palavra
de confiança no Governo. No entanto, como podemos confiar em um Govemo que, no final do ano
passado, disse que apresentava um pacote para
atender aos efeitos da crise asiática, com o obfetivc
de fazer uma economia de RS 20 bilhões. e que conseguiu, entretanto, economizar apenas RS 1.5 bf..
Ihão? Ora. com esse consumo mensal que existe em
função das attas taxas de juros. não temos a menor
dúvida, Sr. Presidente. de que estamos marchando
para dias mais tonnentosos. Deveríamos estar mar·
chando para dias em que o brasileiro pudesse consumir mais; em que houvesse mais emprego e o serVIdor público fosse melhor tratado.
Alias, sempre que surge uma crise, o Governo
logo procura o bode expiatório principal: o sarviOor
publico. Essa categona passou quatro anos com o
salário congelado, e, agora. o Governo, além de prometer manter essa situação. resolveu fazer com Que
a contnbutção previdenclária passe de 11 °/o para
20%, quando o salario unrapassar Cr$1.200,00.
Além d1sso, também at1ngiu o servidor aposentado,
que sempre foi respeitado e passou sua vrda, dedicando o melhor de sua 1ntehgênc1a e capacidade
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para movimentar o serviço público. Hoje, o Governo
Federal considera o segurado da Previdência Social
um peso para a sua administração.
Ora, Sr. Presidente, no ano pé.SSBdo, se o Gov&rno do Presidente Femando Henrique Cardoso, em
vez de se debruçar tão teirnosament~ sobre o problema da reeleição, tivesse estudado melhor, discutido
com o Senado e a Câmara dos Deputados uma saida
com a qual pudesse obter o apoio de todos os partidos
políticos, até mesmo os da Oposição; se estivesse disposto ao diálogo, não estaríamos m •rgulhando nesta
cnse cujo paradeiro desconhecemos.
Em 1997. o assunto principal, no mundo inteiro, era o problema da crise financeiã. Primeiro, ve1o
a crise da Ásia, depois, a da Rúss·a. E o Brasil, às
mil maravilhas! O Sr. Ministro da FéLZenda prometeu
a todos nós que nunca mais procuraria o FMI, porque não havia motivo para fazê-lo No entanto, na
calada da noite, em face de uma rEalidade que procuraram escamotear a qualquer cesto. primeiro resolveram conversar com o FMI, depois, com a sociedade e com o Congresso Nacional.
Por isso. Sr. Presidente. mais uma vez, enfatizo, nesta Casa, a necessidade de o Governo se portar de forma mais humilde. Ele dev·• admitir - não o
fez até agora - que os erros não e~otão nos fenômenos da gtoba.Jização, na Rússia ou r1a Ásia, mas aqu1
no Brasil mesmo. Os erros e os acertos estão aqw
dentro do nosso País.
Se o Governo não se dispuser a discut1r, mais
de perto, com a sociedade e com c.s Congressistas.
que a representam, a crise que atravessamos se ter·
nará pior, porque somos os últimus a saber. Nós,
que temos a responsabilidade de aprovar ou não es·
sas medidas solicitadas peio Governo, somos agora
o alvo da imprensa. que divulga e:;tar tudo na mãe

do Congresso. Ou seja. se este pa oote não der cer·
to, como tudo está a indicar, o Conqresso. em última
instância, será o grande culpado. De outro lado, se
prosperar - o que consideramos r nuito diticil -. O!:
méritos ficarão com o Sr. Ministro c a Fazenda e sua
equtpe econômica.
Evidentemente, Sr. Presidenta. aqu1 estamos
reitero, para protestar diante do co nportamento d1s
cric1onário. orgulhoso e prepotente do Governo Fe·
deral, o qual procura o Congresso f'Jac10nal não paré
aprovar suas medidas. mas para I" omologa-las. Te
nho certeza absoluta. Sr. Presiden e. de que. quan
do o Mpacotão" chegar ao Senado =ederal. mnguérr,
poderá emendar nada. porque, se o fizer, a matém.
voltará para a Câmara, e sua aprec1ação demandaré
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mais tempo, o que irá de encontro aos interesses do
FMI, que está exigindo pressa.
Em síntese, Sr. Presidente, a Mesa, a essa altura dos acontecimentos, já está providenciando um
carimbo, pois o Senado Federal, que não tem sido
senão um mero "carimbador" dos projetos oriundos
da Câmara, deve ter gasto seus carimbos. Assim,
um novo carimbo já deve estar sendo encomendado,
a fim de que este pacote, passando pelo Senado,
seja apenas homologado, sem a mínima possibilidade de emenda, de alteração, por menor que seja, já
que o Governo Federal se utiliza do Congresso Nacional apenas para atender seus objetrvos. QUe nem
sempre são os objetivos do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENAOOR ANTONIO CARLOS VALA·
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Ponto de vlstll
UM REMEDIO CARO
QUE NÃO CURA O BRASIL

lllchllel 11. Welnsteln
Tbo- Yar'r. l1IMS

moeda. o real, a

15%

...-na taxa que pode eSiar sobrevalorizada de

a 40%. Isso toma as exportações caras. as imponações

baraJaS e encorata os dólares a SIUr. oão a a1lr8l".

Em segundo lugar, o Brasil - parcialmente lXX" causa de
seu crónico déficit nas contas públtca.s - aumentou e muHD o seu
encivictamento extemo de curto prazo. Mais de USSSO bilhÕeS, de
acordo com um cák:ulo de Lawrence Krohn. da Oonaldson, Lufkin
& Janrette Securities. O total de dividas de curto prazo é estima·

do em US$150 bilhõeS.

Terceiro. o real é corNen>ivel, o

que~

que os investi-

OOras podam forçar o governo e ~ por dóiares a q~ momento. A combinação de uma moeda sobrevalorizada. elevado en-dividamentO e conversibmdade cria um cenário t\nanceiro em que a
...-n passo ad"ISlTie da CliSe de confiança

catamidade está. apenas

Os fonnuladores de politica até agora parecem paralisados
peta perspectiva de uma desvak>rtzação. Citando atarrorizantas
&VIdências na Ásia e na RUssia, eles temem urna desvalorização
incOntrolável. causando altas desnecessárias nos custos das importações. A perspectiYB da uma desvalorização também apavora
os investidores. que poderiam sacar seus dólares a c:omtr.

Para evitar issO. o Tesouro e o FMI decidiram unir-se num
ataQue ao déficit orçamentário brasiletro e na criação de ...-n fundo
de reservas mtitibilionário para assegurar os imast~IIBS que o
Pa.ís 1I8m tudo o que precisa. Mas os critioos entatizam o tamanho

cta divida de curto prazo, que faz o tamanho do pacote da ajuda
Nova York- O plano de aUSI:eridade ciYUgado na quarta-feira pab Brasi não vai solucionar sua crise fiNn:eira., ~ amo
t.m pacote de ajuda de US$30 bihões ou de US$35 ..-.685 - boa
parte c:itTleiro do contnbunte americano - &riJém não é Lma SOlução. Esse é o~ QIJe o Flrldo Mon8tério litl&ita::iolal (FMI)
vai c:Jireracal para ajudar o Brasil a sustentar sua taxa de cân'tlio.
Os gênios ftnanceiros por trás do pacote. Lawrence Sum~ no TBSOUro e Stanley Ftseher no FMI, poderiam argumentar

que o pCano

'18.1 evitar

a desvalorização do real e proteger a Amé-

rica L.a:lma da turt:nJincla financeira que derrubou a Rú:ssia e partes da

Asa. Porém, seu OOrrismo serã de curto prazo.

Se, como espen~.do. o piano brasileiro cob::ar alguns bilhàes de dólares ntA'II pacote de ajuda em troca de maior austendade fiscal. é passivei adiar a cnse por dois meses ou dOis anos.
Porém. muitos economSiaS acreditam que a crise vai vottar porque o plano não 11feta as arreconciliáveis politicas financeiras do
Brasil. Nesse metO tempo. o receituáno do FMI Véll Bnça.r o Brasil

parecer infino.
Há duas alternativas ao pacote T esouro-FMI. Jettrey
Sachs, de Harvard, condama o Brasil a abandOnar a rigidez no
c:4.rr"lbio, permitindo que o real oscile ao sabor doS men:ados cambaais. Dessa forma o Brasil não mais precisaria manter juros astronõmicos para defender seu cãmbio.
Raspoaldelldo a Summ6rs e Fadlar. ele argumenta que os

paises não podem manter cãrnbios SObrevak>rimdos. No Brasil,
como na Asia. LmB tentativa de defender o câmbio só deVe exaurir as reservas c:arnbia.is. •Quando as reservas acabarem', diz
Sac::hs, ·os investidores vão entrar em pâmco'.
Rudiger Oombusctl, do MIT. defende uma SOlução oposta.

a. adoção de um currency ooaro.. a o.empkl da Argenbna. O Brasil fixaria o real ao dótar a urna taxa fixa; porém, nesse
Ele sugere

caso. a dasvabização não mais seria uma opção. O Brasil esta·
na legalmente obrigado a manter dólares suficientes para resga-

rente mas vai tratar brutalmente os mais pobres e esmagar as as-

tar todo o seu metO orcuia:nte. DornbU$Ch usar a Argenbna corno
exemplo de que um currency bOard pode tranqUilizar os invesbdo-

pirações da c:tasse média.

res 1ntemaci0oals.

n&Jma recessão que pode melhOrar o déficit em transações cor·

O planO está baseando em cortes de gastos e aumento de

Golsdste1n afirma que para qualquer plano funcionar ele

impostos para reduzir o déficil e em elevadas taxas de juros para

deve convencer os credores a converter titules de cuno prazo em

preservar a taxa de cámb10. ·A possibilidade de isso funcionar'.
diZ ~s Goldste1n. do lnstJtute lor lntemabonal Econonucs. 'ba·
seia-se em pouco mais do que um dese1o e !M1l8 prece'.
A problemlibca situação financetra brasileira foi causada
por uma 1ncendiána combinação de politicas. O Pais fixa sua

dívida de longo prazo. estabilizar o real a uma taxa ma1s baixa.
conar substancialmente o déficit fiscal e usar uma modesta Bluda
1ntemactonat. Alguns economistas prevêem que. se entraram dó-

lares no Brasil. eles vão acabar nas contas de bancos suiços. da
mesma forma que os dólares que o FMI despejou na Rússia.
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Os UntCOS lll'1tUsi6Mu são OS profisslonllls de Wall 8treet.
Com esse plano, Wes vão poder CCJntinua, a c:obfar aaxas de ;un:.
de 20% ou maas, ~ a garantia do Fundo que o Brllll
não vai desvalOrizar Sl.a moeda em breve. Não Dnra Que . . _
adoram as medldas.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadaii!S, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidimcia, que ocupada pelo Sr. Carlos Pstrocinio, 2" Secretário.

e

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadaii!S, o Sr. Ludio Coelho, suplente
de secretario, deixa a cadeira da presidêrrcfa. que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Pargs) - V. ~
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patroc;..
nio, próximo orador inscrito.
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rev1são do orador.)
- Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadoras. esta Casa
exauriu o assunto relativo a planos de saude. O Senado estudou, negociou com o Governo e com as d~
versas entidades interessadas e procraslinou a ..,.._
ciação dessa matéria que estava na pauta da convo-·
cação extraordinária, para que pudesse ser b..-nte
debatida, como o foi, na realidade.
Posteriormente. Sr. Presidente. a fim de que
esse projeto não voltasse à Câmara dos Deputados,
dada a necessidade de se estabelecerem as novaa
regras para os planos de ssUde. foi feita a negociação com o Governo no sentido de que, por ocaaiio
da sua regulamentação, seria estabelecido o que ficou acordado entre o Executivo, o Legislativo e os
diversos planos de saúde.
De sorte, Sr. Presidente. que esta casa fez o
que pôde para olen!Cer à sociedade braoileira p1anoe
de saude mais =-ntãneos com a necessidade de
nossa população. O aparte de 19Cursos do <><-mo
aos planos de saúde, por intem lédio do SUS, ....,...
senta uma ajuda substanc:iel para o atendimento, sob,..tudo, à população mais carente do nouo Pais.
Encerra-se hoie o pnozo para a regulamentação dos planos de saude. e quero deixar registrada
algumas de minhas apreensões com relação a essa
regulamentação. O Presidente da Republica editou a
Medtda Provisória n• 1.685, que já está na qutnts ~
ção. que visava reguiamentar a lei que h'ata do setor

de saude. Neste exalo momento. deve estar reurido o
Conselho Nacional de Seguros de Saúde. Consu, pa,.
aprovar as novas regras. Deseio ressattar a minta par-
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ticular apreensão em relação ao fato de que. f1'l5mO
antes da implementação das regras pactuadas com
relação aos planos de saúde. já se fala em uma majoração de até 15% dos referidos planos.
Sr. Presidente. como temos acompanhado
desta Casa, os inativos terão que arcar com uma
contribuição para a Previdência Social, bem como os
servidores públicos terão também aumentadas suas
contribuições previdenciárias; há ainda o aumento
da CPMF, e, agora. estão querendo aumentar as
mensalidades dos planos de saúde.
As ~ de saude irão propor hoje um aumento de até 15% nas mensalidades do setor, que tem
um unwerso rra. nto amplo de adesões. É il"flJJ(tante que
se diga que os diversos técnicos da área da saude fizeram estudos e reestudas e chegatam à conclusão de
que o aumento máximo seria da ordem de 8%.
Queremos de1xar aqui o nosso apelo ao Ministro da Saúde. Senador José Serra, no sentido de
que não permita um sacrifício ainda maior ao contribuinte brasileiro, com a aprovação desse aumento,
mesmo porque o universo de afiliados aos planos de
saúde vem aumentando enormemente, fato que se
deve principalmente à baixa qualidade de atendimento médico. prestado através do SUS e até de
outros conVênios_ Nos Estados Unidos, o vaJor CO·
brado pela prestação de serviços de saude é muito
menor que em nosso País.
No que diz respeito à regulamentação da doença
pré-exiStente, o acordo estabelecido entre o Senado e
o Ministério da Saude está sendo relativamente cumprido. Ficou estabelecido que essa só podem ser contab~izada pelo seguro se o segurado admitir que a tem
no ato do seu ingresso no respectivo plano de saúde
ou se a seguradora de saúde comprovar que ele já era
portador anteriormente. Não se pode alegar problemas
congênitos, mesmo porQue todo recém-nascido. se o
plano cobtir o parto. terá direito a todo atendimento
que, eventualmente. possa vir a necessitar.
Houve também um avanço importante em ""lação aos transplantes. que eram vedados por quase
todos os planos antigamente. Hoje, já se pode fazer
transplantes de cómea e de rim. Muito importante
também é que procedimentos médicos complexos,
como a hemodiálise. serão contemplados pelos diversos planos de saúde.
Estabeleceu-se Que, até o dia 3 de dezembro
de 1999, todo segurado. todo comprador de U[ll plano de saüde deve procurar se 1nteirar das normas
para fazer um novo contrato. realizando negoc1ações
com o seu plano ou procurando um novo tipo.
A faixa etána também foi estabelecida. São se1s
faixas etárias antes dos sessenta anos. Discordo des-
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sa modalidade, porque há uma faixa, na juventude,
que praticamente não se utiliza do sistema de saúde.
Na faixa etária que uttrapassa os 70 anos, estabeleceu-se que, se o septuagenário já tiver contri·
buido por mais de 10 anos, não terá qualquer aumento em virtude do seu tempo de pagamento. Mas
se esse cidadão inscrever-se no plano após os 70
anos, devido a esse fator e à sua suscetibilidade,
submeter-se-à a uma contribuição bem majorada.
Uma outra questão é a que se refere ao ressarcimento ao SUS, em razão do atendimento efetuado
por esse sistema de saúde, ou seja.., as seguradoras
deverão reembolsá-lo de modo descentralizado.

Um outro avanço diz respeito ao doente mental, que,
doravante, terá de ser tratado pelos planos de saúde.
Estabeleceram-se três tipos de planos: familiar,
coletivo-empresarial e coletivo por adesão. São as
modalidades oferecidas ao público. Há ainda outros
planos, como o ambulatorial, o hospitalar sem ou
com obstetrícia - e, neste úH:imo caso, existe evidentemente uma carência -. odontológico e, ainda, o
plano de referência, que certamente será o mais procurado pelo usuário.
O mais importante, Sr. Presidente, é que fique
claro para o consumidor o produto que ele está comprando. Essa é uma das causas pelas quais uso a
tribuna do Senado Federal, fazendo um apelo àqueles que se afiliaram aos diversos planos de saúde
para que procurem inteirar-se dos documentos que
assinaram, porque seus contratos podem ser revistos até o dia 3 de dezembro do próximo ano - 1999.
Outro ponto que representa um avanço muito
importante é que a fiscalização poderá ser fe~a pelo
Ministério da Saúde. Anteriormente, reclamações
quanto ao atendimento ou as falhas verificadas nos
Planos de Saude ficavam adstritas a reclamações do
Procon, que acabavam na Jusbça, mas hoje já exis·
tem fiscais do Ministério da Saúde, que podem até
autuar os diversos planos de saúde, trabalhando na
esfera do Rio e São Paulo.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de deixar patenteada aqui, mais uma vez. a minha preocupação
de que o cidadão brasileiro, o contribuinte brasileiro.
que já deverá ser prejudicado pela implementação
do Plano de Estabilidade Fiscal, não o seja mais uma
vez, com a majoração de até 15% em seus planos de
saúde, mesmo antes de serem implementadas as novas regras que deverão sair nos jornais amanhã ou depois de amanhã, de acordo com a deliberação do Conselho Nacional de Seguros de Saude.
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Apelo ao Exrro Sr. Ministro e às diversas seguradoras para que não sufoquem mais uma vez o pobre do contribuinte, o pobre do segurado dos diversos planos de saúde do nosso Pais.
Mu~o obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao Senador Djalma Falcão. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cassildo Maldaner (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador José Fogaça, V. Ex' pretende ocupar
a tribuna?
O SR. JOSt FOGAÇA (PMDB·RS) - Sr. Presidente, abro mão de minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Odacir Soares, Lúcio AI·
cãntara e Emandes Amorim enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
<"' 'l. L"'DACIR SOARES (PTEI-RO) - Sr. Presidente, s.-s e Srs. Senadore&, a segunda semana de
outubro foi marcada pelas pi&lliôw;6es com o Nobel
que a Academia Reei de Ciências da Suécia conferiu
nas áreas de l•eratura, qulrrWa. llsica, paz, e economia. Depois de um jejum de mais de duas décadas a
Academia vottou a conceder o pr6mio Nobel a um taOrico da chamada econo!Tia do bem-estar.
Foi contemplado com o Prêmio Nobel de Economia de 1998 o economista indiano, nascido em
Bengala, Amartya Sen, de 65 anos, professor na
London School e em Harvard. O economista indiano
é considerado um acadêmico de grande reputação.
com doutorado pela Universidade de Cambridge, na
Inglaterra, autor de 20 livros. Amartya Sen revolucio·
nou a pesquisa e a análise dos estados de miséria
absoluta em nações da África e As1a.
A mudança de enfoque da Academia Real de
Ciências da Suécia na premiação dada a Amartya
Sen deve ser ressattada, primeiro porque é a pnmeira vez que um representante de um país do Terceiro
Mundo recebe um Nobel de Economia; segundo,
porque, antes dele, desde que foi criado o prêmio
em 1969, apenas o americano Paul Samuelson e o
inglês John Hicks haviam recebido o Nobel por teo-
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rias na área da acouomia do bem-estar. em t970 e
t972, raspectivamama.
Numa análise res1rt,..,_ctllll-::tiva de ilustres premiados com o Nobel de Economia, listamos Milton
Friedman, t976, da escola de Chicago, que loi premiado por sua contribuição:para a análise do consumo. a teoria do dinheiro e a· politica de estabilização.
Para ele, enquanto os governos deixarem os mercados se auto-regularem, as perspectivas para o mundo serão mu~o boas.
James Tobin, t98t, professor da Universidade
de Yale, foi premiado pela análise dos me~eados fi.
nanceiros e seus efeitos sobre o emprego. a produção e a evolução dos preços. James Tob1n defenda
a reforma financeira para debelar a crise da Asia e 6
autor de uma das propostas para um novo Fundo
Monetário lnternacionai-FMI.
O economista Robert Lucas. foi agraciado em
t985, por sua tese sobre as expectativas racionais.
A teoria ensina que, quando todos prevêem um lato,
ele fatalmente acontece. "Na vida econ6mK:a, quanto mais incompleto é o conhecimento da situação,
mais pretenciosa é a sua exPlicação•, ensina·no&
Roben Lucas.
William Sharpe, t990, ganhou o prêmio junto
com Mertton Miller e Harry 1\Aarl<owitz, por um conjunto de teorias sobre os man::ados financeiros.
liam Sharpe criou um modelo matemlitico para avaliar o desempa o'lo e o risco das aplicações financeiras. que ficou conhecido como Índice Sharpe.
No ano r sado. os americanos Myron ~
e Robert Menon ganharam o Nobel de Economia por
suas teorias sobre a criaç6o de parâmetros de preços
para mercados futuros. Depois da glória da premilçãD,
veio para os dois economistas a derrocada: os 00.
laureados com o em t998 adrrinistravam o
Long-Temn C8pilal hlanagemant, um dos IT\Biorll6 fw>..
dos de imestimel- dos Estados Unidos, que precisou de um SOCOI1'0 de 3,5 ~ de dólares de entidades financeiras~ para não quebrar.
Sr. Presidente. S,.. e Srs. Senadores. o trabe·
lho mais conhecido de Amartya Sen é o livro "Po~
za e Fome- um ensaio sobre direitos e pnvações•,
publicado em t98t, que a Academ1a Real de Ci6ncias da Suécia constderou uma contribUição-chave
para a econõmia do desenvolvimento. No livro, o
economista tndiano questiona a crença comum de
que os grandes períodos de fome são provocados
pela tatta de alimentos. Depois de estudar a Índia e
Bangladesh e os bolsões de fome que est1olam ao;
países do cinturão do Saara. o econom1sta chegou à
conclusão de que as grandes ondas de fome acon-
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teceram mesmo quando o volume de alimentos não
se havia reduzido em relação aos anos anteriores.
Algumas áreas afetadas peta fome, Senhor
Presidente. tinham Inclusive exponado produtos ali·
mentares .• Segundo Amartya San, isso se explica
por fatores soc1ais e económicos que afetam os grupos de maneiras diferentes. A fome que atingiu Bangladesh em t97 4, por exemplo, deveu-se ao lato de
que as inundações daquele ano fizeram subir os preços dos alimentos. ao mesmo tempo em que havia
escassez de trabalho para os trabalhadores agrícolas, que viram seu poder aquisitivo cair.
Amartya Sen não visitou a America Lat1na ou
de modo particular o Nordeste brasileiro. Mas as
suas contribuições acadêmicas valem para qualquer
nação. de qualquer continente, em qualquer tempo.
A desnutrição endémiCa de populações inteiras caractenza o estágio terminal da exclusão econõmica e
social. São indivíduos de todas as idades situados
abaixo do nível da mera sobrevivência biológica,
abaixo da dignidade humana.
Os estudos do economista indiano tem o méri-

to de aprofundar o exame das causas desse flagelo.
Conceituado como um matemático de extremada sofisticação científica. o professor Amartya Sen melhorou os métodos de med1ção e interpretação dos processos de concentração e/ou distribuição de renda.
Estabeleceu ligações até então d~usas, ou mal percebidas, entre estados de miséria coletrva com lacunas de mercados livres e, sobretudo, com omissão
de politicas públicas.

A exclusão absoluta, que culmina na mone por
1nanoção, tem por raiZ e por matriz falhas gritantes na
orgamzação soc1al e na administração politica. A baixa
eficiêrx;ia da econom1a rural não é a causa da inanição
populac•onal. O que se deve é tratar de identificar. para
eliminar, os fatores que provocam e perpetuam a baixa
produção de alimentos em escala planetária.
Ao entocar esse aspecto, Amaltya Sen nos
leva a revisar o que jâ era objeto de advertência de
um ourro laureado com o Prêmio Nobel de Economia, de t 979, Theodore Schultz. T ai como Schultz. o
professor Amartya Sen demonstra, cientificamente, a
generosa colheita de dividendos econômtcos. sociais
e politicas a partir da melhoria do capital humano na
escola e no trabalho. Não há no seu entendimento
outro passaporte para a construção de uma soctedade econom1camente forte, politicamente aberta e soCialmente 1usta.
Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. neste discurso. em que faço as minhas homenagens ao econo-
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mista Amartya Sen, não poderia deixar de comentar

as condições de vida da população brasileira.
Quantos são e onde estão os misetàveis do Brasil
? A resposta varia em furção da fonte consultada e do
ano que serve de referência para o cá:Jculo. Com base
nos dados oficiais. a única afirmação possível é que a
miséria no país vem diminuindo nas úhimas décadas.
Segundo o Mapa da Fome, elaborado em 1993
pelo Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaIPEA, do Ministério do Planejamento, nesse ano
eram 32 milhões os brasileiros em situação de miséria, ou seja, o Brasil continha uma Argentina de miseráveis na sua população. O conceito de miséria a
partir do qual o Mapa da Fome foi feito era o de renda insuficiente para as necessidades básicas de alimentação. Os 32 milhões serviram de base para que

o governo federal elaborasse o plano de ação de
seu programa Comunidade Solidária.
O conceito passou por revisão e o número de
miseráveis foi reduzido para 17 milhões. Essa nova

cifra foi usada pelo Banco Mundial para estimar o

custo para melhorar as condições de vida dessas
pessoas: R$ 4,2 bilhões. Outro organismo interna-

cional, o Programa das Nações
senvolvimento-PNUD, usa dois
para definir pobreza. ou miséria,
tados d~erentes dos usados pelo

Unidas para o Deconceitos diversos
que levam a resulBanco Mundial.

Em seu relatório de 1998, o PNUD quan@ca
os brasileiros abaixo da linha da pobreza como sendo 28,7% da população. segundo a definição internacional: renda inferior a US$1 por dia por pessoa.

Na mesma tabela, o PNUD registra que. segundo a
definição nacional de pobreza, esse percentual fica

restrito a 17% da população.
Diante dessa confusão de concertos e de fontes,
a "Folha de São Paulo", com a ajuda do Datafolha, elaborou uma classificação que mostra como se organiza
a pirámide social brasileira em 1998. É o retrato mais
atual e mais divulgado do país, Anexo n• 1.
A estratificação da população por grupos de
classificação social foi elaborada pela pnmeira vez
pelo Datafolha, em 1997, para identificar segmentos
de perfis semelhantes. Tomando-se como base os

indicadores de classificação socioeconõmica, escolaridade e renda familiar. chega-se, por meio da análise de "clusters· (técnica que possibilita a divisão da

amostra em segmentos homogêneos). a cinco grupos: elite, batalhadores, remediados, deslocados e
excluídos. Os cinco grupos totalizam 100.8 milhões
de pessoas .. isso porque a pesqursa não leva em
conta a população com menos de 16 anos.
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Para o objetivo que me proponho, que é o de
conciliar a pesquisa da Folha de São Paulo oom o enloque dado pelo pesquisador Amarty Sen nos seus estudos, farei destaque na discussão das informações
contidas no Anexo n• 1 - "Perfil da População Brasileira, 1998"- sobre o grupo social dos excluídos.
O grupo dos excluídos totaliza 63,6 milhões de
pessoas e está assim localizado: na região sudeste,
37%; na região sul, 15%; no nordeste, 34% e nas regiões norte/centro-oeste, 15%. A renda familiar média,
desse grupo é de R$403 e a renda individual média é
de R$207. No que diz respeilo à escolaridade, 87% do
grupo têm até o 1• grau e os restantes 13"k até 2"
Grau. O grupo dos excluídos não tem representação
na escolaridade de nível superior e pósijraduação. A
idade média do grupo é de 40 anos; 49% são do sexo
masculino e 51 o/o do sexo feminino.
O grupo dos excluídos foi subdividido em três
sub-grupos: pobres, despossuídos e miseráveis. De-

ter-me-<!i em analisar a situação do sub-grupo dos
miseráveis pelo que numericamente representa - 25

milhões de pessoas dos 63,6 milhões do grupo dos
excluídos ou seja, 39,3% - pelos indicadores que
caracterizam o grupo.
O Bras~ tem, em 1998, 25 milhões de miseráveis
com 16 anos ou mais de idade. Eles representam 24%
da população dessa faixa etária. Os miseráveis estão
no patamar mais baixo da pirâmide social. Têm os piores níveis de renda e escolaridade. Estão marginalizados no mercado de trabalho e apresentam a mais alta
média de idade de todos os grupos.
Mas a principal caracteristica dos miseráveis. fruto
da combinação de todas essas desvantagens, não aparece nas estatísticas: a falta de perspectiva de ascensão
social, a não ser que recebam ajuda do Eslado.
Na classificação social proposta pelo Datafolha. os miseráveis são os excluídos dos excluídos.
Estão em pior situação que os pobres e os despes·
suídos, os dois outros sub-grupos que constituem o

grupo dos excluídos da sociedade.
O sub-grupo dos miseráveis está localizado
ma.jontariamente na região nordeste, com 45%; no
sudeste, figuram 27%; nas regiões norte/centro-oeste. agrupadas. 16%; e na região sul, 13%. A renda

familiar média do sub-grupo dos miseráveis é de
R$234 e a renda individual média R$131. No que
tange à escolaridade, 100% do sub-grupo têm até o
1~ grau. A idade média para o sub-grupo dos miserá·
veis é a mais alta, 45,7 anos. quase seis anos maior
do que a de outro grupo social.
O tator mais determinante da péssima condição de vida dos miseráveis é sua renda. Na média.
suas tamílras sobrevrvem com .apenas A$234 por
mês. No total da população bra~ileira. essa média é
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de R$907. O randi..-.to individual. como ficou anotado, é de A$131, praticamente o salário mínimo.
Um brasileiro típico da elite, que integra os 7% que
estão no topo da pir6mide, ganha 12 vazes mais do
que isso. em mádia.
Sr. Preside~"*~, Sr"s e Srs. Senado,_, a situação
financeira dos mise"""'is é ainda mais chmática se
lembramos que a .-quisa nio l9va em conta a população com menos de 16 anos. Ou seja, esses R$131
ainda tém de s - todas as crianças da famiia.
A solução de cui10 pn1Z0 seria um ~ nacional de renda mlnirna, ~
i 181 1
011 ga-

oon.....,

""'*'*-

nhos dessas '
iBB Mas illlo não leSOive as
ções mais profundas dD ptoblaoiii. Se a ran1a e o gmnde divisor de ~ na prirride social, a educaç6c é,
como mostra a ~isa, a principal causa da lli&ária.
Dos 25 milhões de miseráveis. 83% são analfabetos luncionais (liAm lll8r108 de quatro anos de astudo). Os outros 17% nio ~as oito sér.a do
1• grau. Esse é um pooblai1e de soluçio detiaadL
Os dados da Coutagam Populacional do IBGE, da
1996. mostram QUe 44% dos chefes de famüia do ~
têm menos de QU&Iro anos de estudo, e mais de n-.
de desses não tem nanhu,.. instrução.
A baixa asoolaridade, Senhor P,...idente, tem
conseqüências ditwWs sobn! a insarçflo econõmica
dos miseráveis. Esses, de todos os grupos sociaia,
são os menos nlpi'&S&nlados na População Economicamente Ativa-PEA, total daQU&His que traballam
ou procuram emprego. Só 61% dos miseráveis tão na PEA. contra 72"k na média da população. Há
três motivos para isao: . - e segmento há a maior
concentração de pessoas que são só donas~
casa. mais os apoaentadoe e desempregados que
desistiram de PfOCUilll' empnogo.
Essa sttuação tende a se agravar num quadro
recess1vo. como o que se avizinha, por causa de»
elertos da crise mundial e como resultante de uma
política econômica sem compromisso com o cresci-mento econômico e d - . d a da proteção soa.l
da população brasileira. As estatísticas mostram - a
a realidade das ruas das cidades e do meio rural
brasileiro confirma - que os trabalhadores meno8
qualijicados são os primeiros a ser demitidos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadoras, a premiação de Amartya Sen foi bem r&eehida pelos econonwtas brasileiros. Para Marcelo Nen. do lnatiMO de P-quisa Econômica Aplicada-IPEA. as teorias do indiano
serv~nam para o Braail.
ponto furo:lamantal do trabalho de Sen é nio ofha.r unicamente para o PIB per caprta como medida de bem utar social. Os índices da
pobreza d!SCU1idos por ele constrtuem fOITTl8S de ag,e-

·o

gar renda às pessoas. O fundamental seria o individuo possu" renda para adQuirir uma cesta de consumo que sast~izesse suas necessidades básicas.
Considerações importantes no Bras~. dada a alta desigualdade de renda". disse Marcelo Neri.
Segundo o ex-Ministro do Piane!amento, Deputado Federal Roberto Campos, outro ponto importante
diz respejto ã apiicação de programas direcionados
para os mais pobres. em vez de concessão de subsídios genéricos que. segundo ele, benefociam a classe
média: ·o corrtrole e o congelamento de preços são
exemplos dísso. Temos muito a aprender com Sen e
fazer com que o crescimento econômico se traduza
numa melhor distribuição de renda".
Sr. Pres1dente.

sr-s

e Srs. Senadores, concluin-

do meu discuiSO perm~o-me trazer trechos do artigo
·As Causas Reais da Fome". de autoria do economista
Jellrey Sachs, Oiretor do Harvard lnstitute for lntemational Development, pt4blicado na edição latino-amencana da revista TIME do dia 26 de outubro.
Jeffrey Sachs diz que desde o periodo de formação universrtária, Amartya Sen vohou repetidamente à discussão de um tema bás«:o: mesmo as
sociedades empobrecidas podem melhorar a vida
dos excluídos. As sociedades que protegem os mais
pobres errtre os pobres podem salvar suas Vidas.
promover sua k>ngevidade e aumentar suas oportunidade, via educação e o trabalho produtivo.
As sociedades que descuidam dos pobres, por outro lado. podem, inadvertidamante, contriluir para que
rrihões de pessoas manam de fome - mesmo em meio
ao cr8sc::imento econômico, oomo oooneu por ocasião
da grande fome em Bengala, Índia, em 1943. que foi o
terna do mais famoso estudo de caso de Amartya Sen.
Sen demonstrou que a fome de Bengala foi causada por um vigoroso crescimento econômico urbano
que aumentou os preços dos alimentos. enquanto que
causava a morte pela fome aguda de milhões de trabalhadores rurais com salários misefáveis.
Por que o governo não socorreu os famintos
com o fomecimento emergencial de alimentos? A
resposta de Sen é esclarecedora. Como a Índia colonial não era uma democracia, os mandatános britânicos tinham pouco ou nenhum interesse em socorrer os pobres, mesmo em meio de uma tragédia.
Essa observação deu origem ã Lei de Sen: a
fa~a de aimentos não causa mortandade em uma
democracia porQue os políticos. caçadores de votos.
se esforçarão para socorrer a população esfomeada.
porém em uma sociedade autoritária. uma pequena
falta de alimentos pode ocasionar mortes pela fome.
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ANEXO -01
PERFIL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA- 1998
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, o progresso da
ctêncta médica e a disseminação de padrões mais
elevados de higiene pública, ao longo deste século,
vêm permitindo expressiva melhoria na qualidade de
vida e aumento da longevidade das populações, em
todas as panes do globo.
Nas últimas décadas, em particular, a ace~ra
ção verttginosa no ritmo do desenvolvimento cientifico tem aberto perspectivas antes inimagináveis para
a prevenção e a cura das mais variadas moléstias e
para o proJongamento da vida humana. Os progressos no campo da engenharia genética, permitindo
uma compreensão muito mais aprofundada do processo de envelhecimento e dos mecanismos desencadeadores das doenças. constrtuem um bom exemplo das perspectivas quase ilimitadas que vêm sendo abenas pelas ciênc~as bio-medicas no que tange
à nossa capacidade de •ntervir no inevitável processo de degenerescência dos organismos vivos. ao
longo do tempo.
Uma outra imponantíssima linha de pesquisa
no campo das ciências da saúde só muito recent&mente vem produzindo seus primeiros frutos e chegando ao conhecimento da opinião pública. Mas. embora sejam ncMIS essas ~isas, algumas evidêr>cias já foram co""""""'das, hawndo também fortíssimas expectativas de que !"tipO
ainda em eetudo
venham a ser confirmadas. conduzindo a novas descobertas com poiBnCial para produzir grande impiiCio
na preseiVação e na recuperação da saUde de pessoas de todas as idades e co dições físicas e sociais.

Refiro-me às

pe&q~ •as

atualissimas que

rn.cam

identificar 001 11p06tDS quírricos presentes sobretudo
nas frutas e nos vegetais e que têm a propriedade de
reduzir o risco de se contraíram várias doenças crônicas. protegendo até mesmo contra o câncer. Tratase dos chamados alimentos funcionais.
Estudos realizados nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e também no Brasil têm comprovado
o aceno da antiga sabedoria popular que sempre r&comendou a ingestão de grande quantidade e vari&dade de vegetais, vendo , _ a fonte mais segura
de uma v1da longa e saudável. Com efeito, vãrios
compostos químicos presentes nos alimentos podem
auxiliar a saUde. E não estamos aqui nos referindo
às vitam•nas ou aos minerais, cujo relevante papel
para a saúde é reconhecido há murtos anos. Os
compostos descobertos no período mais recente, diferentemente das vitaminas e dos minerais. não têm
função nutricional. Sua atuação se verifica no nível

celular. prevenindo transfonnações químicas que
conduzem às doenças. O câncer de mama, por
exemplo. pode ser prevenido pela ingestão das
substâncias denominadas índoles. presentes no brócohs. as quats têm a propriedade de attvar uma enzima encarregada de reduzir a quantidade de estrog6-

nio em circulação. t. essa redução na quantidade de
estrogênio em circulação que contribui para diminuir
a chance de formação de câncer de mama.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. as des·
cobertas realizadas nos útt1mos orto anos deram ongem à definição de uma categoria nova de alimentos, os já referidos alimentos funcionais. que constituem uma grande esperança no campo da medicana.
Especaalistas 1maginam ser possível que, no futuro.
haja condições para se calcular a quantidade ideal a
ser ingerida de certo alimento, a fim de atingir determinado resultado benéfico. De fato. as esperanças
depositadas nos alimentos funcionais são tão grandes que a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos promoveu um congresso em julho
passado, na cidade do Aio de Janetro, especialmente para discutir alimentos funcionaiS e biotecnologia.
Os nutncionistas e cientastas de alimentos estão debruçados sobre estudos visando a determinar
a possibilidade de que não apenas comidas tradtclonats mas também produtos criados a partir de técntcas de engenharia genétiCa melhorem efetrvamente
a qualidade de vida das pessoas. Para os miais ot1·
mistas entre esses estudiosos, dietas personalizadas poderão substituir medicamentos e, no extremo,
talvez até cirurgias.
Se as expectativas de médio e longo prazo. quan·
to ao potencial dos alimentos funcionais, são imensas,
como se pôde perceber, o objetivo imediato já é expres·
sivo: pre11e01r os dois atuais flagelos da humanidade. as
doenças candíacas. que só no Brasil matam 300 mil
pessoas por ano. e o cân::er. responsável por 6 milhões
de mortes no mundo, no mesmo periodo.
Com esse escopo preventiVO, os resultados
das novas pesquisas pennitem, por exemplo. que as
pessoas, que têm histórico familiar de doenças cardíacas, planejem suas refeições. enfatizando o con·
sumo de alimentos que protegem o músculo cardíaco. Pode-se, assim, amaginar que até os hábrtos de
compra virão a ser afetaçlos por essas descobertas.
Frutas e verduras de1xariàm de ser escolhidas pelos
consumidores apenas em função de sua aparência
ou preço. O elemento mais importante a condicionar
a decisão de compra passaria a ser a and1cação do
produto, disposta junto ao seu nome. No Japão,
aliás. isso Já ocorre. Supermercados colocam, JUnto
às gôndolas de vegetais. uma espécie de "bula~, objetivando orientar os consumadores a comprar com
critérios de saUde.
Um aspecto da maior relevâncta. que não se
pode deixar de mencionar. no que tange aos alimentos funcionais. é sua tãcii disponibilidade e baaxo
custo em comparação com as drogas medtctnats. A
quant1a necessána para se comprar uns poucos
compramados e suficiente para abastecer um lar com
uma fartura e vanedade de trutas, verduras e legu·

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mes que trazem benefícios para a saúde de toda a
família.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. nos países de língua inglesa, os alimentos funcionais são
também chamados de active foods, designer foods
ou healthy foods, mas não existe ainda consenso
quanto à sua definição. A definição mais amplamente acerta é aquela que os aponta como "alimentos
que oferecem um beneficio à saúde atém dos nutrientes básicos que contêm". No conceito de alimentos funcionais, cabem tanto frutas e verduras
cu~ivadas pelos métodos convencionais quanto
aquelas que foram cu~ivadas especialmente para

fornecer doses corretas de componentes criados
pela indústria para desempenhar detenninado papel
no organismo.
Conforme explicam os nutricionistas, a função
primordial dos compostos presentes nos alimentos
funcionais é desarmar reações que, no futuro, acabariam originando tumores, inflamações e outras
condições mórbidas. Entre esses compostos, destacam-se os fitoquímicos, que são substâncias microscópicas encontradas em folhas, frutas. legumes e
cereais. Boa parte dos frtoquímN:os age como antioxidante, ou seja, eles anulam os efeitos dos radicais livres, aquelas moléculas que têm o eferto de
"enferrujar" as células. Essa oxidação das células
causada pelos radicais livres traz conseqüências
murto deletérias para a saúde, podendo ocasionar
doenças que vão da catarata ao cãncer. Além disso,
a ciência já determinou o nítido papel dos radicais livres na aceleração do envelhecimento.
No caso específico do câncer, os fitoquímicos
têm a propriedade de ativar enzimas que previnem
transfonnações malignas nas células. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, dos Estados
Unidos, já identificaram mais de 40 dessas substâncias nas frutas e vegetais. A laranja, por exemplo,
apresenta cerca de 150 fitoquímicos que atuam
como antioxidantes. anti-cancerígenos e contribuem
no controle do colesterol.
Na família dos carotenóides. o betacaroteno já
tem suas propriedades terapêuticas e preventivas
reconhecidas há bastante tempo. No entanto. outros
membros da família, recentemente descobertos, parecem ter efeitos ainda mais poderosos. Esse é o
caso. por exemplo, do licopeno, pigmento que confere a cor vermelha ao tomate e aparece em menor
dose na melancia. Há alguns anos, pesquisa realizada na Escola de Medicina da renomada Universidade de Harvard evidenc1ou que uma dieta rica em molho de tomate reduz o perigo de câncer de próstata.
Provou-se, também, med1ante pesquisa que observou um grupo de homens europeus. que os tomates.
desde que cultivados sem uso de agrotóxicos, diminuem as chances de desenvolvimento de outros ti-

pos de câncer e até mesmo de ocorrência de ataques cardíacos.
Os bioflavonóides são outros componentes dos
vegetais sobre os quais os especialistas em nutrição
depositam muita esperança. Os cientistas já conseguiram isOlar 4 mil bioflavonóides, e neles identificaram, além de propriedades ant1oxidantes e anti-cancerigenas, também o potencial de proteger contra a
aterosclerose, a formação de placas de gordura nas
artérias que representa a principal causa dos derrames cerebrais. Um dos bioflavonóides de maior potencial terapêutico, segundo as pesquisas até aqui
realizadas, é a quercetina, presente na cebola, que
age como um potente antiinflamatório e antialérgico.
Mais recentemente. investiga-se também sua provâvel ação como eficientíssimo agente virai.
Ainda no grupo dos bioflavonóides, temos as
catequinas, que são encontradas em cascas de árvores e em alguns chás, como o chá verde e o chá
de baldo. Pelo que se consegu1u apurar até o presente. as catequinas parecem anular os danos às
células que estimulam as transformações malignas.
Além dosso, pesquisadores da Escola Médica de Defesa Nacional, do Japão, adicionaram catequinas a
amostras de sangue humano e puderam observar
queda nos niveis de colesterol, conhecido inimigo
das artérias.
Outros flavonóides importantes foram encontrados na uva e em seu derivado mais conhecido, o
vinho. Supõe-se que seja por conta dessas substãncias presentes no vinho que os franceses, muito embora seu alto consumo de laticinios, não apresentam
elevadas taxas de colesterol no sangue. O consumo
regular de vinho de boa qualidade garantiria proteção contra os males oriundos da alimentação excessivamente gordurosa. Nesse aspecto, os estudiosos
comparam os flavonóides naturais da uva à aspirina,
haja vista sua eficácia na prevenção de coágulos
que obstruem as artérias. Nessa comparação, os flavonóides naturais da uva levariam a vantagem da
inexistência de efeitos colaterais: como se sabe, o
consumo de aspirina representa algum nível de
agressão ao aparelho gástrico.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é importante ressaltar, no momento em que tecemos estas
cons1derações acerca dos alimentos tunciona1s, a
variedade quase infinita de substâncias que podem
cair nessa definição. Além das já mencionadas, a lista de fitobioquimicos inclui numerosas outras substâncias pesquisadas ao redor do mundo. Isso para
não talar do incalculável número daquelas que permanecem desconhecidas.
Nesse universo rico, alguns alimentos acabam
sobressamdo pela multiplicidade e intensidade de
seus efeitos terapêuticos. É o caso do alho. Esse
tempero popular pode, efenvamente. ser considerado um medicamento poderoso. Afinal, os fitoquími-

145

146

ANAIS DO SEN AIXl FEDERAL

cos nele presentes - a aüc.na e o dialif disulfide atuam eficazmente no controle do colesterol e de»
níveis de pressi.o sangüínea, evrtam a formação de
coágulos nas artérias, combatem inflamações, torta~.
lacem o sistema imunológico e estimulam enzimal
que detém o câncer. Para os cientistas, o hátilo ca-

racterístico de seus apreciadores tomou-se símbolo
de boa saúde.
O alimento funcional de mator destaque, porém. é mesmo o brócolis, membro da família doi
cruciferos. da qual também fazem parte o repolho, a
couve e a couve-flor. Uma equipe da afamada Escola de Medicina da Universidade John Hopkins, noo
Estados Unidos, isolou o sulorafeno. composto que
confere ao brócolis o sabor de "enxofre• e que tem a
propriedade de defender as células contra toxt.causadoras de câncer. Depois. toram descobertos
os já mencionados índokts, preventivos do câncer dll
mama, graças à sua propriedade de reduzir a quantidade de estrogênio em circulação. Vale aqui lembrar
que essa moléstia atinge uma em cada nove mulheres.
Os dados levantado& até o presente permitem
supor que o brócolis abrigue meta dúzia de inibidores do câncer. Por isso. ate é considerado um supervegetal, um poderoso aliado contra tumores, IIObl.tudo nos setoS. No período mais recente, as aaenç6es dos pesquisado1'86 começaram a se voltar paM
os brotos de brócolis, portadores de quantidadea
ainda maJores de suloraleno que o v~ adulto.
Por sua propriedade inibidora do desanvoMmento de tumores nos seios. o brócolis deYe ser
considerado um aliado das mulheres. Para e-..
contudo. o alimento mais promissor de todos é a
soja. Os resultados oblldos pelas pesquisas têm sido
tão empolgantes que urna respertada cirurgiã norr.
americana. autora de vários livros sobre câncer de
mama e climatério, passou a recomendar a sq.
como a~emativa à ter&plll de reposição horrnoral
após a menopausa. Além disso. dez.ws de traba·
lhos científicos demonstram que o consumo diálio
de soja derruba as taxas de colesterol. E isso não é
tudo. A melhor descobar1B a resperto da soja foram
as •soflavonas, substânct8S que interagem com o . .
trogênto no corpo humano, bloqueando seu efelm
noc•vo. Por esse motivo, as isoflavonas são tambíln
chamadas de lrt.-trogênios. ou seja, subsllin<:8
similares ao estrogênio. extraídas das plantas.
Entre as isoftavonas, destaca-se a ~ina,
substánca taiT'bém disponivel, em menor dosagem, no
feijão. A presença das isoflavonas oa soja tem lliic:**
no sent1do de reduzir o pengo de câncer de mama.
Aliás. a batxa incidência desse noc· de tumor Múe •
mulheres onenta.is é deVIda, provavebT•lte, ao &MNa·
do consumo de so;a entre aquelas ooput.ções.
Mas os efeitos terapéut1cos da SOJa são realmente múltiplos. Experiências re~hzada.~ na UnNw·
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sidade de IllinoiS concluíram que a soja também previne osteoporose, doença que ataca uma em cada
cinco mulheres. Nessa pesquisa. voluntárias ingeriram, diariamente, 40 gramas de proteína de soja, ao
longo de seis meses. Observou-se, entre essas mulheres, nítido aumento da massa óssea na espinha
depois da menopausa. O grupo de controle, que não
recebeu o suplemento de soja, teve perdas ósseas
no mesmo periodo. Outros trabalhos científicos relatam, ainda, que a soja alivia as ondas de cak»r na
menopausa e os sintomas típicos da tensão prémenstrual. Por último, verificou-se que o consumo
de soja impede o crescimento dos vasos sangüíneos
que alimentam os tumores malignos.
Como se pode ver, trata-se de um alimento
com poderosos efeitos benéficos para a saúde humana. particularmente para a saúde das mulheres.
No entanto, Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Senadores. nem só entre os vegetais são
encontrados valiosos alimentos funcionais. T arrbém
fora desse terreno, os estudos científiCOs começam
a identificar outros alimentos com importantes propriedades terapêuticas.
Entre os alimentos functonais de origem animal, o soro de lerte - a parte liquida que sobra após
o fabrico do queijo - tem sido objeto de diversas
pesquisas. Esses trabalhos indicam que o soro de
leite pode ter propriedades anti-cancerigenas e fortalecedoras do sistema de defesa imunológica. As
atenções dos cientiStas voltam-se também para certas libras dietéticas contendo betaglucana, que ativa
a flora bacteriana intestinal. Alguns produtos destinados a estimular o funcionamento gástrico e a melhorar a flora intestinal estão se tomando populares na
Ásia e na Europa. Entre os produtos estimuladores
das funções digestivas estão os oligossacarideos,
novos açúcares, desenvotvidos no Japão, que afastam o risco de cáries e, por não serem absorvidos no
organismo, depositam-se na porçào final do intestino, onde são trabalhados por bactérias.
Ainda no capitulo dos alimentos funcionais de
origem animal, temos os leites fermentados enriquecidos com lactobacilos ou bilidobactérias. Trabalhos
científicos mostram que essas versões de iogurte.
contendo cutturas vtvas de bactérias, podem prevenir o câncer de intestino. Para as mulheres, trariam
ainda um beneficio adicional: segundo estudo recente, um pote desse alimento por dia reduziria pela
metade o risco de contrair infecções vaginais.
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, a pesquisa cientHica BC91'C8 dos alimanlos funcionais está
ainda em seus '!Stágios iniciais. Muitas evidências
caracem de conf"rmação e diversas questões penmanecem sem resposta. Falta delenminar, por
exemplo, quando o f~oqulrrico deve ser ingendo
para que se pro-:uza o eleito pretendido e qual sua
interação com o •llllor nutritivo do ali,.,.....nto. A ques-
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tão da biodisponibilidade é também crucial: a presença de um componente em um detenninado alimento não quer necessariamente dizer que o organismo terá condições de aprove~á-lo. Além disso. é
necessário precisar até que ponto o cultivo, a armazenagem e o preparo dos alimentos alteram o efeito
dos fitoquimicos neles presentes.
Nesse sentido, temos um longo caminho pela
frente. O Brasil começa a se preparar para entrar na
era dos alimentos funcionais. No entanto, tendo em
vista o vasto potencial terapêutico desses alimentos
e a enorme vantagem comparativa representada
pelo seu baixo custo e fácil disponibilidade, em comparação com as drogas medicinais, é fundamental
que demos ao tema a atenção que ele merece e
está a exigir.

Foi por considerar esse tema da ma.1or relevância, foi por considerar que os alimentos funcionais
representam uma attemat1va muito promissora no
campo da saúde, daqui para o futuro próximo, que
resolvi trazer ao conhecimento dos meus ilustres pares algumas informações a respe~o daquilo que a
c1éncia já desvendou e das expectativas que os pesquisadores manifestam, no que tange a esses valiosos aliados do homem em sua intenninável batalha
pela preservação da v~alidade e pelo aumento da
longevidade.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria
de ressaltar, nesta oportunidade, que foi também em
VIsta da relevância do tema que tomei a iniciativa de
apresentar o Projeto de Lei n. 2 53, do corrente ano,
criando a categoria de alimento funcional. O Projeto
objetiva atterar o Decreto-Lei n." 986, de 21 de outubro de 1969, para nele introduzir o conceito de alimento funcional.
Confonne o Projeto de minha autoria. alimento
funcional fica definido como:
·o ingrediente consumido como alimento ou suplemento alimentar que, dada a presença de constituintes salutares em sua composição quimca, pode
contribuir. CO"l'rovadamente, para a prevenção de enfermidades crõncas e de outros agravos à saúde."
Com efeito, haja vista os avanços científicos
dos últimos oito anos, já não se justifica o hiato existente na regulamentação da Vigilância Sanrtaria brasileira no que diz respeito a esses alimentos.
Na Justificação do Projeto de Lei, c~o como
exemplos de alimentos funcionais os éteres do glicerol do t1pc õmega-3, certas fibras de origem animal
como a Quitina e a quitosana. os complexos vitamínicos e minerais do tipo ginseng, as fontes naturais de
p1penna e de alicina e as fontes naturais de oligossacarídeos como a glicosamina e o suHato de condro1·
tina. todos eles identificados como fatores benéficos
numa série de moléstias.
Como alertei naquela Justifi' 3ção, o hiato exis·
tente na regulamentação da Vig, .meia Sanitána faz
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com que os alimentos funcionais fiquem relegados
ao limbo da inexistência de uma definição que os
distinga claramente, por um lado. dos alimentos ordinários e, por outro lado, dos medicamentos.
Vale ressaltar. ainda, que o hiato existente na
legislação nacional não se repete nos paises mais
desenvolvidos do mundo. Nos Estados Unidos, na
União Européia, no Japão e nos países denominados Tigres Asiáticos, já está em vigência legislação
pertinente, contemplando essa nova categoria de alimentos, os alimentos funcionais.
Evidentemente, daqui para o futuro próximo
crescerá de maneira significativa a demanda por alimentos funcionais em todo o mundo. No âmbito do
Mercosul, a eclosão desse mercado é uma realidade
insofismável. Em termos de seu potencial de produ·
ção, o Brasil está dotado de excelentes condições
para disputar uma parcela importante desses consumidores. Não podemos admitir. portanto, que o Pais
venha a ser prejudicado em suas condições de competitividade nesse promissor mercado tão-somente
pela inexistência de uma regulamentação nacional
contemplando tal aspecto de vigilância san~ária.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os alimentos funcionais constituem, como tive oportunidade de demonstrar, uma das novidades mais promissoras no campo das ciências da saúde. O amadurecimento das pesquisas científicas no setor virá trazer. com certeza, notáveis avanços para o bem-estar e a maior longevidade das populações, em todas
as partes do planeta. Além disso, para o Brasil, a
·produção e comercialização desses alimentos e suplementos alimentares poderá vir a representar uma
relevante fonte de renda e emprego. Por tudo isso,
solicito a atenção dos eminentes pares para o tema
e, em especial, seu apoio para a tramitação do Pro·
jeto de Lei n.' 53, de 1998.
Era o que tinha a dizer.
Mu~o obrigado!
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - AO) - Sr.
Presidente, S~s. e Srs. Senadores, iniciamos mais
uma semana de trabalho neste Poder Legislativo e
eu, como também os ilustres pares aqui presentes.
penso no meu País, penso na situação de sua população, penso no povo de Rondônia. Porque é hora
de pensar, e de repensar o Brasil. E temos uma tarefa que a sociedade está. nos delegando, mais uma
vez, e que se faz imperatiVO emergir de nossa situação politica para juntos eliminarmos diferenças e tratannos do assunto que trará mudanças significativas
para os brasileiros: a refonna tributária.
Neste sentido. quero dar uma pequena contribuição para sua Excelência. o Presidente Fernando
Henrique. e tenho certeza que sua Excelência considerará o assunto.
Trata-se sobre a questão das taxas e 1mpostos
que incidem sobre as exportações brasileiras. que
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talvez por herança do Brasii-CoiOnia. ou por quesl6es técnicas que num passado próximo tivessem sua
razão de ser, mas que devem ser revistas nesta •
forma.
Pois não há ~o para que os empresârios
que exportam matérias primas. que exportam produtos industrializados e manufaturados, que gerwn
empregos no Brasil e para brasileiros no exterior, e
acima de tudo, que geram divisas para o Pais, de dinheiro que entra e que não tem surpresa sobre esee
tipo de caprtal, porque não é caprtal especulatiVo,
não é sazonal, não depende de boas noticias, pelo
contrário. é capital gerado pelo trabalho, pode planejado, e é neste ponto que quero sugerir a Sua
Excelência e a sua equipe, pois é s1mp~s e n~
sario. hoJe. estimular essa entrada de capital atra*
da redução dos impostos incidentes sobre as exportações. Seria uma redução de imposto que traria
mais recerta para o país, pois resultaria na entrada
de mais divlsas.
Tenho certeza que isso não passa desaperce-.
bido pelo Govemo, mas mesmo ass1m quero so.,..,.
àquelas que desejam conl!ibuir para o novo Bruil,
pois todos desejamos a geração de empregos, a
melhoria da qualidade de vida do brasileiro, a melhOna das condições das ~ brasileiras e esta é
a hora de repensannos e de agirmos em favor dos
brasileiros.
Nossos produtos tem sido taxados lá fora e a
competitividade só interessa aos países desenvolvidos quando trata-se de produtos deles. 56 para
c1tar um exemplo. o Brasil está sendo acusado de
colocar o aço exportado com preço inferior ao cotado no mercado internacional. Isso faz com que
os países sobretaxem o aço nacional. Vejam vocês, mesmo cobrando imposto para exportar, os
países desenvotvidos acham que estamos com politica de preços desfavoni.vel e com segundas intenções.
Por isso deixo aqui uma sugestão e sei que
os Senhores refletirão sobre o assunto. Vamos
abolir esses impostos. Vamos dobrar ou triplicar
as exportações. Vamos gerar mais empregos. Vamos trazer mais divisas para o Pais. Vamos valorizar o produto nacional. Vamos revigorar a nossa
econom1a e prestigiar o empresanado brasileiro
que deseja trabalhar. Esse é o pronunciamento
que queria trazer hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada mM
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos. lembrando as Senhoras e Senhores Senadores a
realização da sessão deliberabva orthnána amanhã, às
14 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 63, DE 1995
Votação, em pmneiro turno. da Proposta de
Emenda à Constituição n• 63, de 1995, tendo como
primeiro signatário o Senador Gilberto Miranda, que
attera e revoga dJSposttivos da Constttuição Federal
pertinentes à Justiça do Trabalho (Juizes classistas),
tendo
Pareceres da Comissão de Constituição, Justi·
ça e Cidadan1a. Relato~ Senador Jefferson Peres:
· sob n' 681. de 1997 (sobre a Proposta), Iavoravei, nos tenmos da Emenda n' 1-CCJ (substitutivo), que apresenta. com votos contrários dos Senadores Lúc1o Alcantara, Sergio Machado. Ney Suassuna e Espendião Am1n; e
- sob n' 308, de 1998 (sobre as emendas de
Plenario), favorável às de n•s 2 e 3 e contrário às de
n•s 4 e 5, com abstenções dos Senadores Ramez
Tebet e Lúcio Alcântara.

-2PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N'15, DE 1998
Votação. em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constrtuição n' 15, de 1998, tendo como
primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que
attera o inciso Vil do art. 29 da Constituição Federal
(total da despesa com o tunc1onamento do Poder Legislativo mumcipal), tendo
Parecer n' 473, de 1998-Pien, Relator: Senador Jefferson Peres, favorável, nos tennos da Emenda n' 1-Pien (substitutivo), que apresenta.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 96, DE 1998
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 1998 (nQ 661.198. na Câmara dos Deputados). que 1ndica o Sr. Adytson Motta para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União. nos tenmos do 1nc1so 11 do § 2' do art. 73 da
Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Esta encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 22
minutos.)
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ATA DA l 05' SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA. EM 28 DE OUTUBRO
DE 1998
(Publicada no DSF, de 29 de outubro de 1998)
RETIFICAÇÕES

No sumario da Ata, na página n° 14635, I' coluna, no resultado da
apreciação da Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 95, de J 998,
constante do Item I da pauta,
Onde se lê:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 95, de 1998.
Aprovada. Á promulgação.
Leia-se:
Redação final do Projeto de Decreto .Legislativo no 95, de 1998.
Aprovada. Á Càmara dos Deputados.

Á pagina no 14 708, 2' coluna, no resultado da apreciação da Redação
final do Projeto de Decreto Legislativo no 95, de 1998 (Parecer n° 538, de 1998,
Comissão Diretora), constante do Item 1 da pauta,
Onde se lê:
Aprovada.

o projeto vai a promulgação.
Leia-se:
Aprovada.
O projeto vai à Càmara dos Deputados.

À pagina n" ·14710, 2' coluna, na fala da Presidência. após o
encaminhamento da votação do Requerimento no 520. de 1998. que solicita que a
Proposta de Emenda a Constitui<. io no 1-, Je 1998. seja examinada pela Comissão de
Constituição. Justiça e Cidadania,
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Onde se lê:
SR. PRESIDE!'ITE (Antonio Carlos Magalhães)
quarta-feira. entrará em pauta a Emenda Constitucional no 9.( ... )

( ... )Na prox1mn

Le1a-se:
SR. PRESIDEI'\TE (Antonio Carlos Magalhães)
quarta-feira. er.trará em pauta a Emenda Constitucional no 15 .( .. l

.. )!'.a proxima

(*) ATAS DE COMISSÕES

7' e I I' Reuniões da Comissão Temporána criada através do
Requerimento n" 475, de 1996. destinada a definir uma politica para o
desenvolvimento econômico e social da Arnazôma. realiza.das em 25 de agosto de
1997 e 15 de abril de 1998. respectivamente.
I' a 7' Reuniões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. criada
atra\ és do Requerimento n° I, de 1996-CN, com a finalidade de apurar as deminc1as
contidas na reponagem da revista Veja do dia 30 de agosto de 1995. sobre o trabalho
de cnanças e adolescentes no Brasil, realizadas em 5. 16. 17 e 26 de março. 6 e 13 de
maio e 12 de agosto de 1998. respectivamente.
I' Reunião (instalação) da Comissão Temporána criada atraves do
Requerimento n" 203, de 1998. destinada a acompanhar. in loco. a~ providências e
invesugaçôes dos fatos. circunstãncias e as causas que provocaram o incêndio que
assolou a Região Amazônica e. em especial. o Estado de Roraima. realizada em 30 de
abri I oe 1998.
6', 8' e 9' Reuniões (Extraordinárias) da Comissão de Educação.
realizadas em 6 de maio. 2 e 3 de junho de 1998. respectivamente.
2", 4' a 14' Reuniões da Comissão de Relações Exteriores c Defesa
1'< ac10nal. realizadas em 2 7 de janeiro, 11, 25 e 3 I de março. I 5. I 6 e 29 de abri I. 6 e

I3 e

~6

de maio e 3 e 17 de junho de 1998, respectivamente.

( •) Publicadas em suplemento ao DSF n"l39 de 4-11-98.
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Ata da 109!. Sessão Deliberativa Ordinária
em 4 de Novembro de 1998
4f. Sessão Legislativa Ordinária da 50!. Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Lima e Eduardo Suplicy

As 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Canos Magalhães - AntOnio Carlos Valadares
- Artindo Porto - Bello Parga - Benedita da Silva
- Beni Veras - Bernardo Cabral - Garlos Bezerra
- Canos Patrocinio - Casildo Maldaner - Djalma
Bessa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio
Alvares - Elói Portela - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Geraldo Altholl - Geraldo Melo Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Agripino - José Alves - José Eduardo - José
Eduardo Outra - José Fogaça -José Roberto Arruda - José Saad - Júlio Campos - Juvêncio Dias
- Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Leonel
Paiva - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Marina Silva - Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir
Soares - Osmar Dias - Paulo Guerra - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto
Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Renaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérg1o Machado- Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs.
Senadores. Havendo número regimental. declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa. propostas de emenda à Constituição que serão lidas pelo Sr. 1• Secretário. Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTTTlJIÇÃO N" 29, DE 1998
Dá nova redação ao § s• do artigo
14• da Constituição Federal , suprimindo
a reelletção para Prefeitos e prevendo a
desincompatlbilização nos outros casos.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo ~O da Constituição Federal,promulgam a seguint·. "menda ao texto
constitucional:
Artigo 1• O § s• do artigo 14 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14°................................................ .
§ s• O Presidente da República. os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
devendo se afastar do cargo seis meses antes das eleições."
Justificação
A presente Emenda à Const~uição justrtica-se
pela necessidade de anerar a Const~uição Federal
no tocante à reeileição para Prefe~os prevista no §
s• do artgo 14 de nossa Carta Magma. além de estabelecer a obrigatoriedade do afastamento do cargo
que ocupa.
Em 1997 foi aprovada uma Emenda Const~u
cional aHerando toda uma tradição legislativa que
impedia os governantes que estivessem no exercício
de seu mandato, de concorrerem à reeleição. Esta
restrição tinha como fundamento o receio de que os
chefes do Poder Executivo usassem a máquina administrativa estatal para benefício pl6prio. que. como
vimos recentemente. tinha fundamento.
Na época das discussões daquela PEC. tanto
na Câmara quanto no Senado. várias posições politicas alertavam para o perigo do inst~uto da reeleição. Determinados setores eram completamente
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contrários a que a reeleição passasse a vigorar em
nosso texto maior no 1l:lc:8l* a cargos Executivos.
Outros, apesar de favoráveis a que os governantes quii ti\ n r rr exercido um bom mandato pudessem ter a ~idade de se candidelarem novamente no periodo subseq(iente ao seu exercfcio,
achavam por bem que hoiMisse desinoompallbilização do cargo para ~em oonconer a noYO
mandato. Nesta conaolll, ..,....,. de não ter sido vitoriosa, estava· o .wa1 Gcuat.:lor de Slo Paulo, Dr.
Mário Covas, que, _,.., _ , 881ar obrigado, se
afastou espon~i~Mamenee de MU cargo, por emendar que não &«ia jtigo ~r IIXIIrcendo o mandato e ao mesmo l8fl110 concorrer à oeeleição. Segundo ele. isto alrapalharia a igualdade de condições entre os candidalos, coo ofonne previlllo na atual
lei elertooal (Lei n" 9.504197). Com este IMSI110 pensamento o atual Governador do Rio Gnrnde do Sul
taoroém se afastou do cargo para oooiCOITer à sua
reeleição.
No entanto, para tristeza nossa e prejuízo do
Boasil, a grande maioria doe Parlamentares, apoiados irrestritamenle pelo P..aidente da República e
pelos aluais Govemadores dos Estados, foram favoráveis a que a raeleiçlo doe chefes do Poder ExecutiVO fosse realizada sem que houvesse qualquer
afastamento do cargo exercido.
Isto causou inclusive urna incongru6ncia na Lei
(Lei das Inelegibilidades), na medida em
que havia obrigatoriedade de um Govelnlldor de Estado se afastar de seu cargo caso q u ' - concorrer à Câmara Federal, e de nio ter esta mesma obrigação caso quisesse cot ocomor ao mesmo cargo. A
questão suscitada foi levada ao Poder Judiciário
para maiores esclarecimentos. Era nec sr r*rio saber
se havia obrigaçio do af_,...,nto ou '*>. no caso
de concorrer ao mesmo cargo. O Supremo posicionou-se favorável à não obrigatoriedade do a - menta.
Passada aquela celeuma, deu-se a reei! · ;>ão
nos moldes que os governantes queriam. Entrelllnto,
Juntamente com o perfodo eleitora/ ano, W1io
um abuso indiscriminlldo do uso da rnéquina do Estado. tanto na reelaiçio do atual Presidente, qUWIIo
na maioria dos estados braaileiros que nio são administrados por pessoas sérias e dece.-.

n' 64190

Só para exempl~icar. no Estado de Sergipe, o
atual governador, Sr. Albano Franco. realizou convêniOS extempon\neos com os Municípios, num montante superior a 4S milhões de reaos, mesmo depOia
da vedação legal para tanto. É o uso do dinheiro público para beneficiar a candidatura daquele que eslá
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exercendo o cargo de Governador. Este é só um
exemplo do que deve ter ocorriclo na grande maioria
dos nossos Estados. Por estas e outras razões é importante que reavaliemos o instituto da reeleição
como um todo, e em especial a dos prefeitos.
Ora ilustres colegas, se houve uso da máquina
administrativa por parte dos atuais governadores,
imaginem quando as eleições municipais acontecerem, daqui a dois anos. Principalmente nos pequenos municípios onde a prática clientelista dos prefeitos, que se utilizam do velho costume do toma lá da
cá, passar a vigorar. Por esta e outras razões, não
podemos permrtir que exista reeleição para o cargo
de preferto, sob pena de vermos as máquinas administrativas municipais serem utilizadas para beneficiar seus ocupantes de forma direta.
Outrossim, tanto na esfera federal quanto na
estadua:, ainda que de maneira limitada, existe algum tipo de controle dos atos executivos, que são
naaJizados pela imprensa e pela sociedade civil organizada. No entanto, em flrnbrto municipal, com exceção das grandes cidades que repnesentam menos
de 1% do total dos municípios brasileiros, não existe
qualquer tipo de controle dos atos dos prefeitos. Isto
os leva a fazer uso do dinheiro público como se fosse privado, caracterizando assim a utilização da máquina administrativa em benefício próprio, ou seja,
em benefício da sua reeleição.
Ainda que mantivéssemos a possibilidade de
reeleição para os prefertos, prevenclo somente a desincompatibilização. como nos demais casos. isto
não funcionaria de forma adequada, pois falta aos
munfcipes elementos paoa exercer controle sobre o
Poder Público, como foi citado acima. Com exceção
de poucos municípiOS brasileiros, a grande maioria
não possui um jornal local. e quando isto existe. normalmente o proprietário. ou é o próprio Preferto ou
algum correligionário seu. Sendo assim. fica complicado aos cidadãos tanto saber se houve uso de dinheiro público por parte da prefeitura para beneficiar
o candida~refeito, quanto a divulgação por meio
da imprensa, caso 1sto tenha ocorrido. O controle social é ínfimo na grande maioria de nossas cidades.
Os avanços promovidos pela Constituição Federal de 1988 são Indiscutíveis em diversos aspectos. Lamentavelmente. no tocante à esta atteoação
referente à reeleiÇão. foi um erro termos aprovado
este instituto nos moldes em que está sendo pratica·
do, sem um controle mais efet1vo, ·com restrições
mais cia.ras.
Diante disso, o Congresso Nacional nãc. pode
ficar inerte. E fundamental que nós assumamos a
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responsabilidade de decidir sobre esta mudança na
Constituição Federal vedando à reeleição dos Prefeitos e obrigando aquele que estiver com o intuito
de se candidatar novamente, a se afastar do cargo,
no minimo seis meses antes. Sendo assim, para o
bem do Brasil e para uma melhor lisura dos plettos
eierrorais, espero contar com o apoio dos Ilustres
Pares para a aprovação desta Proposta de Emenda
Constitucional.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1998. Senador Ja.é Eduardo Outra, - José Eduardo
Graetl - Ademir Andrade - Pedro Simon - Geraido Melo- Ronaldo Cunha Urna -Lúcio Alcântara
- Ernandes Amorim - Leonel Paiva - Casildo
Maldaner - Eduardo Supllcy - "-ridião Amin Djalma Bessa - Bello Parga - Guilherme Palmeira - Nabor Júnior - Joel de Hollanda - Emitia
Fernandes - Abdias Nascimento - Epltacio cafeteira- Mauro Miranda- Roberto Requião- Csrlos Patrocínio - Antonio C&rlos Valadares - Lauro Campos - Sebastião Rocha - Elcio Alvares Jonas Pinheiro - Lúcio Portela - Franceilno Pereira - José Alves -José Blanco- Ney Suassuna
- Wellington Roberto- Odaclr Soares.

(A ComisSão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 30, DE 1998
Modifica o § 6" do arL 14 da Constituição Federal para exigir a renúncia dos
Chefes do Podar Executivo candidatos à
reeleição.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos temnos do § 3' do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:
Artigo único. O§ 6° do art. 14 da Constituição Federal passa a vigorar com a segUinte redação:
"Art. 14 ................................................. .
§ f11 Para concorrerem à reeleição ou a
outros cargos, o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefettos e quem os hower sucedido ou
suostituído devem renunaar aos respectivos
cargos até seis meses antes do plerto. •
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Justificação
Como todos sabemos, a Emenda Constitucional n• 16, de 1997, anerou o § s• do art. 14 da Lei
Ma<>r. adotando, assim, o instituto da reeleição para
as Chefias do Poder Executivo em nosso sistema
politico.
Uma vez aprovada ~. Emenda se estabeleceu
;x>lêmica sobre a aplicação - ou não - do disposto
no § s• do an. ; 4 da Constituição Federal aos agentes pvtíticos que pretendessem disoutar a reeleição.
Esse nomnativo magno. que nãc foi alterado pela
Emenda ng 16/97, prevê a renUncta -jos Chefes do
Executivo e de quem os houver sucec;do ou substituído no curso do mandato. r:-alr" -~:: C"~·::mcjdat.::::· ::1 outros ca(gos.
Alguns juristas entenUerarn que .:=-s i.a_ :..r..1Çe:"1
cia de renúncia para Chefes de t:xe.:.;_·itv'J se t'Bi;didatar a outros cargos, com ma.1or t azâo .1ind-s se !mpõe essa renúncia no caso do ocup2.nte ~'J c::.tT"QO se
candidatar à reele;ção, pois o tunoar:;.::":J na necessidade de renúncia M caso de cane~datu:a a o~~:·..:
cargo - a possibilidade l.le se f::jvcrs·:~t ,..c cargcexercido para se e~ger
ganna r~!avc. :-:ua!"-..:Jc 3ê
postula o ""'~mo cargo.
Ao fim. entretanto, prevaleceu ~ ~ntendiment~
de que não se aplica o § 61:! r.o ar.. 14 do C:s\atutc·
Supremo aos Chefes de Poder E.x:ect.mvc candidate,:;
à reele;ção, mas apenas quando :-·::ls.tuié!ilt c!..:::.::.:
cargos eletivos.
Não obstante, as eleições que acacau-c,-=~ ' • .:
realizar demonstraram, de sobejo, a incompa.tibili-:., ·
de entre a permanência no cargo e a postulação G:....
reeleição pelo Presidente da República, pelos Go·
vemadores de Estado e do Distrito Federal, pelos
Prefeitos e por quem os houver sucedido ou substi ·
tuído no curso do mandato.
Impõe-se, portanto, a necessidade do estabe·
lecimento da renúncia compulsória do Chefe de Po ·
der Executivo que pretende se candidatar à reeleição.
Com efeito, o que estamos vendo, no processo
eleitoral ainda em curso, especialmente em certos
Estados, é o uso e o abuso do poder político e do
poder econõmtco, mediante utilização de toda sorte
de instrumentos, inclusive da chamada "máqwna Cc
Estado" e da mídia, para favorecer candtdatos à rc::eleição.
Por conseguinte. a legislação eleitoral em v1gor
não conseguiu tolher as ações de governantes cana: ·
datas à reeleição que não tiveram peJO de usar e aousar escancaradamente do Poder Público para angãr;c:::.;
apoios, ainda que constrangendo o eleitorado.
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Destarte, a presente Proposta de Emenda l
Constituição tem o objetivo de alterar a redação do i
6' do art. t 4 da Lei Maior para exigir a renúncia, se;.
meses antes do pleito, do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e do Distrito Federal,
dos Prefeitos e de quem os hoiNer sucedido ou
substituído. não só quando concorrerem a outros
cargos mas. também, quando concol1'8f8m à reeleição.
Ante todo o exposto e em face do interesse público de que se reveste a rratéria nela tratada solicitamos o apoio dos nobres colegas congresaietu
para a aprovação da presente proposta de e,..,da
à Constrtuição.
Sala das Sessões, 4 de nowmbro de 1998. Senador Elói Portela - ......,
~
Quintanilha - Júlio c.mpo. - ~ Pinheiro Leonel Paiva- F....-llno Pweln- Palio a..rtll
- José Saad - Juvtnclo
Lucídlo Por1111a Beni Veras - .....,. Júnior - Joel ~ Holl..,... Artur da Táva.- Joio F~- ~ F~
Cesiklo Ma.._- Joio Rocha - l..ú*l CoeltoGllvam Borgaa- Emiiii
1111 - Joeé ~
do OUtra - Pedro Simon - ...... Agrtplno - AOdias Nasciiii811tD- Bello ........ -~Alves.

MI,.,. -

a.. -

Feo••

LEGISLAÇÃO CfTADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPITULO IV
Polftlcos

Doe~

•Art. 14. A soberania popular será exeroida
pelo sufrágio universal e pelo voto direlo e seaeto,
com valor 1gua.l para todos,. e nos termos da lei I'Tledlante:

1- plebiscrto
11- referendo;
III- iniciativa popular.
§ 1' O alistamento eleitoral e o voto são·
I - obrigatório para os ma1o1es de dezorto
anos:

11 -facultativo para:
a) os analfabetos:
b) os maio~es de setenta anos:
c) os maiores de dezasseis e menores de dezoito anos.
§ 2" Não podem .-.r-se como elertores oe
estrangeiros e, durante o período do serviço milrtar
obngatório os conscritos.
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§ 3' São condições de elegibilidade, na forma
da lei:
I - a nacionalidade brasileira:
11 -o pleno exercício dos dirertos politicas:
III- o alistamento elertoral:
IV- o domicilio elertoral na cincunscrição:
V - a filiação partidária;
VI -a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e VK:ePri!Sidente da República e Senador
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrrto Federal:
c) vinte e um anos para Deputado Federal. Deputado Estadual ou Distrital. Preferto. Vice-Preterto e
juiz de paz:
d) dezoito anos para Vereador.
§ 411 São ine~íveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5' O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrrto Federal, os Pretertos e
quem os houver sucedido ou substituído no curso
dos mandatos poderão ser reelertos para um único
período subseqüente.
§ 6' ···································································

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - As propostas de emenda à Constttuição que acabam de ser
lidas estão sujertas a disposiÇÕeS específicas constantes do art. 354 e seguintes do Regimento lrrtemo.
As matérias serão publicadas e despachadas à
Comissão de Constrtuição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, oficias que serão lidos pelo Sr.
1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
Of. 98198-LPSDB

Brasma. 3 novembro de 1998
Senhor Presidente.
Solic~o a Vossa Excelência detemninar as providências necessárias no sentido de proceder a seguinte pemnuta junto à Com1ssão de Constituição e
Justiça desta Casa:

Senador Sérgio Machado - titular
Senador José lgnác1o Ferre1ra - suplente

Na oportunidade, ~enovo protestos de elevada
estima e distinta cons1deração. - Senador Sérgio
Mechado - Líder do PSDB.
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Oí. r:• 157.'98-GLPFL
Brasília, 3 de novembro de 1998

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Waldeck Ometas. afastado para ocupar
cargo de Ministro pelo Senador Romero Jucá, como
Suplente, na Comissão Temporária. 'destinada estudar a relonma politico-partidária.
Cordialmente, - Senador Hugo Napoleão - Uder do PFL c.o Senado Federal.
OF/GABIIIN' 754
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mentários sobre a experiência ainda recente da reeleição no Brasil.
E:cperimerrtamos, no úttimo plefto, pela primeira
vez na História do Brasil, a reeleição para a Presidência da República e para Governos Estaduais.
Prevê-se também, de acordo com o principio da legislação em vigor, a reeleição dos Srs. Prefeijos. Sr.
Presiderrte, nobres Colegas, não sei se essa experiência, embora bem recerrte, valeu a pena para nós.
Questiono-me se o principio da reeleição, principalmente no presente mandato do nosso Presiderrte e
dos nossos Governadores, não veio, de certa forma,
tum...!!!U:!r o p~~·.:o admin!strat!"~-o nc Pa!s.

B;asilia. 4 de novembro de 1998

Desde o rTl("l'õle:to em que o proposta referente

Senhor Pres!der.te.
Comunico a Vossa Exce!ência que o Deputado
·:scar G:oldon1 pasa a integ:e~r, na qu&lidade de Su~!~nte, a Comissão Mista destinada a examinar e
enitir paiecer sobre a Medida Provisória n 11 1.686-5,
de 26 de outubro de 1998, em minha subsiijuição.
Por oportuno, renova a Vossa Excelência protestos de estima consideração. - Deputado Geddel
Vieira Uma, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
fertas as substrtuições solicrtadas.
Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. 1111
Sec,~etáno, Senador Ronaldo Cunha Lima.

à reeleição -er;uou r.esta Casa e no Congresso Nacional, quer queiram, quer não, as atenções do Bra-

É lido o seguinte:

Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Pres1dente,
Comunico a V. Ex• que, a partir desta data, estou deixando a liderança do Partido Progressista
8rc:31leiro- ?PB, no Senado Federal.
Cumpre destacar que as referidas funções pas'5ar~o a ser exercidas pelo 1 2 V1ce-Uder. Senador
Leomar Quintanilha.
Na oportunidade, re1tero a V. Exi os meus protestos de estima e consideração. Senador Epltacio
:~tete!ra, Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe~~ente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase à iista de oradores.
Concedo a palavra. por 20 m1nutos. ao Sena~.-or Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
?ronl!r.c•a o segu1nte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, embora em breve tempo, eu gostaria de tecer alguns co-

sil vo~.aram-se para essa questão. Desde aquele
'llomerrto, muitas matérias que poderiam ser aprovadas no campo administrativo, murtas reformas não
só do Poder Legislahvo. mas principalmerrte do Executivo, deixaram de ser aprec1adc,c em função da
tramftação do projeto referente ao instituto da reeleiÇão.
Às vezes, questiono-me se valeu a pena até
para o Presidente da República submeter-se a esse
instituto da reeleição. Recordo o que aconteceu nos
Estados Unidos, onde o principio da reeleição, em
50 anos de vigor, salvo engano, só ocorreu, a partir
do tempo de Roosevelt, no mandato do Presidente
Bill Clinton, do Partido dos Democratas. E por quê
ocorreu? Porque os Estados Unidos estavam num
processo de evolução, com um grande potencial
econômico, com uma inflação baixa e com um nível
de desemprego bastante suportável. Mas, para nós
do Brasil, não sei se isso valeu a pena. E. muitas vezes, questiono se valeu a pena até mesmo para o
Presidente Fernando Henrique. Pergunto: será que
não vamos precisar de oito anos para realizar o que
poderíamos fazer em quatro anos? Será que não vamos precisar de oito anos para implantarmos as refonnas de que o País necessita? Já vínhamos tecendo comentários em relação a essa questão antes
mesmo de assumirmos em 1995. O Presidente da
República e o Congresso Nacional já tratavam desse assunto na campanha de 1994. Sabíamos que o
Brasil precisava passar por reformas, tais como a
administrativa, a prev1denc1ária, a tributária. Aliás,
essas três reformas, que são fundamentais, ainda
estão sendo questionadas: a reforma previdenciária
terá alguns destaques submetidos a votaÇão hoje na
Câmara; a tributária, decorndos os quatro anos de
yovemo, ainda não for apreciada, não oferecemos
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ainda ao País uma nova proposta de legislação tn-.
butána. Portanto, questior»me se aquilo que se ~
z1a ·Juscelino fez em ·cinco anos o que seria feito em
Cinquenta· não estaria acontecendo às avessas conosco nesse momento, ou seja, se vamos precisar
de orto anos para protnCMtr as reformas que '*'riam ter Sido implementadas em quatro. Não sei ae
não perdemos tempo, não sei se não deixamos ct.
preparar o País para enfrentar as crises tais corno a
do final do ano passado, não sei se em função do
instrtuto da reeleição ou da própria campanha não
deixamos de apreciar matérias de que o País pi9COsaria para, quem sabe. agora estar preparado para
enfrentar a concorrência internacional, a globalização. Será que, desde que aprovamos a reeleiçio, •
matérias que o Governo, ainda que bem-intencionado. mandou para cá não se revestiram da nfiida ~
pressão de que seria em vantagem própria, visando
a reeleição? Não sei se não tiavia a expectativa na
sociedade de que o Governo estava fazendo em benefício próprio, e ai deixava-se de apreciar , _
casa ou na Câmara dos Deputados questões fundamentais como as reformas que se apregoam no Pala
há mais de quatro anos.

Se refletirmos com consciência, com muila
tranquilidade, Sr. Presidente, nobres colegas, não
sei se valeu a pena usam-os a experiência da reelatção no Brasil. Não sei se será válida a experiência
de tennos aprovado e implementado o principio no
mesmo período legislativo. Pergunto-me se isso valerá a pena. Depois desses quatro anos, não i~T1'4an
tamos aquilo que o País há tanto vinha reiVindicando, que a sociedade ansiava há tant<> tempo. Ser6
que nos próximos anos estaremos ainda a pregar aa
mesmas teses, a tecer os mesmos comentános?
Questiono como será a posse do Presidente da
República no dia 1° de Janeiro. Não haverá urna

no--

vidade grande como aquela de t• de janeiro ct.
1995. Não haverá saudade, não acorrerão à Naçio
os países, os representantes, como um granct.
acontecimento. A posse talvez refletirá apenas un.
continuidade, uma seqüénc1a de discussões que I'
vínhamos mantendo nos primeiros quatro anos. Nlo
haverâ as discussões que poderíamos oferecer se,
por exemplo. não se disputasse essa reeleição. Talvez a implantação das reformas t1vesse ocorrido
neste mandato, neste período. O Pais, pareoe-me,
estana preparado para enfrentar as crises. o pacote
e as med1das que estão agora no Congresso Nacional. Tudo isso teríamos vencido, na minha m~
opinião. e estaríamos pensando hoje em outras
questões tunclamenta1s.
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Não teríamos, por exemplo, os problemas de
agora. O nosso Ps.rtido, ontem à noite, reuniu-se até
altas horas da noite. Graças a Deus, concluiu-se
pela constituição de uma comissão para que o Partido reflita, pense, medite sobre as propostas envidas
pelo Governo ao Congresso Nacional. O Govemo
precisa buscar o equilíbrio no seu ajuste fiscal; então
o Partido vai, através de uma comissão, refletir sobre essa e outras questões.
Reprto: será que não teríamos superado tudo
isso? Será que não estaríamos pensando mais
adiante? E agora ainda precisamos superar os resquícios que, quer que~ra ou não, ficam de uma ele~
ção. Nas campanhas estaduais, ânimos foram feridos de uma fomna ou de outra, e isso leva um certo
tempo para cicatrizar.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. é essa a
reflexão que trago a esta Casa. São pensamentos
que procuro exteriorizar. Conversei com muitas pesS<>BS e constate_i que várias delas pensam também
dessa forma. Por isso, trouxe à reflexão este pensamento: valeu a pena, na verdade, usarmos a exp&riência da reeleição no Brasil, enquanto nos Estados
Umdos, ao longo de 50 anos, depois de Rooseveft,
apenas Bill Clinton conseguiu reeleger-se?
Repilo: não sei se a reeleição foi válida em função daquilo que se pregava. daquilo que vlnharnos
acalentando desde o 1nício deste govemo: preparamos o Pais para um futuro d~erente, para um futuro
ela estabiUzação, para um Muro sem inflação. um
país pronto para enfrentar o mundo, com as reformas tributária, previdenciária e administrativa. E ers
que vamos vencer praticamente os quatro anos e
vamos avançar no segundo mandato, continuando a
conversa sobre essas teses.
Temos agora. de certa lonna, pressa, porque
fica difícil tocarmos a mesma música da refonna, do
diálogo em tomo da sociedade sobre os pontos que
devem ou não ser reformados. Estamos avançando
no espaço e deveríamos, na minha opinião, estar
preparados já há muito tempo para enfrentarmos essas peripécias do mundo inteiro e do Brasil: desemprego, alto custo dos recursos. Não é passivei continuar dessa forma. Talvez a comissão que o Partido
constituiu possa buscar um caminho. Não sei se podemos ficar quatro. cinco meses ainda, embora aplicando as reformas conforme o Governo manda para
cá, para que comecem a cair as taxas a um patamar
mais ou menos acessível ao setor produtivo nacional. Tudo isso. não se1 se não teríamos vencido antes da reeleição. Por rsso volto a perguntar: vateu a
pena usannos o mstituto da reeleição no Brasil? Va-
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leu a pena procurarmos garantir mais quatro anos
para as mesmas pessoas? Se talvez tivéssemos
procurado alguém que conduzisse o processo na
mesma direção, no mesmo projeto, já com as reformas implantadas, não teria sido melhor?
Essas são as questões que deixo para refle>:ão, para meditação de todos nós, porque temos, de
certa forma, uma certa responsabilidade para com
os destinos deste Pais.
O SR. EPIT ACtO CAFETEIRA (PPB - MA) Sr. Presidente, p1~ço a palavra para uma comunicaç:ão de liderança.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex'
tem a palavra, SE,nador Epitacio Cafeteira, por 5 minutos.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA.
Para uma comur:icação de Liderança. Sem revisão
<lo orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
"m primeiro lugar, solictto a V. Ex" que peça a trans<:riç:ão nos Anais do Senado do artigo do nobre Deputado Antonio C•eHim Neno, do PPB, na Folha de
!>.Paulo de hoje, com o titulo: "Quebramos com elegância". Como é esse o meu pensamento também,
Sr. Presidente, a ::hei por bem encaminhar a V. Ex"
c:orrespondência mediante a qual comunico que dei:co a liderança d•> PPB. E o faço porque na ocasião
''m que o Partido, fazendo parte do Bloco do Governo e tendo que ronsequentemente lutar, batalhar e
•totar pelas medidas propostas pelo Governo, eu não
estaria confortável exercendo a Liderança. Então,
passei ao prime1rO Vice-Líder, e o nobre Senador
Leomar Ouintanilha, a partir de hoje, passa a ser o
o..ider do PPB. E também porque penso que não é
,ora de formação de blocos. A minha posição sem:>re foi de muita independência.
Quero, nesta ocasião em que deixo a Liderança do Partido, agradecer aos meus companheiros de
Bancada, que sempre souberam entender a minha
~osição de indEpendência. votando com a minha
consciência, não sendo um simples boneco de ventríloquo de um pahdo que apoiava o Governo. Votei
l/árias vezes cor.trariamente ao Governo, mas sempre entendendo q Je o fazia ao lado do povo brasileiro.
Quero agradecer à Mesa, Sr. Presidente, a deferência com que sempre me tratou no exercício da
liderança. Solicito a V. Ex' que mande tirar a placa
da Liderança e a coloque na Bancada do Senador
Leomar Ouintanilha. Muito obrigado a V. Ex'.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EPfTACIO CAFETEIRA Elfl
SEU DISCURSO:
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Folhai de S.Paulo
QUEBRAMOS COM ELEGÀNCIA

Antonio Oetnm HeliO

Como disse o personagem de Joyce no "Ulisses". •a histOria é um pesadelo do qual tanto acordar". Uma semana depo1s
das ei&Jções acordamos, com a noticia de que lomos • talênoa.
O presidente havia dado o aviso. ligeiro e anteopado. DepoiS de

el81to, tena de fazer o que não fizera no primeiro mandato.
Quebramos mesmo. Internamente. o governo, com UI'Q.a di·
vida pública explosiva, não apenas pelo reconhecimento dos "esquele1os•, mas por uma questão da Blitmética. A relação dfvidaiPIB cresce PJ"'-'& a taxa de juro real é superior à taxa de
crescimento raa! do PIB. E o déficit público foi espantoso devido à
la~ oa ::JOtítiCa fiscal pré-eleitoral. Soluçllo proposta: aLIT1entar a raceim já e ameaçar reduzir as despesas quando for possi·
vel.

Quebramos. "de quebra". o setor privado. Ele tem sido pnvado mesmo, mas é das condições isonOmicas de creSCimento,
com uma política ta.rtlária atabalhOada. um Ci\mbio vaJortzado.
uma taxa de juros lnsuponav8. t: LJma carga hibutárta absurda
quando comparada com a qualidade dos serviços recebidos. Va-

mos crescer es:le ano pouco mais de 0,5%. SolUÇão proposta: au·
manto de lmpoSios SObre ele e da pior QUalidade. Impostos am
casc:ata. nio compartilhados com Estados e muniCipk)s e com
vi6s antiex;portador. Promete-se a redução da taxa de .turos no futuro. Mas. depois da reduçlo, continuará, ainda, a ma10r do mundo para o setor prtvado! Soluçlo singuiar. pois implicará menor
utilização de nossa capacidade produtrva e aumento do dasperdi·
cio por me10 do desemprego da mão-de-obra.
Quebramos, eltlemamente. devido à valonzação cambial.
Solução proposta: arranjar um pacote de auxmo do FMI. QUe certamente não sent um almoço prátis. São m!lls dívidas (agora soberanas) para pagar as que imprudentemente fizemos aaunulan·
do mais de US$100 bilhões nos últimos quatro anos. Toda ela fi.
nanciada. como nos garantia o Banco CentraL por "cap1tais de
fina ongem e de alta confiabildade"! Empurramos com a bamga
os venCimentos, na esperança de que daqui a cinco anos tenha·
mos outro pacote de alívio. Garantimos aos credOres externos
que vão receber seus dólares com altíssimo retomo, à rusta de
uma reduçio da stiVIdade econOmica dO país. Como daqui a onco anos reremos novo paoote. os •n~.iestrdores • se apressanlo em
colocar seus recursos no Brasil a taxas m6d1cas.
Temos dOis probtemas: 1) um grande desequilfbno 1ntemo
po1s estamos operanc:k) abaaxo de nossa capaCidade, com uma
taxa preocupante de desemprego, e 21 um substanc1al desequlli·
brio exrerno. Com um cresc1mento medíocre intenor a 1% ao ano.
temos um déficit em conta oorrent8 de 4% do PIB. Não há oomo
resotvê-los com um único inSII"Umento. Todos sabem. e o FMI particularmente. que !alta um segundO InStrumento: a manobra cambial. Escolher a deftação da econom1a (com o suporte do FMI)
para saN-ar os Interesses do siStema finance1ro amencano. como
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tez o governo. v81 expor a politica e~~mbial a uma tBnsAo .,...,..._
nente e com enorme cuR> .:x:ial. 01 especuladores sabem que
a flutuação do câmbio é só uma q.Jestlo de tempo. Em a6gum

momento o custo poiRico da ddaçlo vai superar os inconv.
nientes da vakmzaçlo,_e ai eles agd.o.

Antonio Delfim ......,, eecreve às quartas--iras ne• colu na.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Registrando o reconhecimento da Mesa à participação aliva de V. Ex' nos tnlbalhoS desta Casa, como Lfder
do seu Partido, infonnc>.Jhe que o pedido que acaba
de formular será ateDdido, na fonna regimental.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - N.também lamentamos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Está registrada a mannestação do Senador Pedro Simon.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
S. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. IIIEY SUASSUNA (PMDB - PB. PronunCia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. nós, nordestinos, temos uma capacidade de sobrevivência incrivel, praticamente somos treinados a enfrentar problemas, que são muitos para aqueles que nascem
no Nordeste, são mais do que para os que nasceram em qualquer outra regiio da Republica.
Temos hoje uma crise mundial. que todos decantam. Realmente há seis meses não se fazem
grandes negócios em nenhum pais do Ocidente, o
que sign~ica que, como é concatenada, essa criae
ainda vai durar por muito tempo. Mas também tem.
uma crise nacional. As nossas lideranças nacionail
e o povo em geral não fala em outra COisa senão rw
crise que estamos vivendo e no pacote que nos esl!i
sendo Imposto para o seu enfrentamento.
No entanto, Sr. Presidente, a1nda há uma outra
crise para os nordestinos. e uma cnse de que nin-.
guém nem fala: a seca. Enquanto o reSiante da R•
publica enfrenta a crise mundial e a nacional, enfrentamos uma terceira crise: a da seca.
Exemplos de bravura do nosso povo, de destemor, de criatividade, poderíamos citar milhares, e
cito aqui um deles: um senhor saiu de Santa Rita
para o Rio de Janeiro, onde julgou ter ma1or possblidade de encontrar emprego. E resolveu sair, Sr.
Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. com a mulher e
um casal de filhos, de bicicleta. Levaram seis meviajando para chegar ao Rio de Janeiro. Tudo na . .
perança de ter emprego. Santa Rita situa-se na nt-
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gião do brejo, onde chove. E para nós, dos Mumcipios situados mais adiante, tudo é mais d~icil.
Hoje, aqui no Senado. a Comissão da Seca vai
reunir·se. Trouxemos um Prefeito para fazer um depoimento: o prefeito de Pedra Lavrada, onde não
chove há quatorze meses. Todos os mananciais estão esgotados, e a água está vindo de 1 02 quiiOme·
tros de distância. Mas ninguém tala dessa crise. e
ninguém fala, Sr. Presidente. S,.s e Srs. Senadores.
porque só estamos falando na crise financeira que
aflige o Brasil.
Ontem tivemos urna reunião de todo o PMDB
para decidir como iríamos nos portar diante da crise,
mas ninguém tala da seca. Portanto. gostaria de
lembrar que. além dessa outra crise, continua existindo a crise séria de 1600 mumcíptos que não têm
um pingo d'água. somada à ameaça de que vai acabar a situação de emergência na mês de dezembro
- sabe-se que os burocratas daqui, de Brasllia, deci·
dem fazê-la por um ano ou por tantos meses. Acabará em dezembro. como se já houvesse chuva e
colheita no Nordeste no referido mês. Não há. E
nem vai haver em janeiro e fevereiro, porque as chuvas vão começar em março, só devendo haver colheita em JUnho. Mas a emergéncia acaba agora em
dezembro. Os burocratas comportaram-se, Sr. Presidente, como se seca fosse algo retilineo, perma·
nente, estáveL Não pensaram que ela é cumulativa.
Se no começo do ano tínhamos aJguns milhares de
pessoas padecendo pela sua ocorrência, hoje temos
dezenas de milhares de pessoas que não têm água.
a não ser que a busquem a 102 quilômetros de distância.
Para as pessoas do Sul e Sudeste é fácil: perguntam por que as pessoas não mudam. Mas ali
está toda a históna. toda a VIda, enf1m. tudo daquelas pessoas. Fora daquele contexto. elas são nin·
guém, viram essa bucha social que temos em volta
das grandes Cidades. que resultam na marginalidade, sofrimento, doenças. ruas sem esgoto, ou seja,
ausência absoluta de qualquer decência de vida.
como vivem milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. venho a
esta tribuna exatamente para clamar que as autoridades não esqueçam que estamos numa seca terrível, apesar desta outra crise.
Owi o ex-Presidente Itamar Franco, na reun1ão
do PMDB, ontem a nMe. citar alguns indices que
são. de fato. preocupantes. Ele d1z1a que. quando
este Governo começou. o crescimento do PIB era de
6°/o ao ano: hoje vai ser 1%. Há esperança de que
se1a de 1%. A dív1da interna, Sr. Presidente. era de
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R$65 bilhões e hoje é de R$300, quase R$400 bilhões. A taxa de desemprego era de 5%. Hoje estamos
com 10%. Alguma coisa não andou bem, dizia o exPresidente Itamar. Dizíamos, naquela reunião, que

estávamos preocupados, porque falamos da crise e
2presentamos soluções para ela. Pelo menos o Governo apresentou um pacote de enlrentamento. Mas
eu lembrava que nós, do Nordeste, enfrentávamos
três crises, e que a crise maior que estávamos enlrentando neste Pais era a crise gerencial. Não posso entender como é que fazemos um pacote como
esse. que está tirando o sono de todos os empresários e de todos aqueles que têm um pouco de discernimento, para sanar um rombo de R$28 bilhões,
quando temos para receber, desta República, R$31 O
bilhões relativos a dividas' É de pasmar. Sr. Presidente. Como alguém pode estar morrendo por causa
de R$28 bilhões, quando tem R$31 o bilhões para receber? Setenta e tantos bilhões da Caixa Econômica
precisam ser recebidos; R$25 bilhões do Banco
Central, R$20 bilhões do Banco do Brasil, quase
R$40 bilhões do INSS, quase R$60 bilhões do Ministério da Fazenda! E estamos morrendo por causa
de R$28 bilhões. Por causa de tudo isso estamos

nos esquecendo inclusrve de socorrer o Nordeste do
Pais. As verbas para o Nordeste estão se exaurindo,
acabaram-se praticamente. Vão acabar em dezembro, mas temos dinheiro para receber. A crise, na
verdade. é gerencial.
Temos que ter a coragem de negociar essas
contas. Que não se recebam os R$310 bilhões, mas
uma parcela. Sr. Presidente: R$30 bilhões, R$40 b~
lhões, 10% ou 20"/o daquele valor já resolvem o nos·
se problema, porque esse é um dinheiro devido. No
entanto. as pessoas não pagam. porQue os custos fi·
caram altos demais. Quem devia cinco está devendo
vinte. Não vai pagar os vinte e não há ninguém com
competência neste Pais para negociar a fim de que
sejam pagos sete. Os Estados Unidos fizeram ISSO.
Sr. Presidente. Criaram uma comissão de negocia·
ção e renegociaram as dívidas. No Brasil, a legisla·
ção diz: ''É tanto: Ninguém pode descontar nada,
por 1sso ninguém paga. Temos R$300 e tantos bilhõ·
es a receber. mas ninguém recebe. Não cons1go en·
tender como saímos à rua clamando por R$28 bilhõ·
es quando temos a receber, assim como não consi·
go entender por que deixar os Estados nordestinos,
neste momento, numa situação de enfrentamento de
três crises.
Se1 que é d1ficil ser Presidente da República
num momento como este em que estamos vivendo.
A globalização esta ai. Ainda hoje começamos a

159

realizar, neste Senado da Republica, um painel sobre globalização. Sei que é difícil, Sr. Presidente, enfrentar a divida interna que o Presidente encontrou,
mas como disse o ex~Presidente Itamar Franco. ela
saltou de R$65 bilhões para quase R$400 bilhões. A
verdade é que isso é resultado dos juros que se estão exponenciando. Sei que esses juros são necessários, senão vai embora o capital estrangeiro. Mas
será que ele não está indo porque os juros estão altos? Será que não é porque está havendo uma crise
de confiança? Se alguém me disser que está tomando dinheiro emprestado e pagando 100%, não vou
emprestar nem que tenha, porque essa pessoa deve
estar desesperada e sem condições de pagar, caso
contrário não pagaria 100%. Estamos pagando mais
caro do que qualquer pais do mundo, então está havendo uma crise gerencial. E essa crise gerencial se
manifesta no recebimento das contas. na necessida·
de urgente de um pacote e também na desproteção
que estamos tendo no Nordeste. Faz mais de 60
anos que legislações foram criadas para lazer a diminuição da diferença dle rendimento e de qualidade
de vida entre Nordeste, Sul e Sudeste e o objetivo
até hoje não foi atingido.
Por isso, Sr. Presidente, venho a esta tribuna
para lazer este alerta: Temos condições de enfrentar
até mesmo a crise que o Brasil todo está enfrentando, mas é preciso socorrer com urgência os Estados
do Nordeste. O meu Estado e o Estado de V. Ex',
que são pequenos, pagaram as suas contas. Hoje
eu conversava com o Governador da Paraíba, e S.
Ex" me mostrava que em três anos pagou US$534
milhões, o equivalente a R$640 milhões, uma verba
maior que a verba anual da Sudene para os nove
Estados. Nós pagamos tudo isso, mas quando o
aperto chega é igual para todos e ninguém olha o dilerenciamento dos Estados. Pelo contrário, nós do
Nordeste estamos pagando um preço a mais. Estamos pagando também essa desproteção. essa falta
de solidariedade do Governo Federal para com o
Nordeste. porque até mesmo o dinheiro dos carrospipas, que foram eStipulados para serem pagos nessa frente de emergência, na maioria das cidades do
interior da Para1ba, não foram pagos. Atrasam o pagamento dois, !rés meses. Entretanto. ninguém pode
atrasar três meses de recebimento de água, porque,
senão, morrem de sede
Então, Sr. Pres1dente, estamos pagando um
preço mais caro e enfrentando não apenas as crises
mundial e nacional, mas também uma crise regional
terrível que assola desde o norte de Minas Gerais
até o Estado do Ceará. E é prec1so que abramos os
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olhos deste Governo e destas autondades para que
venha algum socorro. porque a esperança já começa a minguar.
Muito obligado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEN'n (Geraldo Melo) - Tem a
palavra o Senador Joel de Hollanda, por 20 minutos.
O SR. JOEL DE HOU.ANDA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, em sua edição de 21 de outubro ú~
timo, a rev1sta lstoÉ publica entrevista com o VIO&Presidente da ~epública, Marco Maciel. São trêll páginas que condensam, de forma primo10118., o pensamento de um dos mais sérios, lúcidos e corretos ho-mens públicos a que nosso Pais se acostumou a aOmirar e a respeitar. Como bem salientou o jornalista
Lucsano Suassuna, no texto de apresentação da entrevista. "Marco Maciel é um político em extinção.
Daqueles que cumpre uma trajetória na vida pública
sem que seus advenlários o acusem de obter vantagens ilíCitas".
Ao fazer. neste plenário, o registm da enti8Yista concedida pelo Vice-Presidente, imagino estar
cumprindo um dever elementar de homem público:
contribuir para que uma brilhante análise da conjuntura politica brasileira, elaborada por quem OClr1Mce
a fundo nossa realidade, seja pa11ilhada, examinada
e debatida por um número maior de pessoas. Nesse
sentido. não me parece existir local mais apropriado
do que esta Casa.
No dialogo travado com o redator-chefe da .._
toE. Marco Maciel aborda pontos essenciais da vida
brasileira, com especial destaque para o que ele
próprio reconhece ser sua maior bandeira: a urg&l"'te
necess•dade de se proceder a uma ampla reforma
políttca em nosso País. Penso residir nessa tese o
grande e definidor elemento que distingue o esladi,._
ta do homem comum, seja ele político ou não.
Conquanto reconheça a complexa e multifaa&tada reahdade na qual vN'emos, em que aspectos
económicos, políticos, sociais e culturais se entrela-çam. o estadista tem a agUda sensit>ilidade para perceber que as grandes e definitiVas ações têm por A>ferêncla a longa duração, jama•s o cul1o prazo. Mais:
tem. como nosso Vice-Presodente. a convicção da
que a politica é o ponto matricial, o caminho natural
para a solução das pendências. da aproximação dos
pólos opostos, da compatibilização de posições di,._
t~r~tas acerca do mOdelo de Nação que se quer coo...
trwr.
Composições finnes. sem nunca ser arrogante,
Mac1el não tem meias palavras para apontar o que,
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em sua opinião, são deformações de nossa experiência político·•nstitucional. Assim, contesta uma
realidade que toma "mais fácil cliar um partido do
que organizar uma mK::roempresa·. ou. a1nda. quando deplora o fato de que. no Brasil, d1z S. Ex', há a
•maioria, minoria e unoria, que é o partido de um
só". Para S. Ex' não se trata de advogar a extinção
desse tipo de pal1ido, mas, sim. de exigir que este
tenha representatividade.
A reforma política pela qual se bate Marco Maciel, transcende, em muito, à mera mudança na legislação eleitoral e pal1idária. Para o Vice-Presidente, é necessário discutir o caráter das mstituições republicanas que temos, a começar pelo fato de que
nossa fecleração é meramente legal. nada tendo de
real. Exatamente por isso, Maciel identifica a reforma tributária corno integrante das chamadas reformas políticas. Diz S. Ex': "A reforma tributaria tem
muito a ver com a federação. Ela terá de fazer uma
análise correta de com quem estão os encargos e.
portanto. com quem devem ficar as receitas. E, a
pal1ir daf, poderemos ter uma verdadeira federação.
Não conheço nenhum Estado federado com tantas
disparidades como no Brasil•.
Marco Maciel desmonta, por equivocada. a
tese de que o Sul está suO-representado e o Nordeste super-representado no Congresso Nac1onal.
concordando com Dan:y Ribeiro quando este afirmava que uma representação parlamentar numericamente justa devena contemplar, além da população.
a dimensão territorial, citando especificamente o
exemplo do Amazonas.
Para tugir do casuísmo presente a cada legislação feita para uma determinada eleição. Maciel
lembra a impresc1ndive/ necessidade de se tomar
três providências: "atuahzar o Código Eleitoral de
1965, aperfeiçoar a Lei dos Partidos Politicas de
1995 e mudar a lei de inelegibilidade por causa da
instituição da reeleição. que deixou essa lei em conflrto com a Constituição".
Defensor rigoroso de mudança em nosso SIStema eleitoral, Marco Maciel lembra que o modelo
adotado no Brasil fo1 transplantado daquele que Vi·
gorava na Itália dos anos trinta. Hoje. diz ele, SO·
mente o Brasil e a Finlândia o praticam. Para o VicePresidente, o ideal é o sistema misto. na med1da em
que concilia o majoritário com o proporcional: "De
um lado, ele dá condições de forjar verdadeiros partidos e, de outra pal1e. permite brotar lideranças nas
d;terentes regiões do Brasil".
Em suma. Sr. Presidente, a entrev1sta oe Marco Maciel é uma aula de quem domina seu oficio,
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tem uma aguda sensibilidade politica e conhece
como poucos nossa evolução histórica.
É a palavra de alguém que. sendo Vice-Presidente da República. jamais deixou de ser discreto,
sem nunca pecar pela omissão.
É a opinião de quem construiu uma trajetória
politica invejável, a partir do nosso Estado de Per-

1azermos a ponte entre um e outro e buscarmos um
meio termo?
Considero muito séria a situação que vive o

nambuco, sem trair seus ideais e suas convicções,
sabendo ouvir e tendo o que dizer, sempre no momento exato e no tom adequado.

do o momento por que passamos. Concordo que a
palavra do Senhor Presidente e de seus auxiliares
tem sido séria e responsável. mas V. Ex's hão de
concordar que a angústia que domina a sociedade
brasileira é perte~amente compreensível. Razões in-

Alguém, enfim, que. com dignidade invejável,
procurou sempre ·combater o bom combate.·

Por tudo isso. faço esse registro. A fala de Marco Maciel engrandece o País, enobrece o cargo que

ocupa e dá ao Brasil a certeza de que. ao lado do
Presidente da República, está um estadista que tem
1déias. que sabe como apresentá-la. que pensa as

questões brasileiras com a lat~ude que elas merecem e que a Nação espera de seus lideres.
Mu~o obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por 20
minu1os.
O SR_ PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s. e. Srs. Senadores, vários têm
sido os pronunciamentos feitos sobre o momento
que estamos vivendo e as novas medidas do Gover-

no.
Dentre eles alguns acres e duros. embora com

conteúdo importante, como o do Senador Roberto
Requião, no sentido de apresentar propostas, idéias
e sugestões.
Na semana passada, assisti a todo o depoi·
menta do Ministro da Fazenda - por quem tenho o
respe~o

Brasil. Aliás, diga-se de passagem, o Presidente da
República foi o primeiro a di:zer isso. Tem razão Sua

Excelência quando diz que estamos num contexto

de crise internacional e dentro dela deve ser analisa-

ternacionais? Pode ser. Ontem foi no Japão; hoje na

Rússia e, amanhã. quem sabe. Eleitos generalizados no mundo? Pode ser que s1m.

O Govemo apresenta a sua proposta e quero
fazer justiça ao Presidente Fernando Henrique que,
antes do primeiro turno, quando ainda era candidato,
falou claramente sobre medidas que apresentaria.
Ele não pintou a situação de cor-de-rosa quando era
candidato para agora mudar o tom. Inclusive em
seus pronunciamentos no Rio Grande do Sul, Sua
Excelência deixou claro que a hora era difícil, mas
que, da mesma fomna como havíamos enfrentado a
questão da inflação, enfrentariamos outras dificuldades como o desemprego.
Do que eu não estou gostando é das linguagens na forma de monólogo do Presidente, das
Oposições, da sociedade, as mais variadas. Entendo, com toda a sinceridade, que o Presidente poderia - acho até que deveria - convidar para uma reunião no Palácio essas diferentes autoridades repre-

sentativas da sociedade. O Lula. por que não? O
Ciro, por que não? Eu vi e gostei da reunião dos Go-

vernadores de Oposição. Porque, ao contrário do
que a imprensa imaginava. que eles viriam de uma

e admiração - aqui no Senado. E. on-

fomna acre e radical. os Governadores eleitos pela

tem. de minha casa. ouvi o longo depoimento de S.

Oposição analisaram, debateram, manifestaram a

Ex'., transm~ido pela TV Câmara, quando pude perceber a d~erença entre Senado e Câmara. Lá os

sua preocupação. falaram em propostas alternativas

parlamentares foram mais duros e mais rígidos nas
seus cobranças.

desde, é claro, que chamados. Acho que deveoiam

maior

e se propuseram a conversar com o Presidente,
ser chamados.

Na oportunidade do pronunciamento do Sena·

O Governador Garotinho, do Rio de Janeiro, loi

dor Roberto Requiâo, aparteei S. Ex' para dizer que

o escolhtdo para falar em nome dos Governadores

seria muito importante que houvesse um entendimento, uma perspectiva de diálogo entre o Governo
e a SOCiedade e entre o Governo e a Oposição. S.
Ex 1 da tribuna fez um pronunciamento que acredito
ser importante, porque os números são sérios.

de Oposição. Foram eleitos. são Governadores.

E o Ministro Malan. dessa mesma tribuna, fez

verno é esta que aí está Vamos discutir quais são
as alterações e o que pode ser feito de maneira diferente, numa discussão em que haja argumentos dos

sua exposição e parece que o Senado assistiu a

dois depoimentos diferentes. Não há condições de

apresentam propostas, o resultado do que vamos
votar aqui vai repercutir nos Estados e é natural que
sejam chamados a discutir.

A crise é esta que ai está. A proposta do Go-
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dois lados. Não um discurso em que o Governo f *
que tudo está uma maravilha e a Oposição diz que
está tudo enado. Vi o própno Lula dizendo que eslaria disposto a conversar com o Presidente. Assilli,
ontem. no Programa do JO Soares, o Governadllr
Garot1nho dizer que estava disposto a dialogar. Cor>sidero ISSO importante e necessário. E o Preside'*
- perdoe-me Sua Excelência - não deve usar adj•
vos para falar da Oposição. Isso não fica bem. Podil
acontecer de Sua Excelência ser infeliz no uso ae
um adjetivo . E quem usa adjetivos para qualificar O&
seus adVersários tem de .-~>ar os adjetivos do adversáno com relação a ele. Não dá para atirar pedras e dizer que o Presidente está errado e que a
Opos1ção eslá certa, ou dizer que a Oposição é demagoga e o Presidente, sincero. Não vão buscar
quem é o mais sincero. Eu parto do principio de que
todos são sinceros. Não me passa pela cabeça a.
que um Governador eleito não esteja querendo que
os próximos quatro anos •}am bons, inclusW"e para
o Presidente, porque tarrbém será bom para ele. Se
o pacote der errado, todos vamos pagar um preço.
Então, faQO este apelo oom toda sincericlllde: o
Senhor Fernando Henrique Cardoso. Presidente a.
República. deveria convidar os govemado1118, 011
seus aliados e os seus adversários para conversar.
Alguns aliados também estão divergindo, como o
Senador Mário Covas, que foi murto claro quando
disse à imprensa que vai procurar o Presidenle Fernando Henrique e dizer: "Corte os gastos e diminue
o 1mposto", porque entende que o aumento do imposto tra2 uma recessão exagerada.
Na verdade, não existe o dono da verdade. Em
prime~ro lugar, creio que não adianta murto analisarmos o ontem. Claro que dé para analisar, corno fimram hoJe as Lideranças do PMDB. quanto era a dívida quando o Presidente assumiu e quanto está agora; quanto era a taxa de desemprego naquela 6poca
e quanto está agora. Essas questões podem ser
analisadas, mas não vão resotver o nosso probtema.
o importante é o hoje; como poderemos sair da crise ho1e. Em cima dessa questão, há um fato: o Pr&sidente fo1 reeterto pela maioria da sociedade. Vote
livre. democrático, aberto, que o elegeu no primeiro
tumo. com mais de 15 milhões de votos. Esse é um
fato que não podemos modificar. Temos um Presidente eleito, temos um Congresso, que somos nós.
Temos que encontrar uma solução.
O que me assusta é o Presidente mandar o pacote para cá, como fez, e~ ganhar de qualquer jeilo.
Sr. Presidente, modéstia à parte, 11vemos um
exemplo: o Plano Real. Nós o conseguimos nesta
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Congresso com discussão, oom debate. sem medida
provisória, sem pressão e sem coação. Cinqüenta
emendas dos Congressistas foram aprovados. Se
há um plano que foi apresentado pelo Executivo, é
verdade, mas aprovado, que teve força, presençR.
ação e a colaboração conjunta do Executivo com o
Congresso foi o Plano Real.
Por que não disclllir agora? Por que não deba·
ter? Por que não analisar? Por que não sentarmos à
mesa? Por que não convocarmos todos os brasileiros a colaborar com o momento que estamos vivendo? Se tivermos que ir a debate, se tivermos que
partir para a briga parlamentar, se tivermos que ir
para o voto, se tivennos que ir para o boicote das
votações - como está acontecendo com a reforma
da Previdência, que Já se vão dois anos e não se
consegue votar-. tudo bem! Mas que a isso se anteceda um diálogo, uma tentativa de entendimento.
Está claro que qualquer tentativa de entendimento, quando podemos chegar a um consenso e
votar tranqüilamente a matéria, é murto melhor do
que urna guerra parlamentar. Sabemos que ainda
que o Governo tenha maioria, nunca é garantido.
principalmente agora, quando estão votando no
Congresso 200 Parlamentares que não foram reelei·
tos. É evidente que não terão nem estímulo, nem
tranqüilidade e nem disposição para arcar com tamanha responsabilidade e com a qual não têm obrigação.
O Sr. Laura campos (Bioco!PT - DF) - Per·
mrte-me V. Ex' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com o
maior prazer.
O Sr. Laura campos (Bioco/PT - DF) - Hoje,
na página 3 da Folha de S. Paulo, há um artigo do
ex-Mimstro e Deplllado Delfim Netto. S. Ex' afirma e lhe dou inteira razão; fiz aqui seis pronunciamentos tentando alertar alguém para este fato - que o
Brasil está quebrado; e já está quebrado há bastante
tempo. Segundo S. Ex'. o Presidente da República e
sua equipe de auxiliares esconderam até depoiS das
eteições esse fato grave; hoje. Internacional e universalmente reconhecido. Nessa situação de "quebradeira". usando a expressão do Deputado De~im
Netto, parece-me que não é ma1s a hora oportuna
de se ouvir as oposições. Parece-me que. realmente, depois que a Casa se encontra nesse estado de
calamidade, chamar as oposições para dividir com
ela responsabilidades não é e não deve ser do fe1tio
de um verdadeiro Chefe de Estado. de um verdadeiro político. Primeiramente, creio que Sua Excelência
deveria conversar com as suas bases partamenta-
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res. com os partidos que o apóiam, porque nem com
eles há diálogo, V. Ex' sabe muito bem disso! Se o
Presidente da República não conversa nem em
casa. intramuros, como é que vai

e~tender

a sua sa-

poéncia unilateral e transfoomá-la nom diálogo com
as oposições, a quem ele toata como se realmente
se constituíssem em um conjunto de neobobos, de
caipiras, de pessoas que ele já desprezou tantas vezes. Murto obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - V. Ex'
sabe do carinho, do apreço e da admiração que tenho por V. Ex". Sinceramente, não creio que o Brasil
esteja quebrado; creio que o Brasil está numa situação muito difícil. Mas repare V. Ex', se eu tiver oazão, no sentido de que o Brasil não está quebrado,
mas está numa situação d~ícil ou, principalmente, se
V. Ex" tiver razão, e o Brasil estiver quebrado- e V.
Ex• concorda com o Deputado Delfim Netto de que o
Brasil está quebrado -, creio que, a essa anura, nem
precisaria de o Presidente chamar a· Oposição; a
Oposição teria, por obrigação, de ir até o Presidente.
Se o Brasil estiver quebrado, a responsabilidade é
nossa, independentemerrte de quem seja o culpado.
Concordo com V. Ex', se o Boasil está mal, a Oposição não tem culpa nenhuma, mas nem por isso a
Oposição não é Brasil. Perdoe-me, divirjo de V. Ex".
Se o Brasil está quebrado, aí seria o caso de as uderanças da Oposição imm até o Presidente e dizer:
'Ouero falar com o Senhor, Presidente! O que há?
Pára de balela. porque o Brasil está quebrado e temos que conversar"'.
Creio que V. Ex' tem oazão. Não sei até que
ponto o Presidente, não digo o Presidente, mas os
Ministros da área econõmtca owem a base do Governo. Não sei o quanto e como o Mário Covas tem
sido ouvido; não sei como, quando e de que forma

os governadores da base do Govemo têm sido ouvidos. Não sei 1 O que sei é que tenho conveosado
com empresários que estão angustiados; o que sei é

que tenho falado com muitas pessoas que estão
muito angustiadas.

V. Ex1 tem razão, seria ilógico propor que o
Prestdente ouvisse a Oposição. se não está ouvindo
o Governo, as suas bases.

E evidente

que quando falo que o Presidente

163

ção à ciranda financeira mundial. Falou inclusive na

criação de um tributo, tipo um imposto de cheque.
para que o 'dinheiro de motel', o dinheiro que está
andando no~e e dia, saindo de país para pais, tivesse que pagar um imposto na hora que saísse e se
constttufsse em um fundo para que o Fundo Monetário Internacional pudesse ajudar os países que esti-

vessem em crise. Na época, achei a idéia espetacular. Creio -aí é que quero chegar - que, no momento em que o Fundo propõe uma dose dura. dramática, cruel ao Brasil; no momento em que o Senhor
Presidente está recebendo elogios dos Primeiros-Ministros da Alemanha e da Inglaterra. do Presidente
americano, por que, nesse interregno em que o pacote está aqui. o Senhor Presidente Fernando Henrique não vai conversar com o G-7? Por que não vai
discutir essa questão, nessa hora em que a Rússia

pediu morat6oia, o próprio Japão está em crise, em
que se fica esperando quem é a próxima vítima.
quem é a bola da próxima vez? Por que não debater

o escândalo e a imoralidade desses juros internacionais e do absurdo disso? O Ministro Malan diz, lentando ser convincente, mas impossível de o ser, que

a aprovação do pacote poderá trazer a queda dos
juros. Por que Sua Excelência não reúne os presidentes dos chamados países em desenvotvimento

para conseguir que o Fundo Monetário Internacional
e o G-7 consigam realmente que haja um movimento. um compromisso e uma tese defendendo efetrvamente os juros intemadonais?
Diziam-me outro dia que a General Motors, a
maior fábrica do mundo, no ano passado ou retrasado, não me lembro, ano em que foi considerado
como de um lucro excepcional, teve 8°/o. Esses apli-

cadores de dinheiro, que botam aQUI e ali, têm 30 a
40°/o de lucro da noite para o dia.
O Senhor Fernando Henrrque apresentou uma
proposta -se não me engano na tribuna da ONU no sentido de que houvesse um controle internacional desse nivel de juros, uma coordenação limrte
que poderia ser o que eles usam entre si, um plus.
Penso que a hora é agora. Haveria este momento:
há clima no mundo inteiro. Há uma revolta tão gran~
de quanto ao escândalo desses juros. O Senhor

Presidente teria condições de fazê-lo. Sua Excelên-

deveria convidar a Oposição para dialogar, estou
presumindo que ele se reúne pnmeiro com as suas
bases.

cia poderia dizer: olha, posso até fazer passar um
pacote; mas não posso fazer passar esse pacote
que vai cortar no sangue das verbas da saúde e da

O próprio Presidente. há uns meses, se não

me engano na sua viagem à ONU. levantou a tese -

educação, que cobra imposto de pessoas que não
têm condições de pagá-lo e que há quatro anos não

Que defendi desta tribuna - de que estava na hora
de os países ricos tomarem uma posição com rela-

esses 28 bilhões que, em termos de pagamento de

recebem um centavo sequer de aumento para fazer
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juros. é uma questão de abrir e fechar de olhos e
todo esse dinheuo já se foi para pagar juros. Vamoe
fazer as co1sas juntos. O mundo não é global? Nio
temos a globalização? Não estamos viVendo em Ulrl
mundo sem fronteiras, onde as nonmas sáo globais?
Todos sabem que quem manda neste mundo sAo oe
Estados Unidos, quem determina as regras são oe
americanos. E ameriCanos mais ingleses, franceses,
alemães, enfim, o G-7 e o Fundo Monetário lnteiTIIIcional fazem o que bem entendem. Têm condiçõea
de fazê-lo. Assim como eatio nos illlXlndO goele
abaixo o pacote. ele poderia fazer junto com is.o
uma análise e uma tentativa de uma nivelação internacional dos juros.
Sr. Presidente, penso que o Presidente Fernando Henrique teria a Nação inteira ao seu lado, e
não somente o Brasil. Acredito que o mundo inteirO
estaria do lado de Sua Excel6ncia, inclusive as grandes nações que também não estão satisfeitas, porque não estão diretamente ligadas a este capital peculador que anda girando.·ern todo o mundo e que
está distorcendo a relação da econorria do mundo.
Na verdade, na verdade, mesmo empresas inl81'1'111c;onais não têm interesse na conturbação do a~
biente que essa gente está fazendo.
Sr. Presidente, meu querido Senador Lauro
Campos, por isso que eu argumentava na possibilidade de reunir o Senhor Presidente com a sua ge'*
e com a gente da Oposiçio, porque creio que S..
Excelência teria condições de fazê-lo. Se Sua excelência já fez o pronunciamento, se já defendeu essa
tese lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o problema é levá-la adiante. E Sua Excelência tem um
argumento muito forte para levá-la adiante: o pacote,
que querem que a gente engula de uma hora para
outra: é a impos~ção que estão nos lllzendo de ume
hora para outra.
Tudo bem, temos que cortar os nossos gastos;
temos que fazer com que o nosso Orçamento lenhe
déficit menor. Mutto bem. Mas é só mostrar o nos.o
Orçamento. E só mostrar que o que estoura o nosso
Orçamento é a Previdência. t a Previdência que o
estoura? É verdade. É outra séne de fatos? É. Ma&
o que estoura mesmc é o pagamento de JUros, é o
que estamos gastando na extraordinâria taxa de ju-ros que estamos pagando. Eu faria ISSO, Sr. Presidente
Eu v1 nos jornais, há três d1as, o Presidente de
Honra do PT, Lula, dizer que estana disposto a sentar à mesa e conversar com o Presidente da República. Vi os se1s Governadores de oposição se reunirem e dizer que queriam apresentar propostas aner-
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nativas, o que considero altamente positivo. Com relação a essas propostas alternativas, eles estão dispostos a discuti-las com o Presidente. Vi o PMDB fazer uma reunião, ontem á noite, com os seus governadores e com as suas Lideranças e, nessa reunião,
também se discutiu a proposta: ou seja, fazer propostas alternativas para se discutir um meio-termo.
Temos duas saídas, Sr. Presidente: uma delas
é o Poder Executivo, o Presidente da República e o
meu querido Min1stro da Fazenda se colocarem
numa posição imperial. É isso que está ai. Aprovem!. Eu não sei se será aprovado. Eu não se1 qual
será o resultado. Eu não sei quais serão as conseqüências. Ou então buscar um entendimento, pnmeiro - concordo com o Senador Laura Campos -.
o Presidente com sua base: segundo, a própria Oposição se convocar.
Este é o apelo que faço, com murta angústia.
com muita preocupação, mas, na verdade. não de
uma maneira tão pessimista quanto o meu amigo
Ministro DeWim Neno, que é um dos que deveria ser
chamado, porque S. Ex" Já passou por tudo isso.
Tudo o que estão dizendo- inclusiVe V. Ex", Senador Lauro Campos - hoje do Governo devem ter dito
de Delfim Neno. S. Ex" viveu os dois lados: o da glória. o do Governo, a hora que tinha que fazer; e está
vivendo a hora da oposição, a hora onde S. Ex" diz o
que deve ser feito. S. Ex• é um dos que. na minha
opinião, também deveria ser chamado. para, em torno disso, buscar um entendimento.
E o apelo que faço, da tribuna. a Sua ExcelênCia, o Presidente Fernando Hennque Cardoso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na forma regimental, prorrogo a Hora do Expediente por
mais 15 minutos.
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
nos seus gabinetes ou em outras dependênciaS desta Casa que compareçam para marcar a sua presença. pois teremos votação nommal na Ordem do D•a
de hoje.
Concedo a palavra ao Senador Lúc10 Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supllcy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mannho. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Gwlherme Palmeira. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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- Sr. Presidente. S,.s e Srs. Senadores, quando o
Ministro Malan e o Presidente do Banco Central, Sr.
Gustavo Franco, aqui estiveram, apesar da boa von~
tade que S. Ex' o Presidente do Senado, Antonio
Carlos Magalhães, demonstrou para comigo, concedendo-me um prazo extra para que eu pudesse argüir aqueles que aqUI vieram desembrulhar o pacote, realmente eu não poderia fazê-lo em apenas cinco minutos.
Gostaria de iniciar o meu pronunciamento este não é meu objetivo na tarde de hoje - fazendo
alguns comentários a respeitO de uma tentativa que,
especialmente, o Sr. Gustavo Franco fez no sentido
de desviar o meu interesse, o objetivo da minha argüição. S. EX" dtsse que era economista e tentou
lembrar o nome de alguém que teria usado, pela primeira vez, essa denominação. Eu não quis dizer a
ele, porque não queria perder meu tempo, que foi
Antoine Monchrestien quem criou esse termo em um
livro chamado Traité D'Economie Politique. Antoine
Monchrestien escreveu esse primeiro livro de Economia em versos; ele não o escreveu em •economês• ou em •matemágica •, mas sim em versos. De-pois, o Sr. Gustavo Franco também disse que não
se recordava daqueles que haviam aplicado o tenmo
"economista" a si próprios. Foram os dtscipulos de
Quesnay, em 1750. Quesnay escreveu um livro enti·
tulado Le Tab/eau Economique. Le Trosne, Mercier
de La Riviàre, Mirabeau e tantos outros compuseram essa famosíssima Escola de Economistas e se
entitulavam "economistas". Luiz XVI ajudou o Dr.
Quesnay, que era médico da Corte, a imprimir aquele livro.
Quando meus alunos da Faculdade de Economia não sabem essas coisas, não se formam. Para
mim, essas questões são curiais. Aqueles que transfonnaram a Econom1a Política e usaram a política
para iludir as pessoas. dizendo que iriam fazer algo
mais sério do que política, que iriam fazer ciência, passaram a chamar a Economia Política de Economics.
Essa questão de denominação também, obviameme,
não muda. Mudando-se o rôtulo, não se muda o conteúdo do remédio. E a tese do Sr. Prestdeme do Banco Cemral. que já h, versa sobre o pacote de Rui Bar·
bosa, baixado em 17 de janeiro de 1890.
Eu gostaria de ter tido tempo para esclarecê-lo
sobre esses assuntos, mas de1xe1 passar, como se
eu não estivesse percebendo as provocações dirigidas a mim naquela ocasião.
Hoje, venho aqu1 para responder algo que eu
não poderia responder; eu não tena tempo para responder. O Ministro Pedro Malan. que conheço de
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longa data, foi alertado pelo nosso companheiro Senador Edison Lobão, que, neste plenário, disse isto está nagistrado nos Anais -que o Sr. Pedro Malan deveria prestar mais atenção aos meus discursos. Obviamente, o Sr. Ministro não teve tempo de
fazer isso, de seguir o conselho que o Senador Edi·
son Lobão lhe transmrtia naquela ocasião, há cerca
de seis ou oito meses.
Sempre considerei que a Economia é política.
Certa vez, escrevi um artigo em que eu disse que.
no Brasil, a Economia não era apenas política, mas
também politiqueira. Sob esse aparente manto de
tecnologia, vieram aqui dois dos maiores políticos
brasileiros. Economistas, coisa nenhuma! Eles são,
essencialmente, políticos. Foi por meio de uma ma·
quinação armada por eles que, no dia 28 de fevereiro de 1986, foi baixado o Plano Cruzado I, em que
se elegeram 23 Govemadonas. Foram eles que elegeram os Governadores! Toda vez que eles modifi·
cam seus engenhos e suas artes, eles o fazem no
sentido de alterar a cronometragem do dispositivo
que eles acabam de lançar sobre nós.
Apenas de passagem, para tenminar o meu discurso, quero dizer que os dois pretenderam estabelecer aqui um debate no sentido de se saber se o
que foi baixado era ou não um pacote; um deles
gostava de pacote, e o outro, não. O Sr. Gustavo
Franco, há pouco tempo, falou que estava lançando
um ·saco das perversidades": esse termo foi cunha·
do pelo Sr. Gustavo Franco. Eles vieram aqui para
discutir se se tratava de saco ou de pacote, quando,
na realidade, eles deveriam entrar num acordo. Nesse ponto, concordo com o Senador Pedro Simon.
Esta é uma oferta da Oposição ao Governo: a sua
conciliação interna.
"Caixa de Pandora", este é o termo real daquilo
que está sendo lançado sobre nós e que agora se
repete nessa dose que eles consideram necessária,
mas que. obviamente, não o é. Parece-me que a
Caixa de Pandora se assemelha murto ma1s a saco
ou a pacote. porque Pandora era um personagem
mitológico que carregava. em sua caixa, as perversidades do mundo. Quando Pandora abriu a sua caixa, de acordo com a Mrtologia, saiu de lá uma taxa
de juros de 49,7% ao ano e uma taxa de desemprego de 18,5% ao ano em São Paulo. Quando Panda·
ra abriu a sua caixa, a dívida pública passou de
R$64 bilhões para algo em tomo de R$350 btlhões.
Quando Pandora abriu sua caixa, vimos que o crédito internacional do Brasil estava próximo de zero.
Papéis do Governo brasileiro eram lançados e
trombeteados como o grande termômetro da grande
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receptividade e da grande associação que os palsea
adiantados tinham no Brasil; os titulas, os bladln,
os c-bonds e os . . _ . bonds eram lançados pelo
Brasil para conseguir oolocar esses pap6is nos mercados e nas bolsas dos países ricos e, para com
isso, conseguir- reOJrsos para o Pais. O que aconteceu? Eles foram realmente recuperados, passando
de 20% do S..u vaiar nominal para até cerca de 90%.
O Governo bateu palmas e alardeou o seu grande
feito, porque, ao se aproximar do seu valor de face,
o Governo esperava lançar outros titulas que seriam
acertos no mercado internacional.
Mas, de rapante, por obra e arte desses engenheiros, que se p180Cuparam mais com a reeleição
do que com a Economia e que são politicos, o jo de ganhar a eleiçiD fez com que a Econom1a e as
medidas econOmicas fossem tomadas tal como elas
o foram, provocando aquilo que o Deputado Delfim
Netto chamou de "faiAncia do Pais"_
A Oposição, pelo menos naquilo que me toca,
cumpriu a sua missio. Alenei para que se t o , _
cuidado, porque as medidas que -.m sendo
ado!adas preparavam o Real I, que fez com que Fernando Henrique caraoso subisse ao pódio da Presidência da República, para 811&8 objelivo politico. Qb..
viamente, o Real I t.z com que os preços se eleVassem até onde não poderiam mais ser elevados. Rubens Ricupero disse que, quando os comarciante&
perceberem que eles não podem mais elevar os
seus preços. porque, se o fizerem, terão oomo resposta uma contração das vendas, da demande de
suas mercadorias, iria pala a falência. Essas são
palavras de Rubens Ricupero.
Então, o principal mecanismo para transformar
a inflação galopante numa deflação foi pennitir que a
Inflação disparasse a tal ponto que o poder de oompra - que ficou oongelado em URV, eslando congelado a parti r dai - se mostrasse incapaz de exercer
uma pressão sobre os P"'9QS, a demanda sobre a
oferta. E os praças foram congelados: salários de
terceiro mundo, preços de pnmeiro mundo. Os preços, na Argentina, no Brasil, equiparamm-se aos
preços de Tóquio. Enquanto em Tóquio a IW1clll per
capita é de US$37 mil por ano, estamos aqu1 com
menos de US$5 mil. Portanto: preços de primeiro
mundo, salários de terceiro mundo.
Assim se congelou e, a partir dai, fixaram uma
taxa de câmbio que S. Ex" o Presidente do Banco
Central quena que fosse de R$0,50 por US$1 ,00. Se
ele tivesse feito isso - e é o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso que reconhece-, haveria
uma verdadeora catástrofe, porque, no jomal a-ta
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Mercantil, para nove, dez e onze, no dia 19 de ]Unho. o Presidente da República reconheceu que
houve um exagero na fixação da taxa de cambio e
que aquela taxa de cambio, tal como ela foi fixada
pelo Presidente do Banco Central, Gustavo Franco,
teve como conseqüência a destruição de vários setores da estrutura produtiva do Brasil.
S. Ex" disse, naquela ocasião, com otir1ismo
que eram três ou quatro setores, mas o Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo diagnosticou 15
setores totalmente destruidos, por-~ue houve dum·
plng às avessas, importaram mercadorias tão baratas, com o real exageradamente colocado frente ac·
dólar. que era impossível concorre-r. As porcelana~
brasileiras foram quebradas pelas importações de·
porcelanas chinesas, os tecidos, os sapatos. a in·
dustria de base. foi tudo desmante-ado. No setor d<
peças e de autopeças, o que encontramos foi estar·
recedor. Das novecentas indústrias de autopeça~.
que eram pertencentes ao capital nacional, apenas
trinta sobreviveram. Todas as demais foram destruí··
das.
De modo que o que vemos E! justamente isto.
para achatar os pneços, para importar barato, para
manter esse milagore fantástico, o• tecnocratas não
tiveram receio algum, não tiverarr: pudor, não tive·
ram escrúpulo e fizeram essa barbaridade, perrnitin ·
do que essa taxa de câmbio, onde o real estava sobrevalorizado, ocasionasse um tipo de concorrência
incapaz de ser enfrentada por qualquer industrial nacional. por qualquer setor da economia nacionaL
O que vemos é que colocaram o fetiche mane·
tário, a estabilidade do real como a meta das metas,
porque foi através da estabilidade do real - e só poderia ser através dela - que o Senhor Presidente se
elegeu e só através dela poderia se reeleger. Por·
tanto, era preciso que se tomasse~, medidas corretivas a partir do momento em que é reeteição foi vislumbrada. Por quê? Porque desempregados não vo·
tam na continuidade do governo que os desempre·
gou: os miserabilizados não votam naquele que o::;
empobreceu; até os bancos. que apesar de teren
recebido US$20 bilhões do Proer e de terem pago
somente US$1 ,5 bilhão até hoje, roão 1riam fornecer
recursos para a campanha à reele11;:ão.
Desse modo, vemos que o Real I devasto J
completamente a economia. desf.!mpregou, dese!:truturou a máquina do Estado, de•empregou luncicnános públicos. retirou garantias c e todos os trabalhadores. acabou com a saúde e !:.UCateou a educação. Ass1m, dentro daquele univer..io, era impossivE:!I
que a reeleição pudesse ter bom êxito do ponto d->

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

vista do Presidente da República. Por isso o Real 11
foi estabelecido. Obviamente o Governo não iria se
desmascarar e dizer. de agora para frente é Real 11.
Tudo que era proibido foi pennitido. Gustavo Franco
disse, com o Real 11: •Agora, vamos iniciar um perío-

do de gastança. A inflação vai voltar um pouco" disse o Presidente do Banco Central. De modo que
para ganhar a eleição, até um pouco de inflação iria
ajudar. Por que inflação? Porque o Governo que havia enxugado, havia cortado todos os gastos, agora
para ganhar a eleição estabeleceu um plano de 42
obras para serem inauguradas até o dia 4 de outubro. De modo que, então, o Ministro Kandir, ao tomar posse, ainda nos ares e sob a inspiração do
Real I, disse: 'Contenção, contenção, contenção de
despesas!". Dois dias depois, o Sr. Gustavo Franco
anunciava: "Gastança, gastança e gastança!". Para
quê? Para que o grande programa de realizações de
um govemo que estava paralisado, Brasil em Ação!,
mostrando que o Brasil estava na inação e que agora ia reverter a sua posição.
As pressões inflacionárias do período foram
sugadas, na medida em que os gastos eram feitos,
ou para cobrir o déficit primário, ou para pagar a
taxa de juro. Na medida em que esse dinheiro entrava em circulação, ele era "enxuto", era recolhido por
meio da venda de lflulos do Governo, de papéis da
divida pública, aumentando a divida pública de R$60
bilhões para cerca de R$350 bilhões.
Onde está a inflação? Está na divida externa,
resultante dessa importação de mercadorias, a preços subsidiados, para achatar os preços. Onde está
a inflação? Está na divida pública, que disfarçou a
inflação. Nós não pagamos o imposto inflacionário,
mas temos que pagar a divida pública e a divida extema, que passaram a ser a forma de existência da
divida pública. O Governo continuou a ter déficit, a
gastar. e, portanto. ao gastar com uma mão, ele tinha de recolher parte desse dinheiro oom a outra.
Recolher como? Elevando os juros para oonseguir
tomadores dos papéis da divida pública.
De modo que o que vimos foi que, nesse processo de secura, nesse processo de falências intermináveis. em que o dominó correu solto neste País,
fechando oportunidades de emprego, transformando
pequenos e médios industriais em desempregados
também, nivelando, obviamente, por baixo, redistribuindo a renda na medida em que os lucros e as falências faziam descer o cume da pirâmide em direção à base da pobreza, essa foi a redistribuição da
renda que conhecemos. E agora, ainda sob os auspícios e sob a aragem do Real I, temos agora a de-
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claração feita numa pesquisa em São Paulo. Espera·se que, no ano que vem, os lucros diminuam
70%. É o que esperam os pacientes empresários, os
esperançosos empresários de São Paulo. A partir
dai, tem razão o Sr. Delfim Netto. Escondeu-se até
agora o fato de que o Brasil está completamente
quebrado. Externamente, o grande indicador...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
(Faz soar a campainha)
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) Estou terminando, Sr. Presidente. Externamente, o
grande indicador é realmente o preço, a cotação dos
titulas da nossa divida externa: os bradies, os cbonds, os global bonds. Eles caíram 90% do seu
va. ·u de face para 3<JO/o ou menos.
O Sr. Lúdio Coelho (PSDB - MS) - Permiteme '. Ex< um aparte, Senador Laura Campos?
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) - O
meu 3mpo já está esgotado, a menos que a Presidênci que tem sido tão magnânima comigo, permita que /. Ex' faça o aparte.
C SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Aqui ' . Ex' manda.
O . '<. Lúdlo Coelho (PSDB - MS) - Senador,
estou o·_ tindo com muita atenção o seu discurso,
que cr ,,f, 'm muita coisa correta. Pergunto o que é
que \ . E: :I aconselharia para arrumarmos o nosso
ParF nestE. momento?

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) NJbre Senador, não seria eu, este modesto Senador
•Jo Partido dos Trabalhadores, a aconselhar o rei, a
ser um conselheiro do rei ou do príncipe que aí se
encontra, Sua Majestade o Presidente da República,
no sentido de tentar fazer chegar às suas decisões
tão centralizadas algumas reflexões minhas.
No entanto, fico muito grato pelo aparte de V.
Ex• que me considera capaz de conseguir, neste labirinto em que se transformou a economia, a sociedade brasileira. encontrar o fio de Ariadne que nos
possa mostrar a saída deste labirinto. Muito obrigado.
Concluindo o meu pronunciamento. gostaria
apenas de lembrar que tentamos inúmeras vezes
alertar o Governo. no sentido de que o caminho que
estava sendo trilhado só poderia conduzir a este
ponto a que chegamos. De agora para frente, já disse aqui da outra vez: o que dá para rir dá para chorar. Fizeram tudo isso para rirem por quatro anos,
depois fizeram o Real 11, para continuarem o seu reinado de risos e alegrias. Mas não aoontecerá isso.
Desta vez são quatro anos. de agrura. são quatro
anos de um governo que se encontra completamen-
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te esgotado em suas possibilidades, reduzido em
seu umverso de esoolha.
Sempre disse aos meus alunos que a orise é
uma situação na qual aquilo que se delle fazer - ,.._
duz1r os juros. reempregar mais trabalhadores - nio
pode ser feito. Por isso estamos em crise, porq,.
não se pode fazer aquilo que devena ser feito. Os
Instrumentos, os mecanismos para se sair dessa situação já estão esgotados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

cam-

Durante o discurso do Sr. Laura
pos, o Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presidente,
deixa a cadeira ds presidimcia, que é ~
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PAESI:IENTE (Antonio Carlos Magalhãea)
- Antes de conceder a palavra ao Senador Adernir
Andrade, para uma comunicação inadiável, gostaria
de pedir aos Srs. Senadores que se encontram em
outras dependências da Casa que compareçam ao
plenário, levando em conta que vamos ter várias vo-tações nominais, sendo necessária a presença de
todos.
Com a palaVIll o Senador Adem" Andrade,
pata uma comunicllção urge;..,.
O SR.......MP ANDRADE (Bioco/PSB - PA.
Para uma comualc8çio ir.diável. Sem revislo do
orador.) - Sr. Prweidaiitl, Sr"s e Srs. Senadcna,
quero registrar com muita tristeza um tato oconidO,
ontem, no meu e.lado. Um conflito entre os IndiCia
Tumucumaques e -garimpairos, no norte do Panl
com o Suriname, raeulou na morte de onze IJIIIiR>peiros, uma lndia e o seu filio.
Mas o que trago a Casa, Sr. PresidarU,
estarrecido, é a dlliculdade para se chegar ao loCal e
as dfficuldades por que P,IISS8 a Funa1. Há meia
hora, eu estava falando com o Sr. Moisés Mena da
Silva, assessor do Superintendente da Funai no Estado do Amapá - essa jurisdição, errbora no território do Pará, pertence à Funai de Macapá. o conflito
ocorreu ontem de madrugada. Ao meio-dia de on--

tem, foi comunicada à Funai de Macapá a morte
desses garimpeiros e dessa índia. De ontem para
cá. a Funai, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro
se mobilizaram. Mas, por incrível que pareça, somente hoje, pratiCamente agora, conseguiu-se combustível para que um helicóptero se deslocasse a~
a área onde se registraram as mortes.
Tanto a Funai de Macapá, como a Funai do
Pará e as Funais do Brasjl vivem em estado de a~
soluta miséria. Conversando com o Sr. Moisés, ele
me disse que a Funai sobrevive com a contribuição
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que arrecada dos alunos dos colégios púbhcos e dos
colégios particulares. A instituição não tem um centavo para fazer fiscalização e impedir que ganmpelros penetrem em reservas indígenas como ocorreu
agora. embora esses garimpeiros também sejam se·
res humanos e procurem uma oportunidade de ganhar a vida,. Este País de tanta terra e de tanta riqueza não tem trabalho para o seu povo.
Portanto, Sr. Presidente, quero registrar. aqui,
que a Funai levou praticamente 36 horas para conseguir combustível para deslocar uma equipe até o
lugar de tão grave conflito. Foi preciso que o Governo do Pará mandasse recurso para pagar o combus·
tiver no Amapá, para que esse grupo pudesse se
deslocar para a área do conflito. Penso, inclusfve.
que a equipe deve estar saindo do Aeroporto de Ma·
capá agora.
Lastimo, então, a situação de miséria em Ql!e
vivem os órgãos púbhcos do nosso País. O Brasii
não tem dinheiro para mais nada, não tem dinhe1ro
para suas universidades. para a Funa1. para a Fundação Nacional de Saúde. enfim, não tem dinheiro
para nada que vise atender às necessidades da sua
população. Parece que o Govemo apara ~o !'!:?. ;''"'?'·:·cupa. em ter os R$84 bilhões necessános a r:agar cs
serviços de divida intema e da dlv1da externa •:. ~
nosso Pais.
Peço que o Ministro Pedro Malan e o Ministc·o
do Planejamento se sentimentalizem com :...i:T! rc·::tão grave como esse e que socorram um órgãc
corno a Funai, para que possa ag1r no semido cE
que mais mortes não aconteçam.
É esse o registro que faço hoje, com -----::.ma r~·
volta e sentimento, porque, se houvesse ceccrs-:
para a Funai fiscalizar. esse conflito r.ão tena acor:tecido no meu Estado do Pará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~os rv.agaJnãe>J
-Sobre a mesa, requenmentos que serão hdos pelo
Sr. 111 Secretário, Senador Ronaldo Cunha :...,ma.
São ltdos os segumtes ·
REQUERIMENTO N" 540, DE 1998

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 50. § 2 2 , da Const1tuiç:ão
Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Reg'mento Interno do Senado Federal. requeiro seta erlcaminhado ao Ministro de Estado da Fazenda pedido de informações relativamente ao cumpnmento
das drsposições da Resolução n 9 4 7. de 4 de Junr.o
de 1998. do Senado Federal. que "Autonza o Es:adc
de Mato Grosso a contratar operação de retinanc1a-
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menta de dividas mobiliária e contratual do Estado,
consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de
dívidas e no tenmo aditivo de rerratiliçação ao contrato, celebrados com a União, respectivamente, em
11 de julho e 16 de dezembro de 1997, com base no
protocolo de acordo finmado entre a União e o Governo do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.·
São as seguintes as informações que desejo
obter:
a) cronograma de amortização da divida assumida pelo Estado de Mato Grosso com a União, inclusive amortização extraordinária, na fonma do disposto no art. 2" da Resolução n• 47, de t 998, do Senado Federal, com indicação dos valores das respectivas parcelas de amortização;
b) demonstrativo de adimplência do Estado de
Mato Grosso relativamente ao pagamento das parcelaS de amortização a que se refere a alínea anterior;
c) na hipótese de inadimplência do Estado, infonmar, ainda, se:
- houve movimentação da Conta Corrente Especial do Estado junto ao Banco do Brasil S/A, para
pagamento da divida?;
- em caso afirmativo, quando ocorreu tal movimentação e para que finalidade foi ela feita?;
- quem autorizou a referida movimentação?.
Justificação

É da máxima importância para o Estado de
Mato Grosso o refinanciamento de suas dividas, resultante do acordo celebrado entre o Estado e a
União no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. na forma de
operação de crédito autorizada pela Resolução n•
47. de 1998, do Senado Federal. O refinanciamento
permite reduzir o índice de comprometimento da Receita Liquida Real do Estado com o pagamento de
suas dívidas, contribuindo. decisivamente, para a regularização das contas estadais e a eliminação do
déficit público.
Cumpre. assim. ao Senado Federal. na qualidade de legitimo representante do interesse dos Estados, fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações
assumidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso.
de modo a evitar que a União venha a denunciar o
acordo e a executar as garantias constantes do inciso IV da Resolução n• 47, de 1998, do Senado Federal, o que resultaria em grave prejuízo para o povo
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mato-grossense. É neste serrtido que lonmulo o presente pedido de informações.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1998. Senador carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETÁRIA-GERAL DA MESA
RESOLUÇÃO N• 47, DE 1998
Autoriza o Estado de Mato Grosso a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas moblliária e COI tb alUai do Estado,
consubslanciildas no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação
e refinanciamento de dividas e no termo
aditivo de rerratificação ao contrato, celebrados com a União, respectivamente em
11 de julho e 16 de dezembro de 1997, com
base no protocolo de acordo finnado entre
a União e o Estado de Mato Grosso, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Estado de Mato Grosso autorizado a
corrtratar operação de refinanciamento de dividas
mobiliárias e contratual do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção. consolidação e refinanciamento de dividas e no
termo aditivo de rerratificação ao contrato, celebrados com a União. respectivamente, em 11 de julho e
16 de dezembro de 1997. com base no protocolo de
acordo finmado entre a União e o Estado de Mato
Grosso, no âmbito do Programa de Apo•o à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2• A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União:
R$1.090.314.139.25 (um bilhão, noventa milhões, trezentos e quatorze mil, cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Deste valor será deduzida a parcela oorrespondente ao subsídio concedido pela União
ao Estado de Mato Grosso. nos tenmos dos §§ 2" a 4º.
do art. 3°, da Lei n• 9.496. de 11 de setembro de 1997.
sendo refinanciados apenas R$1.064.575.148.69 (um
bilhão, sessenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta
e nove centavos). confonne discriminado a seguir.
a) R$189.566.497.90 (cento e oitenta e nove
milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos).
correspondentes ao valor da divida mobiliária em 11
de julho de 1997:
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b) R$94.419.672,34 (noventa e quatro milhões,
quatrocentos e dezanove mil, seiscentos e setenta a
dois reais e trinta e quatro centavos). relativos ao
saldo devedor dos ~rélllimos junto ao Banoo.do
Brasil S.A.• em 11 julho de 1997;
c) RS285.Ó26.237,n (duzentos e oijenta e cinco milhões, vinte e seis mil, duzentos e trinta e se-.
reais e setenta e &ate centavos), correspondentes
ao saldo devedor junto à Caixa EconOmica Fede1111.
em 11 de julho de 1997;
d) R$210.930.740,68 (duzentos e dez ~
novecentos e trinta rril, sel&cAtllos e qt.8el1la lllllis a
sessenta e ooo oeniiiYOs), relativos ao saldo junto ao sistema bancário, em 1 1 de julho de 19!17; e
e) R$284.632.000,00 (duzentos e oitenta a
quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais),
correspondentes ao empréstimo de transformaçêo
do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. - BEMAT,
em 16 de dezembro de 1997;
11 - encargos:
a) juros:-~ a.a. (seif. por cento ano);
b) atualização do saldo devedor: mensalme'*
pelo IGP-01;
III - prazo: trazen- e sessenta prest.çõaa
mensais e conseculivas;
IV - ~ próprias do Estado, M
transferências constilucionais e os créditos de qu.
trata da Lei Co111p1eueotar rf' fiT. de 13 d e - de
1996;
V - condições de pagamento:
a) amol1ização extraordinária: no valor de
R$155.988.629,70 (cento e CinqUenta e cinco nilhõea,
novecentos e oitenta e oiiO mil, seiscenlos e .,.;nte e
nove rea1s e seterta centavos). com nocursos nientes dos c-os recebiveis de acordo com os contratos de concessão de -k:ios com garantia t-ipotecária. e seus respectivos termos adi!M:ls, celebrados
no âmMo do Progama de Desenvolv1mento lncâJslrial
do Estado de Mato Grosso- PAOOEI;
b) amol1ização: em parcelas ~is. pe4a T•
bela Price. limitadas a 1/12 (um doze avos) de 15%
(qurnze por cento) da Receita Liquida Real - RLfl do
Estado de Mato Grosso.
An. 3• O exercicio da autorização concedida
por esta resolução é condicionado a que o Estado
de Mato Grosso comprove, junto ao Banco Central
do Brasil. o cumprimento do disposto no inciso III do
an. 167 da Constijuição Federal.
Art. 4• Esta resolução entra em v1gor na dlola
de sua publicação.
Senado Federal. 4 de junho de 1998. - Senador Antonio c.!o. M8glllhles, PreSidente.
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(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 541, DE 1998

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos ans. 49, inciso X e
50 da Constituição Federal, combinados com o an.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro da Ciência e Tecnologia,
as seguintes informações:
1) Tendo em vista a publicação da Portaria n•
328196, quais foram os critérios, leVando-se em conta a relação custo-beneficio social, que leVaram
esse Ministério a cortar as despesas realizadas pelo
Conselho Nacional de Pesquisa? Como se OO~lll8ram as relações de custo-beneficio social de gastos
com o financiamento de estudos nas áreas de Ciência e Tecnologia com as de gastos que não estão
sendo objeto de cones?
2) O presodente do CNPq, diante destes oootes.
apresentou ao MEC um estudo aprofundado sol>re
as conseqüências dos mesmos para o desenvolvimento, a longo prazo, da ciência e da tecnologia em
nosso País? Em caso afirmativo, qual o teor deste
estudo?

3) Urna vez que as suspensões referidas na
Portaria n• 328198 aparecem corno temporárias,
quais as medidas necessária para que os financiamentos de apoios e concessões, individuais e institucionais, e de tlolsas de foomação e de pesquisa.
entre outros, vo~em a normalidade?
Justlflcaçio
A Portaria n• 328198. assinada e distribuida
pelo Sr. José galizia Tundisi, Presidente do CNPq,
no dia 16 de outubro passado, suspende temporariamente todos os apoios e concessões de auxílios. individuais e institucionais, implementados ou não, no
Sistema Gerencial de Fomento do CNPq, cujos extratos não tenham s1do publicados até Mtão no Olário Oficllll. Tambem suspende temporariamente todos os apoios e concessões. Individuais e institucionais. do fluxo contínuo. como bolsas de formação e
de pesquiSa, de curta ou longa duração, que não tenham s1do implementadas ate a data da Pootana,
além de outras medidas que apontam para a falência do financiamento público da ciência e da tecnologia, e que acarretarão profundos impactos sobre
programas e agências, sobre o Pronex. sobre a capes. sobre as universidades e os 1nstitutos de pesQuisa.
Em face da internacionalização crescente das

economias. a educação será a ferramenta tundamental que 1rá diferenciar os países. as informações
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aqui solicitadas são de grande importância para que
possamos melhor analisar alguns dos impactos do
pacote de estabilização que o Governo deseja que o
Congresso aprove.

Art. 3° Esta lei entrará em vigor seis meses
após a sua publicação, aplicando-se o disposto no
inciso I, do art. 18, da Lei n• 9.096/95, ao eleHor que
mudar de partido até a entrada em vigor desta lei.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1998. Senador Eduardo Supllcy.

Justificação

(A Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos lidos serão despadlados à Mesa
para decisão, nos termos do Regimento lntemo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nl175, DE 1998

Altera o art. 18 da Lei n1 9.096, de 19
de setembro de 1995, fixando em quatro
anos o prazo mínimo de flllaçiio partldérla para o registro de candidatura às eleições de eleHor que mudar de partido, e o
art. 91 da Lei n" 9.504, de 30 de setembro
de 1997, a nm de adaptar o texto ds Lei
Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 18 da Lei n• 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
MArt. 18 Para concorrer a cargo eletivo,
o eleitor deverá estar filiado ao partido que
requerer o registro de sua candidatura há,
pelo menos:

I - um ano antes da realização das
eleições, na hipótese de primeira filiação
partidária; ou
11 - quatro anos antes da realização
das eleições, na hipótese de elertor que já
foi filiado a outro partido."
Art. 2• O art. 9° da Lei n• 9.504, de 30 de se·
lembro de 1997, passa a viger com a seguinte re·
dação:
"Art. 9° Para concorrer às eleições, o
candidato deverá possuir domicílio eleitoral
na respectiva c1rcunscnção pelo prazo de,
pelo menos, dois anos antes do pleito e es·
tar com a filiação .. deferida pelo partido no
prazo estabelecido no art. 18 da Lei n•
9.096, de 19 de setembro de 1995."

A presente proposta surge como uma alternativa à fixação de cláusula de fidelidade partidária mediante atteração constitucional, tendo em vista que
as propostas até então apresentadas representam
uma pena excessiva aos eleitos no sistema então vi·
gente.
Na verdade, a fixação da pena de perda automática de mandato àquele que se desfiliar volun·
tariamente do partido pelo qual se elegeu, por Ira·
tar-se de norma restritiva de direitos, seria questionável a sua aplicação aos atuais detentores de
mandatos, inclusive àqueles que se elegeram nestas eleições.

Vale dizer, a perda de mandato deve ser ava·
liada como meio hábil a criar restrições à migração
partidária motivada por interesses pessoais e
como fonma de assegurar a proporcionalidade ai·
cançada pelas legendas durante toda a legislatura,
tendo em vista que o sistema eleitoral em vigor é o
proporcional.
Corrobora essa assertiva, o fato de que nas
eleições de 1994, apenas 13 deputados alcançaram
o mandato com seus próprios votos, enquanto que
nas eleições deste ano apenas 28 Deputados tiveram individualmente votos suficientes para a con-quista do mandato.
Todos os demais, portanto, dependeram do esforço conjunto dos seus respectivos partidos para
ocuparem a cadeira na Câmara.
A presente proposta, ao revés, não fere direitos
assegurados constitucionalmente, mas propõe no·
vas condições de elegibilidade, considerada a determinação de prazo minimo de filiaçõ partidária para
aque~ que trocar de partido, esteja ou não exercen·
do mandato (norma geral e abstraia).
Por outro lado, em face da necessidade de
adaptação dos quadros partidários, propõe-se
que o projeto tenha vigência após seis meses de
sua publicação, respeitados os direitos daqueles
que mudaram de partido antes da v1gênc1a da
Lei.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1998. Senador Sérgio Machado.
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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 constrtufda a Comissão Mista in·
cuni>ida de emrtir parecer sobre a matéria:
SENADORES

SuplentM

Titulares
PFL

CAPiTULO IV

DI

F~

P.tldjrla

Art. 16. Só pode filiar-se a partido eleijor que
estiver no pleno gozo de seus dirertos pollticos.
Art. 17. considera-se deferida. para todos os
efeijos. a filiação partidária, oom o atendimetno das
regras estatutárias do partido.
Parágrafo únioo. Deferida a filiação do elertor,
será entregue comprovante ao interessado. no modelo adotado pelo partido.
Art. 18. Para concorrer a cargo eletilro, o eleitor
deverá estar filiado ao respectivo partido pelo menos
um ano antes da data lixada para as eleições. majolilárias ou proporcionais.

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelino Peraira
Gilberto Miranda
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Canos Bezerra
PSDB

Osmar Dias

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Eprtacio Ga!eteira

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
LEI N• 9.504. DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Titulares

Eptet 'cenarmasperaMelel&r. .
Art. 9" Para ooncorrer às eleições, o candida10
deverá possuir domicflio elertoral na relpeC!iva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antee
do plerto e estar com a filiação deferida pelo partido

no mesmo prazo.

PFL
Vilmar Rocha
JOSé Rocha

Cesar Bandeira

Aldir Gabral
PSDB

Jovair AJantes
Paulo Mourão

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
Bloco (PMDBIPRONA)

(A

Comissão de ConstitUição. Justiça
Cidadania - decisão terminativa.)

e

O SR. F F MENTE (Ar1onio Carlos ~)
- O projeto lido senl IJI.t>licado e remetido à Corri•
são competente.

O SR. F7 M EM'E (Antonio Carlos Maga1 -

)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.71111-3,
adotada em 29 de outubrO de 1998 e publicada no
dia 30 do mesmo mês e ano. que 'Akera a ConsolOdação das Leis do Trabalho - CLT, para dispor sobre o trabalho a tefr4l0 parcial e ampliar o prazo fixado no § 2• do art. 59, e altera a Lei n• 6.321, de 14
de abril de 1976, para facukar a extensão do beneficio do ProgJama de Alimentação do Trabalhador PAT ao trabalhador disperudo'.

Sandra Mabel

Confúcio Moura
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Femando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Wogberto Tartuce
Arnaldo Fana de Sá
De aoordo com a Resolução n• 1 . de 1989-CN.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramotação da matéria:
Dia 4-11·98 -designação da ComiSSão Mista
Dia f>-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-11-98 - prazo para recebimento de emerr
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-11-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28·11-98 - prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da Republica enviou ao Cor>gresso Nacional a Medida ProviSÓria n• 1.713-2, adotada em 29 de outubro de 1998 e publicada no dia 30
do mesmo mês e ano, que "Altera a redação do art. 34
da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe
sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico iii·
cito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependêooa física ou psíquica".
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 const~uída a Comissão Mista incumbida de emijir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL
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Dia 4-11-98 -designação da Comissão Mista
Dia 5-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-11-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 13-11-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-11-98 - prazo no Congresso Nac1onal
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carkls Magalhães)
- O Senhor Presidente da Republica enviou ao Con·
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.714-2,
adotada em 29 de outubro de 1998 e publicada no
dia 30 do mesmo mês e ano, que ·Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$15.500.000.00, para os fins que especifica~.

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

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 constrtuida a Comissão Mista incumbida de emitir pái t..·.:: 2.~ ::.ore a matéria:
SENADORES

SUplentes

Titulares
Artur da Távola

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL

PMDB

PPB
Leomar Ouintanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB
Suplentes

PFL

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB

PSDB
Eduardo Bart>osa
Marçal Filho

Saraiva Fehpe

Eprtacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

SUplentes

Titulares

Bloco (PMDBIPRONA)

PFL

Tete Bezerra
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda

Ludio Coelho

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Jaime Martins
Robson Tuma

Elias Murad
Salvador Zimbaldi

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Bart>alho
Nabor Júnior

DEPl1TADOS
Titulares
Aldir Cabral
Vilmar Rocha

1.Francelino Pereira
2.Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PPB
Celso Russomanno
Ary Kara
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:

Pauderney Avelino
Oscar Andrade

Rogério Silva
Darei Coelho
PSDB
Alexandre Santos
Luciano Castro

Alzira Ewerton
Zulaiê Cobra

Bloco (PMDBIPRONA)
Mário Martins

Pinheiro Landim

174

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

Bloco (PT!PDTIPCdoB)
Marcelo Déda

PSDB

Fernando Ferro
PPB

Luis Barbosa
Felipe Mendes
De acordo com a Resolução n• 1, de 19811-CN,
fica estat>elecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 4-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 5-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-11·98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissio Milita emitir o pan!Cer sobre a
admissibilidade
Até 13-11·98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-11·98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PAESIDEHTE (AnWnio Calfoe ~~
-O Senhor Presidente da RepUblica enviou ao ~
grasso Nacional a Medida Provisória n• 1.71 S-2,
adotada em 29 de outubro de 1998 e publicada no
dia 30 do mesmo m6s e ano, que "Dispõe sobre o
Programa de ~iZação de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP, autoriza a criaçla
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Coopel'llllvismo- SESCOOP, e dá outras prOVidências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução ri'
1189-CN. fica assim constllulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

SupfeniM
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Osmãnto Pereira
B.Sá

Bloco (PMDBIPRONA)
Silas Brasileiro

Oscar Goldon1
Bloco (PT!PDT/PCdoB)

Marcelo Déda

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
De acordo com a Resolução n• 1, de 198~CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da maténa:
Dia 4-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 5-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-11·98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emrtir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-11-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-11-98 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antorio Canos Magatlães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória ri' 1.722, adotada em 29 de outubro de 1998 e publicada no dia
30 do mesmo mês e ano. que "Institui normas relativas ao exercício. pelo Advogado-Geral da União, de
orientação normativa e de supervisão técnica sobre
os órgãos juridicos das autarquias federais e das
fundações instituídas e mantidas pela União".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 9 e 5 9 do art. 21:1 da Resolução no
1189-CN, fica ass1m const~uída a Comissão Mista Incumbida de emrtir parecer sobre a nnatéria:

SENADORES
Fernando Bezerra
Gar1os Bezerra

PSDB
Lúd1o Coelho

Gartos Wilson

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

PFL
France11no Pereira

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Gilberto Miranda
PMDB
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Balbalho
Nabo r Júnior

PPB

PSDB

Leomar Quintanilha
Beni Veras

DEPUTADOS

Pedro Piva

Bloco OposiÇãO (PT!PDTIPSB!PPS)

SupfenPFL

Carlos Melles
Abelardo Lupion

Suplentes

Titulares

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

Titulares

Femando Ferro
PPB

PMDB
Jacler Barbalho
Nabor Jünior

Eprtacio Cafeteira

Ade mi r Lucas
Candinho Maltes

Sebastião Rocha

Eduardo Supilcy
Paes Landim
Luiz Durão

PPB
Epitacio

Catete~ra

Leonnar Quintanilha
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DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
PFL

Augusto Farias
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Paes Landim
PSDB
Aécio Neves
Adroaldo Streck

Jovair Arantes
.José Thomaz Nonô

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel Vieira Uma

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDT/PCdoS)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB
Gerson Peres

Odelmo Leão

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estaPIJiecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 4-11-98- designação da Comissão Mista
Dia f>-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 13-11-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-11-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gal1os Magalhães)
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1' Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 542, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d. do Regimento
Interno. requeiro inversão da Ordem do Dia. a fim de
que a matéria constante do item nQ 3 seja submetida
ao Plenário em primeiro lugar.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1998. Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o reQuerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Aprovado o requerimento. será cumpnda a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)

-Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n' 96, de 1998 (n•
661198, na Câmara dos Deputados), que indica o Sr. Adylson Motta para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos
termos do inciso 11 do § 2" do art. 73 da
Constituição Federal.
A Presidência esclarece ao Plenário que, de
acordo com o DecretC' ' ::g1s::tivo, alterado pelo Decreto Legislativo P" 18, de 1994, a indicação foi feita
pela Câmara dos Deputados e a argüição foi realizada pela Comissão de Finanças e Tributação.
Em d1scussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Sr.
Presidente. peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIOENll:: (Antonio Cartas Magalhães)
- Para discutir, concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sr's e Srs. Senadores, quando. a1nda há pouco. fiz o
pedido de inversão da pauta é porque o meu relacionamento, à altura da Assembléia Nacional Constituinte, com o indicado, o Deputado Adylson Motta.
se construiu à base não só de uma sólida amizade.
mas de reconhecimento a um Parlamentar que
atuou sempre com dedicação, etic1ênc1a e assiduidade na Câmara dos Deputados.
Penso que a Cámara dos Deputados e. conseqüentemente. o Parlamento perdem um grande
nome, mas o Tribunal de Contas da União terá um
fiscal rigoroso, sério, à altura da indicação que fez a
Câmara dos Deputados.
Se eu pudesse pedir a algum dos am1gos Senadores que dessem o seu voto para que daqui
saísse. por unanimidade, a aprovação do eminente
companheiro e colega Adylson Motta, eu ficaria mUlto agradecido.
Era o registro que eu quena fazer. Sr. Pres•dente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, peço a palavra para d1scut1r.
O SR. PRESIDENTE (Anton1o Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Espendião Amtn.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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tes que têm aparec1do - eu tenho mutto carinho pelo
Sr"s e Srs. Senadores, como correligionário, amigo e
Tribunal - não são as melhores. Mas tenho certeza
admirador do Deputado Adylson Motta, não pouo
me omrtir hoje também. Por isso, quero pedir vênia
de que uma das primeiras co1sas que S. Ex' haverá
ao Senador Pedro Simon para falar antes doi S. Ex". ' • de fazer no Tribunal é perguntar o que signdicam
aquelas manchetes.
O Deputado Adytson Motta, com a nossa apn>
Perde a Cámara dos Deputados e perde a
vação, irá para o Tribunal de Contas da União pala
Bancada do Rio Grande do Sul na Câmara Federal.
dignificar aquela casa. A sua oondUia pessoal, a
sua vida pública e o mais importante de todos os
Perdem um politico de primeira linha, um politico de
estirpe, que sempre defendeu os interesses do Rio
discursos que alguém pode fazer, que é o diacul'80
do exemplo, fazem com que não me limite apenas a
Grande do Sul e do Brasil. A nossa Bancacla do Rio
dar um voto, mas, ao dar o voto de aprovação ao
Grande do Sul perde, ao mesmo tempo em que ofe·
seu nome. faço votos para que aqueles que o seg.,;.
rece ao Brasil. um dos seus melhores nomes. Estarem, como próximos nomeados. tenham o mesmo
mos tranquilos. O Rio Grande do Sul oferece ao Bra·
perfil, o mesmo conteúdo moral e. acima de tudo, o
sil alguém capaz de cumprir a missão importante e
mesmo espirita público.
significativa que S. Ex 1 exercerá no Tribunal de Contas. no que se refere a fiscalização, para que haja
Muito obrigado.
correção, seriedade e punição aos culpados. Assim
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Predeve ser o Tribunal de Contas.
sidente. peço a palavra para discutir.
Tenho a liberdade de dizer que voto com aleO SR. PRESIDENTE (Anrton<> Gal1os Magalhãe5)
gria, porque voto não apenas em alguém que é com-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
petente. mas voto em alguém que. acredito. haverá
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para diltde dar ares ainda de maior grandeza e seriedade
cutir. Sem revisão do orador.)- Pede-me o nobre U·
àquele Tribunal.
der que eu fate também em nome da nossa BancJ.a
Meu abraço ao Deputado Adylson Motta.
da, Sr. Presidente.
Meus cumprimentos ao Tribunal de Contas.
E com murta alegria, com murta SlllislaçãK>. q,.
Que
pena para a Câmara dos Deputados!
mamfesto o voto da minha Bancada, mas, de modo
O SR. ROSERTO FREIRE (B/oco/PPS - PE) murto especial, o meu próprio à indicação de ~
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
son Motta para Ministro do Tribunal de Contas. Nlo
tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente. de que é difl.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
c11 encontrar alguém que reúna mal$ cond~.
-Com a palavra o Senador Roberto Fre1re.
mais competência, que esteja mais preparado. que
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE.
tenha ma1s experiênc.a e que vá eacutar o seu
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presimandato com mais dignidade do que Adylson Moela.
dente, s,.as e Srs. Senadores, eu queria fazer miS. Ex• é. na Câmara dos Deputados. um exeiJ1llo,
nhas as palavras dos Senadores que me antecedeum símbolo. Um exemplo da correção;_ um símbolo
ram em relação ao Deputado Adylson Motta. futuro
da senedade, do cumprimento do dever, das realiaMinistro do Tribunal de Contas da União.
ções daquilo que deve ser um bom panamentar. Se
Aproveito a oportunidade para lembrar ao Partodos fôssemos como S. Ex-, com certeza seria dilelamento braSileiro. em especifico ao SenadG. que o
rente a polít1ca brasileira. Se a referência da política
Tribunal de Contas da União é um órgão de assesbrasile~ra pudesse ser Adylson Motta, eu não tenho
soria deste Poder e precisa ser por nós fiscal~ado.
nenhuma dúvida de Que não estariamos em um pa·
Não pode ser fiscalizado apenas no momento em
tamar rão baixo na conceituação da soQedade bra&le
que referendamos os Srs. Ministros que são aqu1 inleira.
dicados e por nós encaminhados. após aprovados.
S. Ex• é ass1m. Foi Chefe da Casa Civil, Depupara o Tribunal de Contas. Deve-se flscaltzar o que
tado Federal. Na sua vida, no seu d1a-a-<jia, cu~
se passa naquele Tribunal. Não pudemos fazer- eu
o seu dever. E o faz de uma forma tranqüila, serena,
e alguns companhe•ros -. na Constituinte. aquilo
porque não faz como se fora algo de importanle,
que deseJávamos: um Tribunal que não fosse por inalgo de excepcional, mas com a s1ngeleza daqueles
dicação, mas que trvesse os seus Mm1stros emposQUe entendem que o normal é cumprirmos com a
sados por concurso. Talvez este seja o prime1ro monossa parte.
mento. que aproveito- e não tem nenhum demérito.
Vai o meu querido amigo Adylson Motta para o
porque fiz mmhas as palavras dos Srs. Senadores
Tribunal numa hora importante, quando as manchereferentes ao Deputado Adylson Motta.
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Não são só as manchetes, é todo um processo
de revisão que deve ser leito a respeito do Tribunal
de Contas da União. Não se trata das manchetes
dos últimos dias, noticias de descalabros, de abusos. Seria bom aproveitarmos este momento para
não exercennos apenas a nossa co·mpetência indicando Ministros - e uma boa indicação fazemos
hoje, não sei se em todas as vezes assim fiZemos -.

mas assuminnos a responsabilidade, termos consciência da nossa competência e sabennos que
aquele é um órgão que tem que ser por nós fiscalizado, assessor que é deste POder Legislativo.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA)
-Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio GaJ1os Magalhães)
- Com a palavra o Senador Ademir Andrade; posteriormente, a Senadora Emilia Fernandes.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Também
gostaria de me associar aos demais Senadores e dizer que voto com tranqüilidade, alegria e consciência para aprovar o nome do Deputado Adylson Mota
para o Tribunal de Contas. Conheço S. Ex' há longos anos, tendo com ele convivido na Gamara dOs
Deputados durante muito tempo. Reconheço-o como
um dos polfticos mais assíduos do Parlamento, assim como um dos mais sérios e dedicados. É uma
pessoa com quem se pode conversar, dialogar, e
em cujo espírito de isenção, ao assumir cargo de tamanha importância, acredito sinceramente.
Portanto, voto tranqüilo, consciente e certo de
que o Senado estará colocando uma ótima pessoa
para exercer essa função.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Senado Federal, neste momento, vota - e certamente acolherá o nome do Sr. Adytson Motta para o cargo de Mims-

tro do Tribunal de Contas da Unoão.
Trata-se de um gaucho que. sem duvida. orgulha os quadros da política do Rio Grande do Sul e
também do nosso País. Homem formado em Odontologia e em Ciências Jurídicas e Sociais na Univer-

sidade Católica do Rio Grande do Sul, foi Deputado
Estadual, Deputado Federal. Deputado Constituinte
e tem pautado a sua vida como homem público e
como cidadão dentro das orientações da ética. da
responsabilidade. o que orgulha o Estado do Roo
Grande do Sul.

Como conterrânea do Dr. Adylson Motta, nosso
Deputado Federal, independentemente de sua postura ideológica e de seu Partido, queríamos dizer
que temos por S. EX" um grande respeito e uma
grande admiração. O Deputado Adylson Motta apresenta-se entre aqueles que privilegiam em sua vida
a postura cívica e patriótica. Recebeu medalhas e
destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e até de
outros países. Adylson Mona, sem dúvida, preenche
as condições necessárias para ocupar um cargo de

tão alto significado no Tribunal de Contas da União.
Por isso, associando-nos às considerações fei·

tas em relação à sua pessoa. quero cumprimentá-lo
e dizer que o Rio Grande do Sul se orgulha pelo que
S. Ex' sigoifica para a política brasileira e, em especial, a politica gaúcha.
Eram as considerações que gostaríamos de fa-

zer, na certeza de que este Plenário vai acolher o
seu nome, referendando a indicação do Senhor Presidente da República .
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de me associar às manijestações favoráveis à indicação do nome do eminente Deputado Adytson Motta para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. Seu nome já foi submetido
à aprovação desta Casa e da Câmara dos Deputados, quando recebeu manijestações de aprovação e
de alegroa de todos os seus membros, particularmente dos Srs. Deputados.
Eu, que tive oportunidade de conviver com S.
EX" por algum tempo, aprendi a admirá-lo e a respeotá-lo pela sua coerência, pela sua firmeza e pela detemninação de suas ações, e estou seguro de que
preenche muito bem o perfil para ocupar o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União.

Meus cumprimentos, pois, a Adylson Motta, em
nome do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Canos Magalhães)
-Não havendo mais quem que1ra discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores podem conr1nuar votando.
já que alguns já votaram.
Solicito aos Srs. Senadores que não votaram
para fazê-lo e aos que estão em outras dependências para v1rem ao plenário.
(Procede-se à votação.)
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VOTAÇ.Á.O SECRETJ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•
96. DE 1998 (ESCOLHA DE AUTORIDADE)
INDICA O SR ADYl.SON MOTTA PARA O CARGO
DE MINISTRO DO TR.UNAL. DE CONTAS DA UNIÃO

N° Sessão. 1
Data Sessão. 04/11/1996

......

Votos Sim:

••sec:

' :• Sec

Votos Abst:
HELIO F L..Ml

Data Ln•c•o 0411111998

Hora lnioo 16·11.34

Data F•m 04/1111998

Hora F1m: 16:29·04

&2

Votos Nlo:

J" Sec
•' Sec

:>o.rao

N"' Vot

Total:

o

&3
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O SR. PRESIDENTE (Anlooio ~ Magalhães)Votaram SIM 62 Srs. Senadores; e NAO, 01.
Total: 63 votos.
Foi aprovada a indicação.
O Projeto de Decreto Legislativo n• 96, de
1998 vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da RepUblica e à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-ltem1:
Votação. em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n" 63, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Gilberto Miranda, que attera e revoga dispositiVos da Constituição Federal pertinentes
à Justiça do Trabalho (Juizes classistas). tendo
Pareceres da Comissão de Constitui·
ção. Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres:

-sob n• 681. de 1997 (sobre a Prq>Osta).
favorável, nos termos da Emenda n" 1-CCJ
(substitutivo), que apresenta. com votos contrários dos Senadores Lú:io Ak:ãntara, Sergio Machado. Ney Suassuna e Esperidião Arrin; e
- sob n• 308, de 1998 (sobre as emer>das de Plenário), favorável às de n"s 2 e 3 e
contrário às de n"s 4 e 5, com abstenções dos
Senadores Ramez Tebet e Lúcio Alcântara.
A discussão da matéria foi encerrada no dia 12
de dezembro de 1997.
Passa-se à votação.
O SR- JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA) -Peço
a palavra para encaminhar a votação. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Car1os Magalhães)
- Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
creio que a Casa tem conhecimento da minha posição
a respeito da matéria. Trata-se de emenda constitucional tendente a suprimir a representação classista da
Justiça do Trabalho. Meu voto é contrário à emenda.
A convioçào que tenho. de um lado, e a experiência, de outro, sempre me levaram a optar pela
permanência da representação classista. Advogado,
no inicio da minha carreira, tive oportunidade de funcionar em atividades de Junta de Conciliação e de
Tribunal Regional e, já na idade madura, perante o
Tribunal Supenor do Trabalho.
Sei que há inconvenientes da legislação a propósito da escolha e da designação dos representantes classistas. Sei tambérr que as organizações Sindicais nem sempre fizen n as melhores op-
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ções para a nomeação de seus pares. Vi e ouvi, em
dijerentes momentos, representantes que provavelmente não eram os mais indicados, mas também,
perante Junta de Conciliação, Tribunal Regional e
até no Tribunal Superior do Trabalho. conheci juizes
classistas de excelente qualificação. Não exagerarei
se disser - como digo - que encontrei alguns juízes
classistas, sobretudo no Tribunal Supenor do Trabalho, que votavam quase sempre com mais segurança e conhecimento do que juizes togados.
Por isso, a minha orientação não é no sentido de
extinguir: votaria emenda constitucional que visasse a
modificar o processo de escolha, o processo de designação. Era natural que se modWicasse a legislação,
para que fossem exigidos maiores requisitos de idone~
dade, de competência e de capacidade de trabalho.
Admitiria mesmo discutir se a representação classista
deveria chegar até a última instância da Just1ça do
Trabalho; talvez concordasse em limitar a presença
até o Tribunal Regional, já que, a partir dai, as discussões são ma.rcadamente juridicas; mas não encontrei
razões que me convencessem a opinar pela supressão da representação classista.
Demais, cabe ver, do ponto de vista politico no
bom sentido, que a representação classista confere
caráter democrático à Justiça especializada. Retirar
dela tais representantes é elitizá-la. Sou advogado,
mas nem por isso entendo que os órgãos da Justiça
especializada devam ser sempre bacharéis, como
agora se pretende. É preciso notar o caráter social
da Justiça do Trabalho, a sua função redutora das
vantagens do capital sobre o trabalho. E preciso
convir em que a representação do homem comum,
do trabalhador ou do empresário, funcionando naquela Justiça, serve para dar equilfbrio às decisões.
Não é verdade, como se diz, que a representação
classista não tenha operado bem. Houve os que não
procederam corretamente ou não estiveram a altura de
suas funções, mas em grande parte funcionaram esses
representantes no cumprimento de seu dever.
O Sr_ Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) Permrte v. Ex' um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Pois não.
O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) Senador Josaphat Marinho. quero congratular-me
com V. Exl, que é um jurista, um homem conhecido
pelo seu saber. pela sua capac1dade e pela sua honestidade. E é muito bom ouvir de V. Exa os argumentos e as razões para desejar Que a representação dos trabalhadores e dos patrões permaneça na Justiça de Trabalho. Rco feliz. e penso que os
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Srs. Senadores deveriam atentar para a argumentação de V. Ex". A Casa esta um pouco tumultuada
neste momento, e talvez alguns Colegas esteJam
perdendo a oportunidade de ouvir palavras tão sábias e tão consistentes. Congratulo-me com V. E:x" e
também voto contrariamente a este projeto.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Agradeço-lhe o apoio. nobre Senador.
O Sr. Antonio Cario. Vallldares (Bioco/PSBSE)- V. Ex" me~ um aparte, Senador?
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Pois não.
O Sr. Antonio Cario. Valadaras (Bioco.'PSB SE) - Senador Josaphat Marinho, V. Ex" é um estudioso de todas matérias que chegam a esta Casa. Por
mais que tenhamos dúvidas sobre a oportuni~ ou
não de cada urna delas. sempre procuramos seu
exemplo, sua acuidade. sua orientação. , ll"ld&pendentemente de Partido - pois somos adversáno.
políticos nesta Casa -. nós o respenamos pela co~
postura, idealismo e. acina de tudo, pela independência e aLtonoma no seu voto e nas suas posiç6es. Por isso, diante da importância com que este pro;.
to se reveste quando a composição parit;lria do Tribunal do Trabalho é modificada, ficando apenas os jultogados. e sendo suprimidos 06 classislas, p.....-no
que esta Casa procederá ao adamen!O - com o q. .
concordo -, a fim de que novas luzes sejam lançada&
sobre o referido projeto. E tenho certeza absoluta dB
que sua palavra de ponderação está pesando muilc
em tomo deste assunto. Agradeçc a V. Ex".
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Não sei. nobre Senador, embora lhe agradeça o
apoio. se prevalecerá sua expectativa.
O SR. i I *W ElllTE (Antonio Cart:ls Magal~)
- Há sobre a mesa um requerimento de todos os Lid&res pedindo o adiamento da matéria. Dai por que ac,._
dito que o debane seja, no momento. desnecessário.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Antecipo a V. Ex' o meu voto favorável ao adiamento. de sorte que este assunto possa ser mais tra~
qüilamente exam1nado. Cumpre assinalar que, a respeito do Poder Judiciário - esta é a verdade -, nio
apenas quanto à Justiça do Trabalho. ha mwtos preconceitos sobre as decisões do Poder Legislativo.
Estes assuntos prec1sam ser melhor eSClarecidos.
E eu queria acrescentar apenas um argumento
para de1xar a tribuna. Sr. Presidente: não me i~
press1ona a alegação de que a Justiça paritária foi
criada no Estado Novo. CreiO que. nesta Casa. slo
mUitos os que o combatem. Nmguém, entretanto,
ma1s o combate do que eu. Não faço concessão a
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Getúlio Vargas nem à sua política ditatorial. Mas
isso não me leva a negar o reconhecimento da verdade histórica de que foi bom para o Pais a criação
da Justiça do Trabalho como funciona até hoje.
Mas, já que V. Ex" me anuncia que há um requerimento de adiamento, não devO roubar mais o
tempo do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caros Magalhães)
-É um prazer ouvi-lo. V. Ex" pode prosseguir. Embora
o tempo seja de 5 minutos, para V. E:x" não há limite.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Muito obrigado a V. Ex". Aguardarei o retorno da
matéria ao Plenário. quando, então, prosseguirei nas
minhas conSiderações.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães)
- Vou submeter a matéria a votos. Sem evidentemente querer pressionar qualquer Líder, seria mais
regular se fosse marcada uma data para a votação.
Consulto os Srs. Lideres sobre a escolha de
uma data.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Proponho 60 dias, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTC (Antonio Canos Magatlães) O prazo máximo a ser a<mitido é de 30 áas. Entretanto,
06 Srs. Lidares, posteriormente, dirão o que desejam.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 543, DE 1998
Senhor Pres1dente.
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 279 do Regimento Interno. requeiro
adiamento da votação da Proposta de Emenda à
Constituição n• 63/95.
Sala das Sessões. 4 de novembro de 1 998.
Ediaon Lobão - Eduardo Supllcy - Elclo Alvares - Esperidião Amin - Jeder Barbalho - Odaclr Soares- Sérgio Machado.

.--;n~.
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O SR. PRESIDENT'E (Antonio car1os Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Rca adiada a matéria.
O SR. PRESIDENT'E (AntoniO canos Magalhães)
-Item 2:.
Votação, em primeiro turno, da
ta da Ena1da à Constllulção rf' 15, da 1998,
tendo como primeiro signatário o Senador
Esperidião Amin, que attera o inciso Vll do
art. 29 da Consmuição Federal (total da des·

PI...,...
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pesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal), tendo
Parecer n' 473, de 1998-Pien, Relator. Sena·
dor Jefferson Péres, favorável, nos tenmos da Emen·
da n' 1 -Pien (substitutivo), que apresenta.
A matéria constou na pauta da sessão delibe·
rativa ordinária de 28 de outubro úttimo, quando foi
aprovado o requerimento de audiência da Comissão
de ConstHuição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. 1'
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

Brasilla. em 4 de novembro de I 998

Oficio n• 46/98 - CCJ

Senhor P[esidente.
Comunico a V. Ex' que esta Comissão. nesta data, aprectando,em audiéncta a Proposta de Emenda
1

como pnmetro

si~·natário

a Constituição n• 15. de

1998, tendo

o Senador Esperidião Amin. que altera o mC/so

Vll do art. ]'J da ( ·nnstuutção Federal, decidiu aprovar o

art.

4' contido no

relatório apresentado nesta oponunidade pelo Relator da maténa, Senador
Jefferson Peres. conforme ell)enda em anexo.
AtenciOsamente.

Senador Bernardo Cabral
Presidente da Comissão de Constttmçâo. Justtça e Cidadama
PARECER No

, DE 1998

Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n' IS, de 1998, que "Altera o inciso
VU do art. 29 da Constituição Federal".

RELATOR: Senador JEFFERSON PÉRES
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I - RELA TÓRJO

A Proposta de Emenda à Constituição- PEC n° 15. de 1998. da
iniciativa do ilustre Senador ESPERIDJÃO AMIN. pretende. no seu an. l 0 , dar
nova redação para o inciso VIl do an. 29 da Constituição Federal. com o
objetivo de estatuir limites para a despesa com o funcionamento do Poder
Legislativo Municipal.
Esses limites devem corresponder a percentual da rece1ta tnbutária
própna do Município sornada às transferências que I h e cabem em razão do
sistema constitucional de repanição das recenas tributarias.
Outrossim. a proposição sob exame f1xa escala em que se
estabelece relação inversamente proporcional entre a população munic1pal e o
percentual da receita que pode ser gasto com o funcionamento do Poder
Legislativo local.
Por outro lado. o an. 2° da proposta de emenda a Cons11tu1çào em
pauta estatui que o descumprimento do estabelecido no an. I o impl1ca crime de
responsabilidade
Da mesma forma. o seu an. 3° estabelece que 1gualmenre impl1c2
cnm<> de resnonsabilidade o descumprimento. pela Ln1ão. pelos Estados. pelos
.''v!un.cipios e pelo Distrito Federal. do disposw no an. 2 I 2 da Conq:IUiçà,•
FederaL no que se refere aos percentuars m1nrmos de receitas pr<H en1enres de
1mpostos que devem ser aplicados na manutenção e desenvol\·lmento de•
ens1no.

Na Justrf1cação correspondente. o ilustre Parlamentar que teve a
Iniciativa de apresentar a proposrção. Senador ESPERJDJ.40 A.MJ.'\.
argumenta que nem o texto onginal da Consmu1ção. nem a mudança fe1ta pela
Emenda Constitucional n° I. de 1992. lograram limitar. os gastos das Câmaras
Mllnicipais com a remuneração dos respecm·os Vereadores. que. por vezes.
atinge cifras absolutamente inaceitáveis.
Por 1sso. pretende-se estabelecer n01·as regras com o tlm de impor
limites a esses gastos.
Cabe a esta Com1ssào de Constituição. Justiça e Cidadanra opmar
sobre a matéria. consoante prev1sto no an. 356 do Regimemo ln temo da Casa
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É o relatório.

II- VOTO

Inicialmente devemos anotar que a proposta de emenda à
Constituição sob exame preenche os requisitos de admissibilidade constantes
do art. 60 da Lei Maior. Com efeito. a proposição cumpre o requisito referente
ao apoiamento (an. 60, I), não tende a abolir matéria garantida pelas cláusulas
pétreas (an. 60, § 4°), não contém assunto rejeitado ou prejudicado na presente
sessão legislativa (an. 60. § 5°), cabendo acrescentar, também, que não
estamos sob impedimento circunstancial ao poder de emenda (an. 60, § I 0 ).
Quanto ao mérito. parece-nos louvável a iniciativa, uma vez que a
necessidade de limitar os gastos das Câmaras Municipais vem sendo objeto de
debates nesta Casa há algum tempo. tendo. inclusive. conforme ,·eremos
abaixo. inspirado a primeira emenda à Constituição. de 5 de outubro de 1988.
por iniciativa do saudoso Senador NELSON CARNEIRO.
0/esse contexto, tmpõe-se aqui fazer breve histórico sobre como a
matéria em pauta vem sendo tratada na Constrtuição Federal. uma vez que já
foi Objeto de duas Emendas Constitucionais: a Emenda no I. de 1992 (acrma
referida) e a Emenda no 19, de 1998.
Originalmente. a Constituição estabelecia. com relação a despesas
com as Câmaras de Vereadores. apenas o que estava posto no inciso V do seu
an. 29, segundo o qual as remunerações do Prefeito. do Vice-Prefeito e dos
Vereadores seriam fixadas pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a
subseqüente, não podendo nenhuma remuneração municipal ser superior à do
Prefeito (an. 37, XI. da CF).
Posteriormente foi aprovada a Emenda Constitucional n. 0 I, de
1992. que acrescentou os seguintes tncisos VI e VIl ao an. 29 (sendo
renumerados os demais):
29.

·······················································································
·················································································································
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VI - a remuneração dos \' ereadores correspondera a. no
máximo, setenta e clltco por cento daquela estabelecida. em
es~ie, para os Deputados Estaduais. ressalvado o que dispõe o
art. 37, XI;
VIl - o total da despesa com a remuneração dos \ ·ereadores
nio poderá ultrapanar o montante de 5°/o (cinco por cento) da

receita do município:'"

Assim, pelo inciso VI (cuja redaçào foi alterada pela Emenda
Constitucional n• 19/98, conforme veremos abaixo) ficou estabelecido que a
remuneração dos Vereadores corresponderia a. no máximo. setenta e cinco por
cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados Estaduats. ou ao
,-alar da remuneração do Prefeito do Municipio respectivo.
Ademais, pelo inciso VII, ficou estatuido que o total da despesa
com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
cmco por cento da receita municipal.
Infelizmente os objetivos da reierida Emenda não toram
aicançados. o que suscitou a sua modificação na Emenda Constitucional da
Reforma Administrativa.

Essa Reforma, que acaba de ser promulgada (Emenda
Constitucional n• 19, de 1998) e já está em vigor desde o dia 5 de junho do
corrente ano, deu a seguinte redação ao inciso VI do an. 29. da Le1 Maior.
acima referido:
... An.

29.

VI· subsídio.,. Vereadores fixado por lei de iniciativa da

Câmara Munici~ aa razão de~ no m.i.ximo. setenta e cinco por
ceato daquele estallelecido, em etpécie~ para os Deputados
Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39. § 4", 57, § 7", ISO.
II, 153, III e !53,§ 2", I;"

Corno se vê. por essa nova redação a remuneração dos Vereadores
passará a ser fixada por lei formal e não mais por ato legisla! I\ 0 da
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competência exclusiva da Câmara Municipal, o que implica a participação do
Prefeito Municipal, que poderá sancionar ou vetar a matéria. Cremos que o
objetivo foi ampliar o controle sobre os gasto• com a remuneração dos edis.
uma vez que. pelo menos em tese. os Prefeitos têm interesse em limitar esses
gastos.
Além disso. pela remissão ao art. 39, § 4o (parágrafo acrescentado
pela Reforma em pautal. fica estabelecido que a remuneração ue Vereador se
fará exclusivamente por subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação. adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratoria. obedecido. em qualquer caso, o rlisposto no art.
37. incisos X e XI e o disposto no art. 57,§ 7°.
Pelo inciso X se aplica à remuneração dos Vereadores a revisão
geral anual da remuneração dos sercidores públicos e pelo inciso XI se
estabelece que o subsidio de qualquer dos agentes pú:O!icos, percebido
cumulati\"amente ou não. incluídas as ,·antagens pessoais ou de qualquer outra
natureza. não poderá exceder o subsidio mensal. en. espécie, percebido pelos
\1inistros do iupren , Tribunal Federal.

Assim. sem dúvida. fica pa1ente que um dos objetivos da Emenda
Constitucional da Reforma Administrativa e limitar as remunerações da
Administração Pública. inclusive as dos agentes públicos - entre esses os
Vereadores - criando subsídio único para a sua remuneração e vedando a
adoção de outras espécies remuneratórias.
E e nesse contexto que se integra a proposta de emenda à
Constituição sob exame que, consoante dito acima, pretende fixar teto para os
gastos com o Poder Legislativo municipal. Esse teto deve corresponder a
percentual da receita tributária própria do Município (impostos da competência
Municipal mais taxas e contribuições de melhoria - art. 145 ck art. I 56 da
CF) somado às transferências que lhe cabem em razão do sistema
constitucional de repartição das receitas tributarias (ans. 153, § 5°, !58 e !59),
conforme se segue:
a) transferência da parcela referente ao produto da arrecadação do
imposto sobre operações financeiras incidente sobre o ouro definido com<'
ativo financeiro e originado no Município (art. I 53 ..li 5~ da CF;;
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b; transferência referente à parcela do produto da arrecadação do

imposto de renda, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos, a qualquer
titulo, pelo Municipio. suas autarquias e fundações tart !58.!. da CF);
c) transferência referente a cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural. relativamente aos
imoveis situados no Município (art. 158. 11. da CFJ:

di transferência referente a cinqüema por cento do produto da
arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores
licenciados no temtorio do Município (art. 158. III. da CF);

transferência referente a parcela do produto da arrecadação do
imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação rart. !58. !V e parágrafo !mico. da CFJ:
e!

transferência ao Município de parcela referente ao produto da
arrecadação do imposto sobre produtos indusmalizados rarr. !59,_;; 3°. c1c arts.
159. II. e !5S. parágrafo úmco. da CF):
(i

gJ transferência da parcela que cabe ao Município. referente ao
produto do Fundo de Participação dos Municípios {ar r 15Y, I. 'b ·. c;c com ."'
1': da CF)

Dessa forma. em vez de falar em receita do mumc1p1o, como
hoje está posto no inciso VII do art. 29 da Lei MaJor. a PEC em tela fala em
somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos
153, § 5 •, 158 e 159, efetivameate uferido no exercício financeiro, ou seja,
procura especificar as fontes das receitas a serem gastas com o Poder
Legislativo municipal.
Tal especificação parece-nos adequada uma vez que. atualmente.
muitas Câmaras de Vereadores têm incluido ate mesmo recursos provementes
de convênios ou de operações de crédito, na parcela da receita municipal usada
como base de calculo para a despesa máxima com a remuneração de
vereadores. o que nos parece absolutamente irrazoável.
Por outro lado. a proposição sob exame fixa escala em que
estabelece relação inversamente proporcional entre a população municipal e o
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percentual dn receita que pode ser gasto com o funcionamento do Poder
Legislativo local.
:::~sa escala vai de oito por cento, para os municípios com
populaçãc inferior a cinqüenta mil habitantes, até três por cento, para aqueles
com população igual ou superior a dois milhões de habitantes.

Po:1amo, quanto maior a população, menor o percentual que o
Poder Leg~~la~i':u poc!~ ~~5ilir com su&s despesas. !nversa..rnente. quanto menor
a popLO!aç2-J. maior o p~rcenmal. Como os Municípios de menor população têm
menor ceccita. essa rebção inversamente proporcional se justifica em razão de
que. tendencdr'\cnte. quanto maior a receita em valores absolutos, em tese
,-nenor ser:' c- percentuzl dessa receita necessário para fazer frente a uma
despesa especifica e v ice-versa.
De outra pane, cabe anotar que. independentemente ao tamanho
do Município. é cena que há um piso minimo de despesas a serem supridas.
"-iate-se, ainda, que os percentuais que se pretende fixar devem
-cobrir toda; as despesas com o Poder Legislativo e não apenas as despesas com
a remuneração dos Vereadores. como hoje consta do inciso VII do an. 27 do
Estatuto Supremo.
Vale lembrar. também, que entidades nacionais representativas
a ConstJtuJçào em tela e
:ém argumentado que os percentuais nela fixados para gastos com o Poder
LegJslatJ\'O são insuficientes. especialmente no que se refere aos Municípios
com maior população .

ios Vereadores vêm discutindo a proposta de emenda

.'\demais. segundo entendemos. a Constituição deve, na medida do
oossivel. trazer parâmetros gerais. evitando pormenorizar excessivamente.
Dessa forma. estamos propondo modificação do art. I 0 da
proposição. para modificar a escala de percenmais de receita que pode ser
despendida com o Poder Legislativo municipal. vis-à-vis com a respectiva
população. na base e no topo. da seguinte forma:
o 1 OitO por cento. para Municípios com população inferior a cinquenta
mil habitantes:
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b) sere por cento paÍ'a municlp"ios com população igual ou. supenor
cinquenta mil e inferior a cem mil habitantes.
c) seis por cento para municípios com popubçi\o igual ou supenor
cem mil e inferior a quinhentos mil habitantes:
d) ci'lco por cento para municípios com popuiaçào igual ou superior
quinhentos mil e inferior a ID!I milhão de habitantes;
e) quatro por cento para municípios com população igual ou superior
um milhão e inferior a dois milhões de habnantes:
f) três por cento para municípios com população igual ou superior
dois milhões de habitantes.

a
a
a
a
a

Estamos incluindo na propostção em apreço dispositivo de
transição. que estabelece prazo a tim de que as câmaras muntctpats possam
a1ustar-se ao novo regramento.
Para chegarmos a tais quantitativos. utihzamos demonstrativo da
Secretaria do Tesouro NacionaL que contêm os momames dos percentuais da
receita tributaria e das transferências previstas nos antgos 153. ~ 5°. 158 e 159,
da Constituição Federal, recebidos por diversos !l.·lumcip'os de diferentes
Estados. bem como os valores que, proporcionalmeme a tats montantes. foram
gastos por esses Mu~icipios r>o funcionamento de suas Cimaras Municipais.
Além d1sso, as entidades representativas dos Vereadores
argumentam que. por vezes. o Poder Executivo não observa os prazos legats
referentes ao repasse de recursos para o Poder Legislativo. o que acarreta
problemas para as Casas legislativas municipais.
Como medida destinada a fazer com que o Poder Executivo
municipal cumpra esses prazos. estamos propondo. conforme sugestão de
entidades representativas de Vereadores, que a inobservância, pelo Prefeito.
dos prazos acima aludidos configure crime de responsabilidade contra o livre
exercício do Poder Legislativo, desde que comprovada a culpa do Chefe do
Executivo Municipal.
Por outro lado, o an. 2" da proposta de emenda a Constituição em
pauta estatui que o descumprimento dos percentuais máximos de gastos
fixados no an. 1° implica crime de responsabilidade.
Da mesma forma. o seu an. 3" estabelece que igualmente tmplica
crime de responsabilidade o descumprimento, pela União, pelos Estados. pelos
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Municípios e pelo Distrito Federal, do disposto no art. 212 da Constituição
Federal, no que se refere aos percentuais mínimos de receitas provenientes de
impostos que devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do
ensmo.
Tal prev1sao nos parece adequada, porquanto o descumprimento
de· norma constitucional de tal imponância exige sanção.
Não obstante. devemos reg1strar que. em qualquer caso. para que
seja configurado crime de responsabilidade, obviamente há que se demonstrar
um nexo de causalidade entre o ato omissivo ou comissivo da autoridade
responsável e a não-observância do prece iro em questão.
Como conclusão. ante o exposto votamos pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição no 15, de 1998, na forma do seguinte
SubstitutiYo:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUII
(SUBSTITUTIVO), DE 1998

Altera

o

inciso

Constituição
providências_

\o N" 15

VIl

do

art.

Federal

e

dá

29

da

outras

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do an. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda à
Constituição:
Art. 1° O inciso VIl do an. 29 da Constituição Federal passa a

vigorar com a seguinte redação:

VI/ - o rota/ da despesa com o funcionamento do Poder
Legislativo municipal, incluída a remuneração do.fii Vereadores. não
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pod~rá

ultrapassar ns seguintes percentuais relarivmo ao somatono
da receita tributtiria e tMs transfuências puvistllS nos arts. 153. § 5Q.
158 ~ /59, efetivallf~nt~ auf~rido no exercicio financeiro mês a mês:
(NR)

a) oito por cento para municípios com população- inferior a
cinqüenta mil habitantes; (NR)
b) sete por centG para municipios com população igual ou
superior a ciltqüenra mil e inferior a cem mil habitantes:
(NRl
c) seis por cento para municipios com população igual ou
superior a cellf mil e inferior a quinhentos mil habitantes;
(NR)

d) cmco por cento para mu.nrcijJIOS com popz~iaçào igual Oll
superior a qumhenros m1/ c m_fenor u. um n:rfhão de
hcbaantes: (NR)

e) quatro por cento para municípios com população igual
ou superior 11 unz milhão e inferior a dni."i milhões dl'
habitant~s;

(NR)

fi tró por cento para mumcipws com população tgua/ ou
superior a dois milhões de habitantes.

Art. r Incluam-se os seguintes parágrafos no an.
Constituição Federal:
''A.n.

~9

da

29.

§ J•-A O ducu..,rirnento do disposto no inciso J 'I/ implica
crime d~ responsabili.liiiM da autoridade responsáveL

§ 1•-B A inobserwíncia, pelo Poder Executivo, dos pra:o5
legais para o repasse d•s recursos ftnaltceiro.fõ destinados ao Poder
Legislativo implica crime de responsabilidade da autoridade
responsáveL •·

Art. 3" Inclua-se no an. 212 da Constituição Federal o segumte
§ 5"-A:
'"Art

212.

191

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

§ 5"-A. O descumprimento deste anigo implica crime de
uspon.'iabilidade da autoridade responsáveL"

Inclua-se. onde couber,
Constituciona>.s Transitórias, o anigo seguinte:
Art.

4'

no Ato das

Disposições

"As Câmaras Municipais que nos três últimos exercic10s
tenham ultrapassados os limites estabelecidos no inciso VII do An. 29 deverão
adaptar-se 30 ali disposto, no prazo de doze meses, a panir da promulgação
desta Emenda ...

Art. 5' Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em

. Presidente

'\
, Relator

"'
N

.... ·

1 fli\11-..<..\11111 1 IIN'dlll'll \11 .. 11'"11(.\1 ( llt\11\'\;l\
I.IS I,\ UI-:\() I A(, ;\o NOJ\IINAI
111111 \H I :-o

1.1111 fit·IIMI l't\1 fl-.11
liii~iiN

....

I' I I.

~.

N,\.11

AIJ\

lt N~ ,\11

fi{ I\

I.LUOAI VARES

IWMI.Rll~-----

i (li\,\ ii

~~-,t;f.IIIÃN<.O

JOSl A«.IRII'INO
I HINFL rAIVA

~íJi" N,\ ililíJi- .\ii~,\ i
I i~.,Ni

i\• i i iii Ni.\ ~itN

l{t ~~ 11 I I ]I I~ I.\

I

:;;:j~j

i i i i·i \ti i-'. )•\iiiil
i.\t-IÍ íi ii\ii~,\i jj,)

~\11

HNANDfl !Ir lfHin

N.\ii·-j ·~I·N~--~~--

/.

~

~1.\(

11:\))t

~

.--,.-

----.;j"\j ~--~-~ \R'ill""'( \O

.'iUJ'lt.:"flfS·F'iiUij

SI lt(il(l

I

8

i·iTiRõ l·i\·;\ ..

-·

I

JOS( ROIJI.R I O AIUWP \

ntNI\iRA~
Iiii•( \Uf\ 1\l.lltUOI:i"i\i~.\li
tl')l)'/l(t)'<.,ll:)•j•O..,j
\IIII!'

\ " ... IMIII '·11 ~~~·

I kêlliililiJTitli~III'I'Si

OSMI\~ LJII\~

l

-~~ MI\ÜN(, "'"

;;"j;;-j

J . . PI'I r~U:.'i -BI Ul.uoru,i(VIJ

L

·;;;ti"ll .\n'll Nl. \u

ill

,j)j-;\jl~lil(l·~~~

. ..

-

----

llll'I•\IH.-:'1·~--~~--

í~ ilO i""iT\il ::; MTN--

ii-i i\(í(; (Ai i i Iii( A
'ii~\

*'~~---NTiT-

:\Hq[N(.(O

Sl·l!i\S llr\ll RUI liA {1'11 I)
MARINA SI LV A {r I)
SIIPLENTf'' PPR
----11 VY !>11\l.i
i I llfl.lr\R ()UIN 1,\NIL 11·\
~--

--

.'it!PI.F.~ I E~-

J'TR

1 '

.\IIS -

~

~-t·~

..

ro
S \I.\ IJ.\S RHINIÜF:S. F.M
MU ./NLJU POR

!111-\llH "ll1\RI.'-'

LN,\0

~-I

iFIII'D11r'iHirr'>l

Jo<;t IIJLI,\RUP LHJ I H,\ (r li

Sl~l

'

~

l,\SII.I10 f\.11\liMNER

li li I ii..;i if..j f·j iii~
,,,..,,· ltiN.\• 10 i i Mui tic\

rrn

'

- -1---

;;;;·\·:\N~

I

I

I

("";\i() OS 11[71 RltA--

1P,-j, ~~iu i

í' {

-

~~,!~~5!i _ _;;:~.,~, fNi0!~iiiii __ l_S~j r:i\ii_l .~ii\it_~~(_l_

-----~li

fí!(ji);\~iG-

-

IIII I llf',\IU i,\
(;ii li r R ti) MmANi),\

'·-

nw• .\Nt' t·\ilii --- 1- ;;w

I() 1.\1 _'!_

-,---

/'

l

\",\( jtJ

HM,II/11 IIII
Plil i("i") ~ Mil""N /ii -d ~i,\ i li<. ,"\n

\III~

(

-

-- - - - -

-·"NT\qi,\SSUNA ___ _

I• 1\l I 111, \t. \
IWIII·I( 11' HI t)! IJ.-\1 1

111111

I(
1~r
I"='~
--= ====- j..

---------IJI,\1 MI\ III S')·\
---------

I Hr\NI IIINtii'IIH IIII\

/

\\)

,\b'iHN(\"Õ

"'"

I ,- (

·- Yátúr---f'- .

Senãdfu. nernãrilo Giif:il
1'1 r•ddrnlr tl:l. I "uml'tdo rir
I I I I I 1•

I!~

Cnmfilniç~o .

.lmll{:t e ( id:ul:tni:t

'" /''

QR

.. '

{'

(

(

'.., (

z

~,.,

"'o
~

~

REQUERii.;ENTO

Nos terr.oos do drsp:>:;to

!OO

requeirodestaquepara

.

·a

.,i

r:'c- C

193

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

'1'

Artigo 3í2,

~'inea

7

'71

/,ç;t'a,-?<v
O

-------

"b" d:> Regimenio ln:erno,

.-~ é~c ~f?ri_J. '-" ::J
/ ':) /

~! 0

(.1-,,.,

~k--/c:>r.é~~ dl...

c:!/

-1-</,, é' c/c<:/""'-'

e~

&;/a.?~x

C"-<A.c-& <"~c,

:;

5ala dons Cor"ntssões, em

1...''

'-f

c:

de· Jv(..: v . - ·cte ..19

?.J

ANAIS DO SENADO FEDERAL

194

NOVEMBRO DE 1998

"'

!

~

/

:::::;:: - z
=1::::::.

::

:= ·.:::::

/-.

I=;:;=·<..._ : : .

-_'

f,_~,::::;::

: :. =

"-

;;:::

-

::

~

~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

r:rtr:I.J [')!\ Tl<:'
,~.r~.

tltUCl.On.J.l::

z..;.S.!:;;:).rCJ.s
o~

nham ultra9assauos
cieveriio

a~dptar-5<2

da promulnac.:Ju

-CC' .1

l:"lc.lua-s._, onde.: coube.:.,

',:r<JnSltõ:...·.l.u.~.

__

O~

c:~

o

195

no l\t.o a.::t:>

C ns

o.rtJ.')O scnu1.ntc:
qu<.:

f1un.l.Clf• .:J. .... :...
l.1.~1tc~

tr~::;

:lO!;

c~tu.bclccl.Uos

.:1.0 al1 d..lspost.o,

r.o 1nc1SO

rrazç. <.ic lloc:c

no

u nurt .:.:·

e ses.

Emcnd<.~.".

'::.

c~

Sala da cornJ.ssão,

04 de noveMbro de

199C

~- c=:----~y_y~{,..,ii;{,:,;,<d!:-77,7.Z{:d/'---

0---

BcrJ:t(l.'rdo Cabral

(...,_

,-_-

"Jéff~~oc.

(.

--

Péres

.:::-. L

/

su"!'~-ié"Y)
~
'-- ::c.1son
I'

I

)

I

.)

-

5""uassuna

~

~

'

L

Robc r1;.0.-;::::.e 1.re

---r

.~e~·

V.:tl~C.ar<a..s

..:..:-:t.Õnio ,_.

/

~ão

I

-~,

/

/

Pedro Simor.

/

/

"/

~;~.\)...;L~o>lc
,; \\.~~~;~;:_m\~~\\ \'
racoa

\

:-r.:J.nccl~rl? Pc!'"e1.r2

~

,I
.
~<C--

;·· ;-:.:)ert.o r.er-w.l.Z!o
-~

1

I

.-

. L
,cr

<·

.

'

!96

ANAJS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ar*rio Garlo& Maga1 ' 1)
- A Comissão de ConstitUIÇão, Justiça e Cidadania

manifestou-se falllllliVelna!te à ma»ria. com a
Emenda n• 02 que apresa'*>u. A Presidência comunica ao Plênãrio que cópias da referida Emenda er.contram-se à disposição dos Srs. Senadores .._
suas bancadas.·
Em votação a matéria.

O SR. ANTOMO CARLOS VALADARES (BbcoiPSB • SE) '- Sr. PI8Sidente, peço a palavra pana
encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Anlonio Cario& Maga1 - )
- Concedo a palavra a V. Ex".

O SR. ANTOMO CARLOS V ALADARES (BbcoiPSB • SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. PlesidooE, Sr"s e Srs. Senadores. a PICI»sição de aUbria do Senador &periãão Amin, QUe vila
alterar ~ inciso VH do art. 211 da Constituição ~
está sendo dioalliclo de tonra oélere no llrbito do S.
nado Federal. laao ax> Eoe porque os polltioos b,....
leiros, que int91111-n o momento aluai oomo a6rio e
grave para a Nlção, têm da adolar pos11ns 8001101,.
zadoras e ...--astaoe a011 gastos pliblioos em IDdaB
os ramos da~ P(t)lica.
Por esse motivo, Sr. Presidente, murto 8ITbOfa
saibamos que essa p~. ao ser discutida e
aprovada nesta Casa. passará pela GAmara e voilará ao Senado para uma dalinição final, ela é urna
resposta do cenário -ral na área da austerida<à,
de contribuição Podar Legislativo pata, junt.
mente com o eslorçc da sociedade brasileira, coibir
abusos e evrtando que a Administração Pública nlo
dê o exemplo de boa aplicação dos .-cursos ~
cos. Existem a9Jm; Indicas que poderão, em
minado Município do Nora.ste ou do Sul. e~
frente à realidade. Não podemos comparar, por
exemplo, um Municfpio da zona do sem~árido do
Nordeste com um outro, oom a mesma papo ,w,çlo,
do Paraná, de São Paulo ou do Aio Grande do Sul,
onde os i ndices de pobniZa e as dificuldades eoonOmicas são infinitamente menores.

del•-

Entretanto, se é para impor, do ponto de viata
legislativo e democrátioo, urna solução para que o
Brasil entenda que nós, que fazemos as leis, nas
âmbitos federal, esladual ou municipal, lemos de dar
o exemplo, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. nesse aspecto, ao longo desses anos, têm
cortado a sua Pf1)pria came, esforçando-se para demonstrar que fazem parte de um Poder aberto, fiaca·
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lizado, transparente. Nada temos a esconder. Aqui,
não há por que esconder nada.
Não há necessidade, então, de receio de que
uma Câmara de Vereadores não garanta o paga·
menta certo e determinado de seus Vereadores· de
que um funcionário público ativo não receba seu' salário; de que as Prelerturas Municipais não sofrerão
continuidade no seu trabalho com a transferência
das recertas arrecadadas com o suor e com o traba·
lho do povo. Por que o receio?
O Presidente da Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, um dos melhores Senadores
desta casa. Relator da Constrtuinte, tendo todos os
predicados para presidi-la com equillblio, após ouvir.
de forma altaneira, as discussões, finalmente colocou em votação a matéria e decidiu que o projeto do
Senador Espelidião Amin deveria ser aprovado em
sua totalidade. Houve apenas uma emenda sugerida
pelo não menos brilhante Senador Jefferson Péres.
do Estado do Amazonas. que foi Vereador, que é
um dos mais dignos e eficientes Partamentares desta Casa e que, por sua experiência, sugeriu que pelo
menos as CAmaras Municipais tN'essem doze meses de maturação, de oportunidade, a fim de se
adaptarem à nova legislação. O disposrtivo sugerido
pelo nobre Senador Jefferson Péres foi acoplado ao
projeto do Senador Esperidião Amin e aprovado por
maioria de votos, inclusive o meu.
Portanto. Sr. Presidente, enaiteço, mais uma
vez. o espirita de renovação e de harmonia do Senador Esperidião Amin para com a soc1edade brasileira. que exige de todos nós um exemplo. O exemplo deve partir de cima. E quem está por cima não é
apenas o Senado. a Assembléia Legislativa ou a Câ·
mara dos Deputados. Os Srs. Vereadores é que fa·
zem as leis; eles. sim. é que deverão dar o grande
exemplo de austeridade, apertando os cintos. fa.zen·
do economia. mostrando aos Prefeitos que podem
fazer suas administrações sem ferir a autonomia dos
Municípios e sem gerar maiores dispêndios para o
povo que está sofrendo tanto em nosso Brasil.
Murto obrigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Galtos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Adernir Andrade.
para encaminhar a votação.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente. Srs. Senadores. já discutimos no

plenário essa matéria. que. evidentemente. é muito
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importante para o povo brasileiro, porque estabelece
urna limitação de gastos às Câmaras Municipais de
todo o Pafs.
No entanto, Sr. Presidente, quero aproveitar a
oportunidade para, falando dessa emenda constitucional Ião importante para o nosso Pafs, lembrar outra emenda que aprovamos no Senado da República
e que regulamenta a le~ura de medidas provisórias
do Senhor Presidente da República.
Solic~o

a V. Ex", Sr. Presidente, que, como
Presidente do Congresso Nacional, interfira junto à
Câmara dos Deputados, para que a emenda constitucional que regulamentou a emissão de medidas
provisórias trarn~e naquela Casa.
Estou preocupado em que esta emenda que
aprovaremos hoje chegue à camara dos Deputados e fique parada, como ocorreu com a outra que
c~ei. Temo que tenhamos de continuar a assistir
ao que tem acontecido nos dias de hoje: o Presidente da República a lançar dezenas de medidas
provisórias, desrespeitando. inclusive. a iniciativa
de Parlamentares do Congresso Nacional, como
no caso especifico do projeto apresentado ontem,
que criou o desempregado temporário. Já tramitava na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa
um projeto de iniciativa do Senador Jefferson Péres, cujo Relator é o Senador Osmar Dias. Como
pode agora, por meio de medida provisória, o Presidente da República mandar uma dúzia de medidas provisórias para o Congresso Nacional, passando a cobrar dos funcionários inativos do serviço público a Previdência, ampliando a allquota cobrada dos funcionários públicos aluais e aumentando a Colins?
Enfim, nesta semana, fomos tomados por uma
série de medidas provisórias que tiram aquilo que
seria nosso dever. É o Presidente que está legislando hoje, e não o Congresso Nacional.
Por isso, apelo a V. Ex', mais uma vez, para
que interfira. Não adiantou todo o esforço de V. Ex',
nem o nosso. Não adiantaram as negociações que
fizemos nesta Casa para chegarmos a um entendimento, que, embora não tenha sido satisfatório para
nós, da Oposição, permitiu que se estabelecesse
uma nonna de emissão de medidas provisórias.
Alualmente, essa emenda constrtucional está parada
na Câmara dos Deputados.

Não quero, Senador Antonio Carlos Magalhães.
que aconteça com a emenda que estamos votando
hoje o que ocorreu com a emenda que regula a
emissão de medidas provisórias pelo Presidente da

197

República. Apelo a V. Ex' que interfira como Presidente do Congresso Nacional e desta Casa, a fim de
que a emenda tenha uma tramitação mais rápida
também na CAmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio

Canos Magatlães)

-V. Ex" tem inteira razão.
Encaminharei seu discurso, com meu endosso,

à Gamara dos Deputados, pois se trata de uma
emenda constitucional que deve ser votada sob o
resguardo do Poder Legislativo, o qual está sendo
usurpado por meio das medidas provisórias que estão sendo editadas.
A rigor. deveria falar o Senador Esperidião
Amin. Entretanto, como autor, talvez S. Ex" prefira
falar por último.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de lazer uma observação que
me parece pertinente. Acredrto que o projeto do Senador Esperidião Amln é necessério e oportuno. No
entanto, se acatarmos a emenda que posterga a
aplicação da medida por 12 meses e se esse projeto
for votado na camara, por exemplo, depois de junho
ou julho do ano que vem, haverá possibilidade de
aplicação em 2001, mas a contenção das ·despesas
das Câmaras Municipais é urgente. Precisamos resolver essa questão definitivamente.
Encaminho favoravelmente ao projeto do Senador Esperidião Amin e rontrariamente à emenda
que posterga a sua aplicação por 12 meses, porque,
em função dos períodos necessários para votação
das leis orçamentárias, esses 12 meses poderão levar a aplicação do disposrtlvo votado nesta sessão
para 2001 ou. dependendo da velocidade das camaras Municipais na votação dos seus orçamentos,
para 2002.
Por outro lado, quero relembrar aos Srs. Senadores que Câmaras de cidades do interior do Brasil
se reúnem uma ou duas vezes por semana e seu
desempenho não pode ser comparado com o das
Assembléias Legislativas, da camara dos Deputados ou do Senado Federal. Os limrtes não são eslreilos; pelo contrário, são liberais, e a necessidade
de sua aplicação é imeGiiata.
Murto obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PREBIDENn (Antorio Carlos ~)
- Corcedo a palavra ao Serwlor Esperidiã:> Amin.

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-SP) Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a
votação.

O SR. ESPEFIIDIÃO AIIIN (PPB-SC. Para cam1nhar a votação. Sem AIYisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sts. Senadorw, o que se pode dizer •
pois dos inúrneoos debales que foram travadoll no
plenário do Senado e na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania é o que prelendo resumir , _
momento.

O SR PRESIDENTE (Antorio canos Magalhães)
-Tem a palavra o Sr. Eduardo Suplicy.

Em primeiro lugar, cumprimento o Senador Jef.
lerson Péres pelo estudo, pela aplicaçAo e, acima de
tudo, pela lealdade com que se houve na t81Wfa de
examinar e rela1ar esta matéria.
Quanto às criticas que possam ser feitas a proposta de eme1 Ida à Constituição oo sentido de
que não é o bastante, alinno que hoje não há limitll
para a despesa com o L.agialativo municipal e, a partir da votação desta propolla, haverá.
Hoje, cer1amente, muitos concordarão em que
essa proposta deve ser aperfeiçoada, porque, se
sempre foi moralizadora, agora passou a ser opor»
na. A proposta foi apo asa,... em março de 1988 e,
neste momento, é oportuna em função de toda a discussão que o Brasil trava acerca de medida&, de
providências que eslio tomadas para I8C1Jzlr
despesas.
Por isso, Sr. Pnasidenta, SIS. s-dores, considero que o Senado F-..J, ao aprov..- este taxiO,
estará dando cooldiç6as muito importantes, moraliadoras e oponunas em I~ da admirntração pública. E o falo como municiJIIIIiala que sou, porque, se
é verdade que a maior parte dos Municlpios não tem
problemas de eXDeiiiiO de gastos com a sua CArnara
Mun101pal, não é justc que a rriooria que infrinja aa
regras de um mlnimo de despesas seja nasponsável
pela não-leg1slaçAo.
Dessa toma, n A o - c:ülida de que o Sanado
Federal está ~ndo o seu dever e dando um bom
exemplo para o Pais, ao aprovar a PEC rf' 15t'98.

Murto obrigado.

O SR. EDUARDO SUPUC\' (BiocoiPT-SP.
Para encaminhar a votação. Sam revisão do orador.)
- O Bloco da Oposição está inteiramente favorável à
proposta de emenda à Constrtuição do Senador Espiridião Amin. A referida proposta limrta os gastos
das Câmaras Municipais, em relação ao Orçan-.to
de cada município, sobretudo em vista das inúmeras
aberrações que levaram prelertos de inúmeras cidades a estarem aqui presentes, como o Pnaleilo Jesus Lima, de Betim, o Sr. Prefeito de Teófilo Oloni,
de Holambra e de outras cidades, expnassando a
sua preocupação para que haja essa nastriição constitucionalmente.
Consideramos importante que isso seja realizado da lonna mais rápida posslvel.
Por ocasião da votação da maléria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, houve um
entendimento, para que pudesse essa matéria ser o
mais rapidamente votada, de um artigo que pudesse
napresentar uma transição. Mas gostaria de aqui ~
mantar, da mesma maneira como tez o Senador Roberto Requião, que é possíwtl as civersas Câmaras
Municipais. tendo em vista que a votação dessa matéria começa a se realizar agora, no Senado Federal e
ainda terá que ir à Câmara - com uma probabilidade
muito grande de ser votada -, e em vista de a diretriz
formulada nesta proposta do Senador Espericião Arrin
ser altamente saudável, poderão as Gamaras Municipais já iniciarem o processo de optação rumo ao
que dz es1a Emenda à Constituição.
Pelo Bloco da Oposição. encaminho a favor da
Emenda do Senador Esperidião Amin. Com nespeito
a esta negra de transição, deiXo em abeno para os
Membros do Bloco, uma vez que há inúmeras opiniões a resperto.
O SR PRESIDENTE (Antolio Callos Magalhães)

- Os Srs. Senadones já podem votar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ar*>rio Canos Magatlães)
- Está encerrada a diacussio.
Em votação.

Trata-se da Proposta de Emenda à Constituiçãon•15.
Peço aos Srs. Senadores que se encontnem
em outras dependências para virem votar.
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VOTAÇ ..\0 NOMINAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 15, DE 1998
ALTERA O INCISO VIl 00 ART. 29 DA.. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(toCai oet,peN lur'IC"Cnamento do Pooer Leg~trvo MuniCipal)

Nl' Sesdo: 1

~Vot.·

2

Data Sessio: 04/11/1998

' ,.s.;

Votos Sim:

:ZOSe.;.

3' 5ec .•
4° SIC. "

o--.

HEliO F lMA

Votos Não:

Votos Abst:

Data lnic1o: 04/11/1998

Hora tn•c•o 17:03.32

Data Fim· 04/1 1/1998

Hora Fim· 17·10.25

63

o
o

Total:

63
E.'IHSSáo•<r

0..'''"'.
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O SR. PRESIDENTE (Anlorio Carlos I\Aagatlã8a)
-Votaram SIM 63 Srs. Se,.dores.
Não houve volo8 COI1Inirios nem abstençõeS.·
Total: 63 'lOtos.
Aprovada a PJoposla. fica prejudicada a Emenda n• 1 -Plen.

É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nl15, DE 1 -

AIIIIn o lct.o VI do ..t. 211 da Conetltulçio ,.......
As Mesas da C6mara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do § 3' do artigo
da
Constituição Federal. prorrulgam a seguinte Emenda à Constituição:
Art. I' O inciso VIl do art. 29 da Constiluiçio
Federal passa a vigorar com a seguinte radação:

eo

'Art. 29 .....,." ...................................... ..
VIl - o total da """pes" com o funcionamento do Podar Legislativo municipal, incluída a remuneraçao dos Vereadores, nio
poderá ultrapassar 05 seguini.a percentuais
relativos 110 IIOfi1Mório da rec:e11a tribut6rla a

das tlllll8faltncial PfWisiiiS 11011 artigos 153.
§ 5", 158 a 158, elalivamente auler1do no
exen:lcio lto•ICIIiro:
a) oitO por ceNo para mi.Wliclpios oom

populaçlo inlarior a dez mil habitantes;
b) .... por ceNo para aqualas com população igUaJ ou superior a dez rril e inlerior
a cinquenla mil hâllanles;
c) _ . por ceNo para aqualas com população igUal ou superior & cinqwnta mil •
inlerlor a oem mil hllbitantes;
d) cinoo por cento para aqueles oom
populaçlo igual ou superior a cem mil e interior a quinhantos rril habitantes;
e) quatro por canto para aqueles com
população i~P-JBI ou superior a quinhentDs e
inferior a um milhão da habitant•; e
I) tr66 por cento para aqueles com população igual ou superior a um mHhão de
habrtant•;
Art. 2" Inclua-se no art. 29 o seguinte parágrafo
único:
'PBJágrafo unico. O descumprimento
do disposto no inciso VIl implica crime de
responsabilidade.'
Art. 3' Inclua-se no art. 212 o seguinte§ 6';
'§ 6' O descumprimento deste artigo
implica crime de responsabilidade.'
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Art. 41l Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDEN'TE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação a Emenda n• 2 da Comissão de Cons·
trtuição. Justiça e Cidadania.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO)- Sr.
Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães) Concedo a palavra ao robre Senador Carlos Patrocinio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIOO (PFL-TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. gostariamos que o nobre Relator explicitasse o
teor da emenda apresentada na Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães!
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres
para atender os justos reclamos do Plenário.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Justíssimos, Sr. Presidente!
A emenda estabelece o prazo de doze meses,
a partir da promulgação da emenda, para que os
munlcíp;os que nos últimos três anos ultrapassaram
os tetas respectivos ajustem-se 2.os percéiili.,;ã.~~
constantes da emenda.
Senador Carlos Patrocínio, se aprcvada a P!"'C
do Senador Esperidião Amin, os municipios que ho1e
gastam, por exemplo. 10% ou 12% da sua rece1ra
tributária, poderão gastar apenas 6%. Entenao que a
redução abrupta de 12% para 6% pode cnar aific.~i·
c:lade muito grande para o funcionamento das câmaras de vereadores, muitaS das quais têm despesas
chamadas incomprimlveis. porque são decorrentes
do pagamento de vereadores e de funcionários está.
veis. Hoje, foi aventado que esses funcionáMos :aivez possam ser transferidos para o Exec'...!t'.:0. :.;: ·::
vada essa emenda, as câmaras de vereaC:r:•as ':..
riam tempo de reduzir paulatinamente seus gastes
de custeio. Enfim. repito que não estou fazendo cavalo de batalha por isso.
Muitas câmaras de vereadores não estão com
gastos abuswos. Seus gastos decorrem de despesas criadas ao longo do tempo e, ho;e, não será fácii
cortá-las abrupta e drasticamente.
Parece-me que doze meses sena um prazo ra·
zoável, mas, se o Plenário entender diferentemente,
não me sentirei nem um pouco melindrado. porQue
não estou em guerra em favor de câmaras gastadoras.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãesi
-Prestado o esclarecimento. os Srs. Senadores ~=-
dem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votaçáo.)
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VOTAÇÃO NOMINAL
EMENDA N' 2-CCJ, A PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUIÇÃO N'15, DE 1998

N• Sesslo: 1

N- Vot.. 3

Oa!a lniao: 04111/1998
Data Fim: o.t./1111998

Data Sesslo: 04/11/19i8

Votos Sim:

37

Votos Nlo:

25

Votos Abst:

Total:

63

Hora IniCio: 17:10:59
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O SR. ~ (AnloriO cartos MagatlMa)
-Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NÃO 25.
Houve 1 al s11nção.

<ia

Total: 63 iiotO..
Rejeitada a emenda.
A matéria ~rá da Ordem do Dia do próxino
12, primeiro dia de cha não do "'9JJ1do uno.
É

a seguinte a emenda rajeitada:
EEMENDA N° 2- CCJ

Art Inclua-Se: onde COiber, no AID elas ~
ções Constitucionais Tran8itórias, o artigo seguma:
•As CAmaraa Municipais que nos t,..
úitimos exercfcios lenham uHrapassectos oa
limites esUbelecidos no inciso VIl do Art. 2lil
deverão adaptar-se ao ali disposto, no prazo
de doze ~. a partir da promulgação da
Emenda."

wo-•

O SR.~ (Anlorio CaJios ~)
- Esgotada a l1'1lllátl.
da Ordem do Dia.
A PresidênCia convoca sessão conjunte a reaizar-se na próxima terça-feira, 10 de novembro, M
19 horas, no pler'*kl da camara dos Deputactoa,
destinada à leitura de ....._gens pi"Midenciais e •
apreciação do projftl da ras>lução que trata da 11•
milação do e>rçan.nto de 1999.
A Presid6ncia antecipa a sessão ordinária do
Senado de amanhã, para u 1O hOras.
O SR. PEDRO SIIION (PMDB-AS) - Quer cizer que não haverá sesslo do Congresso amanhi.
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (AntoriO Galto6 Magat í )
- Não, porque a CAmara do6 Deputados , _...
realizar sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antono Galto6 ~)
- Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo S...
t• Secretário, Senador Ronaido Cunha Lima.
É lida a seguime:
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente,
Tendo em vista o término, no úHimo dia 28, do
prazo das licençaS que raqueri, comunico a Presidência que 1811SSUml minhas funções nella
Casa desde o dia 29 de outubro.
Brasma, 4 de novembro de 1998. - Senador
Guilherme F'81ii ... L
O SR. PRE•~ (Antono Carlos Magali" i Bj
-A matéria lida vai à publicação.
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O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-SP) Sr. Presidente. peço a palavra como Uder do Bloco
da Oposição.
SR. F'RESIDENre {Anlorio Carlos Magahies)
-V. Ex. 1 tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-SP.
Como Lidar. Sem revisão do orador.)- Sr. PresidEmte, os Senadores do Bloco de Oposição aqui prasentes, Eduardo Matarazzo Suplicy, José Eduardo Outra, Marina Silva, Laura ~. Antonio Carlos Valadares, Sebastião Roàla, Ademir Andrade, Emitia
Fernandes, Benedita da Silva e Roberto Requião,
estamos enviando o seguinte ofício ao Sr. Ministro
da Fazenda Pedro Malan:
·sr. Ministro,
O Governo apresentou ao Congresso
Nacional, nesta última semana, um conjunto
de medidas que considera de fundamental
importância para resolver os graves problemas de desequilfbrio interno e externo por
que passa o Pais. A sociedade brasileira
está sendo chamada a arcar com pesados
ônus, recaindo sobre os seiVido.es públicos,
os trabalhadores, que estão sendo desempregados, e os mais pobres a parte mais
amarga. A equipe económica está negociando com o Fundo Monetário Internacional FMI - e instituições afins uma ajuda de alguns bilhões de dólares.
É lato que qualquer ajuda do FMI implica a negociação de condicionalidades, configuradas numa Carta de Intenções. Considerando que estas condicionalidades têm estreita relação com a proposta de ajuste que
o Congresso está discutindo, é de tundamental iq>artância tomarmos conhecimento
de seus temnos antes de seu encaminhamento ao Gerente-Geral do Fundo, Michel
Camdessus. Sendo assim. solicitamos seja
enviada ao Senado Federal a cópia desta
Calla.
Cenas de sua atenção. aproveitamos
para renovar protestos de estima e conside-

o

ração."

Sr. Presidente, quero também ler o requerimento de informações que encaminhei ao Ministro
de Ciência e Tecnologia:
"1) Tendo em vista a publicação da
Pollaria 328198, quais foram os critérios, levando-se em conta a relação custCIIbenelk:io
social, que levaram o Ministério de Ciência e
Tecnologia a cortar as despesas realizadas
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pelo Conselho Nacional de Pesquisa? Como
se comparam as relações de custo/benelfcio
social de gastos com o financiamento de estudos nas áreas de ciência e tecnologia com
as de gastos que não estão sendo objeto de
cortes?
2) O Presidente do CNPq, diante destes cortes, apresentou ao MCT um estudo
aprofundado sobre as consequências dos
mesmos para o desenvolvimento a longo
prazo da ciência e da tecnologia em nosso
País? Em caso afirmativo, qual o teor deste
esfudo?
3) Uma vez que as suspensões referidas na Portaria n°328198 aparecem como
t~rárias, quais as medidas necessárias
para que os financiamentos de apoios e
concessões. indrYiduais e institucionais, e de
bolsas de formação e de pesquisa, entre outros, voHem à normalidade?
Sr. Presidente, a importância deste requerimento baseia-se nos protestos de toda a comunidade cientifica e de produção tecnológica que estão
tendo os seus financiamentos cortados; daí por que
consideramos extremamente importante que possa
o Ministro da Ciência e. Temologia, Israel Vargas, inclusive o Presidente do CNPq, Sr. José Galizia Tuntisi, explicar a suspensão temporária desses apoios

e concessões de auxilias individuais e institucionais,
implementados ou não. no sistema gerencial de fo-

mento do CNPq.
Murto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- VoHa-se à lista de oradores.
Com a palavra a Senadora Marina da Silva.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Olador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, subo
a esta tribuna para falar sobre o Programa de Estabilidade Fiscal num dos momentos mais dramáticos
da vida nacional.
Sinto em meus ombros o peso de uma gigantesca responsabilidade.
Acabo de receber mais de meio milhão de votos dos brasileiros do meu Estado, que esperam de
mim um trabalho condigno em favor do desenvolvimento social e económico do Rio Grande do Norte.
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Desde o início da minha vida politica, integro
um partido -o PMDB - que hoje ocupa uma posição
estratégica no direcionamento de condutas na resolução dos grandes problemas nacionais.
Finalmente. expresso nesta Casa os anseios
do empresariado industrial que, como todos sabem,
tem um papel crucial no desenvolvimento do Pais e,
portanto, na geração de empregos e renda como corolário do bem-estar social.
A conjugação desses três vetares - representante do Rio Grande do Norte, parlamentar do
PMDB e diligente da indústria nacional - conduz à
análise que aqui apresentarei para um terreno de
grande complexidade.
Os objetivos das três posições enunciadas são
convergentes. O meu Partido sempre deu mostras
de um aKo desprendimento quando se trata de superar as crises da Nação.
Para nós do PMDB, os interesses do País
sempre estiveram à frente dos interesses individuais
de seus pa~amentares.
A classe industrial, da mesma forma, tem dado
repetidas mostras da sua dispos;ção de sacrifícios e
capacidade de se modernizar. O acesso recente de
15 milhões de novos consumidores aos produtos industriais só pôde ser concretizado porque a indústria
brasileira produziu mais e melhor e a preços cadentes. •• •~hu'Tl Plano de Estabilização pode vingar
sem contar com a eficiência do setor industrial.
O povo do Rio Grande do Norte espera de rrum
a participação patriótica de um partido vigoroso e o
desenvolvimento sustentado da indústria brasileira.
São três objetivos convergentes que, se de um
lado me dão satisfação para a luta, de outro aumentam a responsabilidade em vista do grande número
de representados que carrego com a rrJnha presença nesta Câmara AKa.
A gravidade da srtuação econõmica nacional
determina que esteja eu, agora. nesta tribuna, mais
como líder empresarial, que tem o dever de partilhar
com esta Casa as apreensões e as preocupações
do segmento produtivo da indústria.
A economia brasileira se encontra, mais uma
vez. em meio a uma crise financeira internacionaL
Novamente, o Brasil se vê obrigado a realizar um
forte ajuste nas contas públicas.
Embora quase todos os pafses, independentemente do seu nfvel de desenvolvimento, tenham sido afetados pela crise aluai, não há dúvida
de que o grau em que cada um é atingido reflete, em
úttima análise, o estado de seus fundamentos macnoeconómicos. O Brasil, apesar dos avanços velifi-
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cados em áreas tão diversas como a pfiyatjzaçiio, a •
beralização con oercial e a própria eslabilização ~
tána ainda osten1a o.ma sm.çio fi9cal prwc:ária, ifloorn.
pativel mesmo com a conscldação dll8lllallizaçio de
preços e a própria dmansio do seu Produlo Interno.
A manUIBnçiio de u m - público - - vwn
eXJgindo a pennanência de alas taxas de juros de forma a atrair recursos -..os para o financ:iarnerm dD
excesso de gasloS e, em~. i11P8dindo o
cresamento da prociJÇiío e a ~ do Dptrtl'_ , . .
de desenvolvimento em paanwas 001 1JPalloeis com a
demanda da pop •ação por IT8is eo 1.. egos.

Deste modo, a concretização de um aju&all fi•
cal sign1ficat1vo e duradouro é tarefa urgente a inadiável, pois. sem ele, é impralicável, também, alterar
o regime cambial. O novo ambiente internacional a
as suas conseqU6ncias sob111 a economia braüeira
não dão margem ~ opção de poste~gar esse aj.-E.
O Programa da Eslabilidade FISCal (PEF) operacionaliza as matas de . _ fiscal dillulgadM no
comunicado conjunto do Brasil com o FMI em meados de outubro. T amos que reconhecer que o programa é ousado em seus objetivos de obter r-.ttados capazes de inll&rron!par a trajetória do cresctmento da relação dlvida/PIB já a partir do ano 2000,
e tem. sem dúvida, il'f1)0IIanles aspectos positivoa.
Está tocado em alguns poucos e decisivos ponbsao contrário do fr-.sado pacote de 1997 - q,.
aqUI desta tribuna tive a oportunidade de dBc:iarar
inócuo face aos juros exOibitantes praticados ~ ~
ca. explicitando todas as iBIIII ições p~es hoje
no manejo das contas públicas do Pafs, &legeo IdO
com clareza a queslão da previdência dos se<Vidores públicos como fundamantaJ e propondo urTa solução de emergência para este desequillbrio. Ademais, o ajuste proposto é significativo e s~
para proporcionar uma estabilização da ralação dMda/PtB. se lntegral..-te cumprido.
Ainda que o programa enumere os instrumentos pa~a a consecução das metas fiscais arrDciosas. algumas de suas caracterfsticas &Ao negaliwla,
pnnc1palmente para a alividade produtiva e, portanto. para a geraçAo de empNgDS. Isso precisa corrig1do sem prejudicar os olljelivos centrais.
Cons1dero por demais preocupante o ~ dD
aumento da tributação no Programa, especial,..
no seu primeiro ano, 1999. ~ mais elevado do que
se esperava, atingindo 47% do esforço fiscal, IMUItando em novo e oneroso peso pala a S<lCie<*:le a
para os agentes produtivos.
Além disso, a ~o desse aumento de
tnbutação foi particularmente 1nfaliz. Aumanta-aa
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signHicalivamente a Cetins e a CPMF. lributos reconhecidos como de péssima qualidade. por sua natureza cumulativa, que geram eleitos em cascata e
que, por isso mesmo, são connbatidos pelos empresários e pelo próprio Governo Federal, este pelo menos
quando argumenta a favor da Reforma Tríbulána.
O maior problema do Programa está associado
exatamente ao peso excessivo conferido ao aumento
da tributação no primeiro ano de vigência, dado que
. . - período ainda não serão sentidos. em toda a sua
exlensão, os ete~os das medidas mais estruturais.
Chega a ser conlradilória a posição do Governo F-.
ral que, por um lado, acena com uma retorma tributána
que tem como principai virtude a eliminação de tributos
cumulativos, ao mesmo tempo em que propõe a curto
prazo, signifiCativo aumento das alíquotas em dois
- . ; tributos, a CPMF e a Colins.
Para o setor empresarial em geral. e para o seter industrial em particular é dHícil aceitar essas propostas, ainda que algum aumento de tributação pareça inevitável, dada a permanência da rigidez do
gasto público como conseqüência da não concretização das relormas.
Julgo que não se deve e não se pode aceitar
tais soluções apenas por serem as mais láceis de
aplicação, sem a discussão e o estudo de outras
combinações.
É imprescindivel que sejam procu~adas outras
alternativas, como por exemplo. a ampliação dos
cortes dos gastos, com menos peso pala o aumento
da tributação. Assim, estará o Executivo minimizan.
do os impactos negativos sobre a produção, a competitividade e os nfveis de emprego.
As alternativas que proponho contemplam a
ampliação nos cortes das despesas de custeio e capital de todos os poderes e. também. no custeio e na
folha de pagamento das empresas estatais.
Mesmo com os cortes efetuados pelo Plano de
Estabilização FISCal, as despesas do chamado OCC.
como percentagem do PIB, seg.>em superioras aos níveis que vigoravam no inicio do Plano ReaL Parece
possível, portanto, comprimi-las ainda mais, principalrnslle em caráter emergenciat, ou seja, por um ano,
enquanto as retormas não produzam impactos sobre
os gestos. Estas despesas poderiam ser reduzidas de
3,8o/o para 3,4% ou 3,5% do PIB, valores ainda superioras aos que vigoravam em 1995 e 1996.
Dentro dessa mesma linha de raciocínio, é fundamental tomar medidas específiCaS para lidar com
o desequillbrio externo e o agravamento das dificul·
dades para compelir. Parece Inadiável e indispensável, em particular. adotar medidas urgentes pa~a
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neutralizar o impacto da CPMF sobre as exportações, de forma semelhante ao que é leite;> hoje com a
Cofins e o PIS.
NJ contrário, significará o comprornetimen1D 1Dtal
do sistema econOmico, pois, ao tributar em cascata de
fonna mais intensa estará o Governo reduzindo a capacidade de
ipE!Ii;â:l do prociro brasileiro, tanto interna quanto externamente, aprofundando o próprio ciclo recessivo em que já vive o Pais.

co••

AD lado dessas medidas compensatórias, voltamos a insistir, corno já o faz a indústria ck.sde
1994, em ampla reforma tributária, como indispensável para nivelar em definitivo as condições de competição da produção brasileira com a concorrência
internacional.
Postergar a reforma tributária, como vem ocorrendo há anos, significa ampliar os-efeitos da crise.
Rnalmente, quero deixar bem claro que a queda imediata dos juros é essencial ao sucesso do
Programa de Estabilização RscaJ. A sua manutenção nos níveis atuais inviabiliza o próprio ajuste,
posto que o esforço fiscal seria inteiramente anulado
pelo serviço da divida de um lado e pela queda da
amecadação de outro, que se efetivará com o aprofundamento da recessão.
Arrisco-me a dizer que o momento adequado
para reversão .da trajetória ascendente dos juros é
aquele do acerto com o FMI e com ~ comunidade I~
nanceira internacional que se esperà pS:ra breve.
Com recursos externos que garantam as reservas
deve iniciar-se, desde logo, a redução da taxa de juros. Não custa lembrar que a utilização da politica
monetária na defesa da moeda frente a ataques extemos deve ser absolutamente temporária. Sua perpetuação enseja mais fraqueza do que determinação em defender a moeda, vez que põe em dúvida a
capacidade de sustentação a longo prazo dos compromissos com a própria dívida.
Não é cansativo repetir o que todos sabem: taxas de juros da magnitude das que vêm sendo praticadas no Brasil nos últimos anos representam a
sangria do setor produtivo e do próprio setor público.
Ninguém duvida do enorme potencial deste
Pais para crescer e para gerar empregos, mas o
Brasil não pode avançar com instituições ultrapassadas. Algumas envelheceram, como é o caso dos sistemas tributário, trabalhista e previdenciário. Outras
nasceram velhas, como é o caso do Sistema Único
de SaUde, implantzdo pela Constituição de 1988,
que assegurou centenas de belos direitos, sem nenhuma contrapartida de deveres e de obrigações.
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O desenvolvimento do Brasil depende dramaticamente de reformar inúmeras instituições sociais a

começar pela organização polftica, o modelo partidário e o sistema judicial.
É fundamental que essa crise seja superada, não
mediante medidas apenas recessivas corno o aumento da carga tributária e a manutenção das elevadas taxas de juros, mas através de estímulos ao crescimento
econOmico, a elevação da competitividade do produto
brasileiro e o incremento das exportações. Em outras
palavras, temos de sair dessa crise como uma Nação
fortalecida, e não como um povo acuado.
Ora. se o "Programa de Estabilidade Foscai" é reconhecidamente adequado e eficaz para promover o
equillbrio das contas públicas e revelou merecer a crecibilidacle internacional, não há porque manter as taxas de juros tao elevadas, pois o Brasil continuará a
ser um atrativo mercado para os investidores externos.
O Sr.
BarbalhO (PMDB-PA) - Senador
Fernando Bezerra, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. FERNADO BEZERRA (PMDB-AN)- Ouço
V. Ex" com todo prazer, Senador Jader Baibalho.
O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA) - Em primeiro lugar, desejo cumprimentar V. Ex" por sua
reeleição para representar o bravo povo do Rio
Grande do Norte e quero também cumprimentá-lo
pelo fiito de vir à·tnbuna não só como representante
do seu Estado, mas na condição de líder empresarial, com a responsabilidade de ocupar a Presidência
da Confederação Nacional da Indústria para analisar
esse episódio que preocupa toda a sociedade brasileira: o enfrentamento da crise que aí está. Atento
ao pronunciamento, verifico que V. Ex- não se atém
apenas a lamentar a ausência das políticas que poderiam dar melhor encaminhamento à questão económica nacional. V. Ex", com a responsabilidade do
exenclcio do mandato de Senador e de Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, também propõe.
Neste momento, a sociedade brasileira está a exigir de
todos nós - daqueles que fazem a administração pública deste País, daqueles que fazem a iniciativa privada, dos trabalhadores, das universidades, enfim, de todos os se1Dres da vida nacional - alternativas às alter·
nativas apresentadas pelo Governo. A sociedade deseja que se estabeleça um amplo contrad~ório em que
seja possível o Pais buscar os melhores caminhos
para o entrentamento da crise. O Governo não tem a
verdade. Ninguém pode julgar o Governo, nem o Governo pode se postar de forma pneconceituosa neste
momento. Não vivenciamos - creio. Senador Feman-
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um episódio do País. É fundamental, portanto, a
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contribwção de todos. Creio que o Govemo delleria a
deverá estar a - u palavras de V. Ex", que faz
questão de regisbar que ocupava a triburla não ~·
mente na condiçio de Serwjor, mas como líder presaria!. A contriluiçio trazida por V. Ex" ao detal
do Senado dei/e exnpolar o Plenário desla Casa a
envolver as aulooidadas da área econOmica, n.smo
porque a SllCjp!!ac1e blaSileR eS1á ansiosa por cmnirtlos que poSIBI1 levar ao equac:ionanwnto da criae.
Ainda hoje, lendo.., jomaJ- a ~de SJ>allo. . .
vo engano -, puda -mcar cp~ o 81i!OIWI se reteria a
um economista ele lama nacional e a euro if"lllln-=0nalmente oo •heciOO, amboa com forrnaçio em """"'
vard, que ãwrgiam ~ dos~
mentos dO Gowrro. A sociectarip b~ espan1 di
tOdos nós, "''• iai!Jelle de CJ.JI!I1l tem cortlibuiçio a
dar corro v. Ex","""" l'lBSie mometdo, ofereçam allal'nativas para a aiae de IOITT'8 responsá.\11111. A V. Ex" oa

meus

cumpri"""*>~;,

como colega e Uder da Bancadll

do PMDB na c-, pgoque, , _ Lma vez, 1n1 ~
te de nosso Parü:i pallicipa do ctabate, anrtQ.
ção alternativa lls 1ormJ1aQões leitas pelo Governo.

O SR fUXJIWDO IIEZERRA (PM)B-AN) obligado, SenaOOr Jader Baibatlo. Realn-*
sirdo-me honrado e "'P' lao o •pela marile&lação de V.
Ex" no tocante à rnma re 1 ·; • • oo Rio Grande do Nof.
te e à tentabva de conlltluição que trago a es1a ca.a.
Mu~o

Creio ser consenso na sociedade a necessidade de um ajuste fiscal. Considero impatriótico a crflica vaz1a e evasiva sobre um problema de taJ co~
plexidade, que não deve no meu discurso se esgolar. Apenas dou sugestões para que o Governo poasa reduzir o impacto negativo das medidas econO,.._
cas. sobretudo no tocante ao emprego como fator
decisivo do equillblio social.
Essa contrilUiçio não se esgota aql.i. Ela podelá
"'9Jir pala o arrbit> dO partido. V. Ex" talvez não ema
prestado atenção no ir*:io, nw; eu disse "'" talava lambém corro merrbro do meu Pt.VB, que 111m a honra di
ser liderado por v. Ex" . . - casa. proctnndo , _
três vetores- ele~. ele Pwlatnenlar do
PMDB e de Pres.Danee da irHill içiio maior da intülllriil
brasleira- trazeresla contriJuição. Porlar*l, oq~.

Há um curo ponto cp~ eu me pemitiria centar u notas QUe aqui trago. Os prazos ele recolt-.
mente dO IPI toram encuJ'Iados em funçio da
desenfreada que IIM8 o Pais antes do Plllno Real. E.,.
tratante. vivendO t"Klje uma eoonor111a .......,,, oom inflação praticanw11e zero, com alguns momentos di

i...,...

deflação. os prazos de racollimento par1•1eC8m curtíSSimos. Assim, certos seiOres da p:odução peg;un
•mpostos antes mesmo de receberem suas falums.
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A idéia não é retirar cinheiro dO Governo, não é
reduzir alfquota ele i11ll051o, mas retornar aos prazos
de contribuição do IPI anteri~. reiomar àqueles de
~n~a ecoo IOfTiia estabilizada. Isto certamente será Lma
ajuda ao selor produtivo, uma vez que traria como conseqUência a manutenção dos nfveis ele emprego, que
é lalor fundamental, COI idi;;ão básica para que garantir
a estabilidade da ecooomia nacional.
Continuo a leitura, Sr. Presidente.
Srs. SenadOres, de nada adiantarão o esfoiÇO
e o sacrillcio decorrentes do ajuste fiscal, pois seus
ganhos se escoarão rapidamente em função dos juros anos e da crescente divida pública.
É indiscutlvel que o programa de ajuste fiscal é
urgente, imprescindfvel, sério e corajoso, razões pelas quais com ele concordamos plenamente, exceto
no que concerne aos aumentos das aliquotas de Cofins e de CPMF, pois, embora reconhecendo a necessidade de elevação da receita, entendemos que
ela deva recair sobre tributos que gravem mais o
consumo que a produção.
Entretanto, nós não nos posicionamos ele forma
radical contra os aumentos. Apresentamos ao Governo, inclusNe em conversa p assoa' com o Senoor Presidente da RepUblica, alternativas para reduzir o impacto da CPMF, por exe"""lo, na incidêucia de Lma
cadeia produtiva de válias etapas, encontrando fonnas
ele compensação. Da mesma forma, propus neste pronunciamento que se encontrassem mecanismos de
oompensação para que fossem estim!Aadas as exportaQões, para que pudéssemos ser mais competitivos
em relação ao mercado internacional e. com isso, novamente. manter os empregos em nosso País.
Estamos seguros de que o Senhor Presidente
da República, Fernando Henrique Gardoso, que tem
claramente o finme propósito de construir ·um novo
Brasil, haverá de encontrar o melhor caminho que
não sacrifique a competitividade da economia nacional e que retome os rumos do desenvolvimento econOmico em curto espaço de tempo.
O Sr. José f098ÇII (PMDB-RS) - Senador
Femando Bezerra, peç<>-lhe um aparte.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN)Ouço V. Ex'.
O Sr. Joa6 Fogaça (PMDB-RS) - Senador
Fernando Bezerra, postei-me a<P nas plimeiras
bancadas para ouvir com toda a atenção o pronunciamento de V. Ex". Em primeiro lugar, porque se
trata de um Senador extremamente 181lp8itado e r&
oonhecido. não só no seio de sua Bancada do
PMDB, mas tambo'lm em todO o Senado; em ~n
do lugar, porque ·/. Ex" acaba de ser consagrado

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pelas umas, acaba de receber do povo do Rio Grande do Norte uma votação que o al.lloriza, neste momento, a ser uma espécie de porta-voz do pensamento da sua gente, da sua tenra, do seu Estado;
em terceiro lugar, porque V. Ex" é um grande, senão
o maior, líder empresarial do Pafs; em quarto lugar,
porque considero pessoalmente V. Ex" um homem
de grande espírito público, mesmo representando o
selar privado. mesmo sendo um homem associado à
idéia da empresa, V. Ex" nunca deixou de ter no
Congresso - sejam nas votações do Senado, sejam
nas votações das duas Casas, nas medidas provisórias transformadas em lei - o parâmetro do interesse
público. FeliZmente, nós estamos vendo chegar ao Senado mais homens dessa qualidade. O Senador José
de Alencar, eleito em Minas Gerais, vai também enr;.
quecer a nossa Bancada com a visão madura e consistente de um empresário que tem bem claro quais
são seus interesses enquanto empresário, mas que
não abandona nunca a perspectiva do interesse público.
É justamente essa visão que V. Ex" coloca no
seu pronunciamento. o ajuste fiscal é neoessário, tem
de ser leito, é um ato patriota em defesa do Pais, mas
V. Ex" não abre mão de ascutir ponto a ponto as
questões relativas principalmente ao peso e à sobrecarga que o ajUSie representa para o selar produtivo
do Pais. Hoje, infelizmente, o Estado perdeu a sua capacidade e a sua potencialidade como investidor e
como formador de capital lixo. AIJ longo de quase cir>qüenta anos no Brasil, o Estado brasileiro foi respor>sável por 6% a 8% do PIB em investimentos. Hoje, o
Estado brasileiro é gerador de "despoupança", é gerador de dificuldades para o setor produtivo.
Portanto. lazer o ajuste é também garantir que,
no fl.lluro. o setor privado, empresarial, prodl.llivo. o
selar que V. Ex" representa tenha mais liberdade de
ação e menos encargos, podendo exportar mais
com menos tribUlação. Este Pais, intelizmente, graças ao Custo Brasil, é um dos países que mais exporta impostos no mundo - uma contradição com relação ao próprio interesse nacional. Tenho certeza
de que V. Ex" está dando uma contribuição pontual,
citando explicitamente pontos a serem analisados.
conno a presença cumulativa da CPMF na cadeia
produtiva. Sem dúvida, talvez seja o aspecto mais
negativo desse imposto, que tem um caráter extremamente positivo oomo espécie de identificador do
contribuinte, não permnindo a sonegação, o escamoteamento tribl.llárto. Então, serve para um cadastramento limpido da produção eco~~mica no Brasil e
da capacidade contributiva do P< s. No entanto, é
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preciso reconhecer também - e isto o Ministro Pedro
Malan tem repetido insistentemente - que a CPMF
tem um efeito cascata, relletindo cumulativamente na
cadeia produtiva De fato, em algumas áreas, ele acaba servindo como um elemento que encarece a produção e, conseqüentemente, lesa também o consumidor
final. De qualquer maneira. concordando ou não oom
V. Ex", e eu ooncordo, mas, mesmo que não concordasse, esse é o nosso papel, o papel que deverá ter o
PMDB, que não tem o Voce-Pnesidente da República,
que não tem o Presidente da República. queJeve uma
participação, eu diria trmida, no processo etenoral do
aluai Presidente, dada a própria ãrvisão interna do partido. Neste momento, a atitUde responsável do PMDB
é ázer. o ajuste fiscal é importante, é necessário ao
Pafs. Cabe-nos discutir que ajuste fiscal serve ao interesse público, serve ao Brasil e está de acordo com a
nossa visão. Não há nenhuma dúvida que o discurso
de v. Ex" está nessa linha, e para mim é inteiramente
satislatório e eu gostaria de assinar embaixo daquilo
que V. Ex" disse na tarde de hoje.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) Muno obrigado, Senador José Fogaça. Fioo emocionado com as palavras generosas de V. Ex" quando
me saúda por meu retomo a esta Casa, consagrado
pelos votos dos meus conterrãneos, e refere-se de
maneira elogiosa ao meu comportamento. Há em
tudo isso certamente o gesto da amizade e a generosidade de que é portador V. Ex".
É realmente uma contribuição à discussão que
estamos proporcionando. Eu queria ressaltar das
suas palavras um ponto que considero muito importante: o papel do PMDB neste momento nac1onal.
Está no Plenário o nosso Presidente Jader Barllalho.
e não tenho dúvida de que, sob a condução firme.
competente, inteligente e dedicada e do largo espírito público do Presidente do PMDB, Jader Barllalho.
o partido haverá de se situar neste debate de forma
patriótica. O PMDB compõe a base de sustentação
do Governo, mas não de forma incondicional, não
albrindo mão do debate sério de questões, como
aqui foi colocado. Ressalto, em suas palavras, essa

referência que faz ao PMDB.
Agradeço sinceramente as palavras de V. Ex•
e fico muno orgulhoso e feliz de saber que minhas
palavras seriam subscritas por V. Ex".
Muno obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Bezerra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães.
Presidente, deixa a cadeira da presidêncta.
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha
Lima, 1• Secretario.
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O SR. PRESIDENTl!: (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra à 5et l8dora Benedita da Silwo
para uma comunicação i.--üvel, por 5 minutos.
A SRA. BENIDITA DA SI..VA (llloco/PT·FU.
Para uma ·comunicação n.diável. Sem revislo ct.
oradora.) - Sr. Pnllider*, Sr"s. e Sra. ~
não poderia deixar de regiE'ar o falecimento ele uma
grande amiga. e de wna grande perda que ~
na música popular bluileira, a nossa querida ~
r.a Faria Beiion, cooo'Jecida oomo Pérolll Negra. 54 anos; tendo solrldo Lm enfana, faleceu na .,...
drugada do dia 2 de roOWiiltwo, deixando três , . _
-laço questão de registrar os nomes - José AanaiD,
Gass•ana e Clayion e dois netos. Eu não poderia
deixar de registnn IIIISe ' - e pedir um voto de ~
sarnes. porque perdemos uma grande -ga. ~
do digo nós, refiro-me à música popular brasileira e
a mim em panicular.
Como doméstica, trabalhando no Leme, tiwmos uma longe coo,..;,itnc:ia, ltrarn>S arngas há ....de trinta anos. Jovelina, com toda aquela força, uma trábalhadora e ~ dizia que ainda seria •
guém na vida. Ser ai~ na vida ""' apenas _.
uma grande cantora, o que ela conseguiu, ramente, ser. A música popular brasileira perdeu, no
dia 2 de noverroro, um dos seus grandes ......-.
Para nós. para aquelas p 11 s :IBs que 16m fé na Yida,
ela deixou um grande vazio.
Jovelina Pérola Negra ficou cooo'lacida por
grandes sucessos, como "Feirinha da Pawna", que
falava do quotidiano. Nessa música. vcllada para •
cnanças. com muito carinho, ela falava do tomate,
das verduras. Outra música sua era "Bagaço ele t...
ranja". que retratava o que acontecia em uma l popular lá pelas nwdrugadaa. A música que locou
profundamente o coração de todos nóa, que, ai sim,
expressava o sau interior, aquilo que • goslaria ct.
ter ferto e não pOde, para sua lamma. para - . ,._
lhos, era "GaiOla Zona Sul".
À sua famma quero deixar aqui as minhas OOI)o
dolências, os maus ~. por essa perda. Quero
também dizer da minha grande saudade em ter p8f'o
dido urna grande amiga.
Jovelina Pérola Negra, a você e a toda a familia. sei que hoje dorTIW, mas acorduá um dia, e
não a esqueceremos, por meio de todos os seus lilitos e de suas 250 mil cópias vendidas alé então com
a música ·um sorri&O aberlo".
Murto obrigada, Sr. Prasidente.
O SR. P~ (Ronaldo Cunha Uma) Por cessão do Senador Joeé Fogaça, concedo a palavra à Senadora Emilia Femandes.
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A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pnasidente. ·Sr"s. Senadoras, Srs. Senadonas, também queremos nesta tarde lazer urna
avaliação ·das últinas medidas tomadas pelo Presi·
dente da República no que se refena ao novo pacote
apresentado à sociedade brasileira.
Acompanhávamos o desenrolar das eleições e
lamentávamos profundamente que o povo brasileiro
não estivesse tendo a oportunidade de uma participação mais eletiva no debate e no encaminhamento
das propostas. As eleições aconteceram de aoordo
com as normas estabelecidas pela lei eleitoral, profundamente discriminatórias. Não houve oportunidade de um aprofundamento maior de debates entre
os candidatos. Durante a campanha elertoral. anunciou-se que o Govemo tornaria algumas medidas em
relação ao Pais. Tenho certeza de que empresários
e trabalhadores imaginavam que seriam decisões
inovadoras em relação ao estimulo à produção, ao
combate às altas taxas de JUros e ao desemprego
que torna conta do Pafs.
Encerradas as eleições, o Govemo, que ganhou
no primeiro tumo, não apresenta o pacote; agua/da o
segundo tumo e lança um novo pacote, contendo medidas extremamente prejudiciais ao Pafs.

É evidente o sentimento nacional de frustração
com as novas medidas, com suas conseqüências
nefastas para a sociedade e também com a forma
enganosa e eleitore1ra como foram encaminhadas.
Houve manifestações de empresários e preocupação de sindicalistas, como oLNimos recentemente
aqui neste plenário, e principalmente grande apreensão por parte dos trabalhadores e desempregados.
O novo pacote aprofunda, por um lado. a dependência econOmica, polflica e ideológica do atual Governo aos especuladores internacionais e, por outro,
aumenta seu distanciamento dos verdadeiros interesses nacionais.
O que assistimos é um Govemo que cumpna à
nsca o receituário do FMI, mas que se nega a ouvir
o Congresso Nacional. Vir aqui responder algumas
perguntas não é dialogar. nem tampouco sair daqui
mantendo sua posição e emrtindo medidas provisórias imediatamente. Enquanto discutia com os Deputados na Câmara Federal, já estavam sendo publicadas medidas provisórias. Isso não é diálogo com o
Congresso Nacional. O Govemo não dialoga com os
governadores eleitos nem com outras lideranças da
sociedade brasileira. que teriam. sim. contribuições
a dar e alternativas a apresentar.
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Aliás, o pacote lançado em novembro de 1997

teve a mesma característica autoritária, o que, além
da ineficácia das medidas, certamente contribuiu
para o seu fracasso.
Sr"s e Srs. Senadores, antes de mais nada. o
Governo deve explicações ao povo brasileiro sobre
o úttimo pacote emitido no ano passado, que tinha
objetivos semelhantes ao aluai, ou seja, segundo as
autoridades do Governo, promover um ajuste nas
contas públicas. A edição de um novo pacote, no mlnimo, deveria ser precedida da justifiCativa do fracasso da iniciativa anterior e dos motivos que levaram o Governo a adotar novas medidas com os
mesmos fins. A bem da verdade, o Governo cala-se
porque não existia daquela vez, assim como não
existe agora, outra intenção senão a de arrecadar
recursos para cobrir o rombo dos juros da divida e
da falência das contas externas.
Naquele pacote, em nome de enfrentar a crise
externa e para arrecadar R$20 bilhões, investiu-se
contra os servidores públicos, idosos e aposentados,
a classe média, os setores produtivos e os trabalhadores em gerai. Se mais medidas não foram levadas
adiante é porque realmente o próprio Governo reconheceu a sua inefK:á.cia e não as implementou.
Hoje simplesmente queremos saber: o que rea-

lizou? O que arrecadou? Em que melhorou o Brasil,
a partir das altas taxas de juros impostas ao povo
brasileiro? Tenho certeza de que essas nossas indagações são também as de muitas pessoas, e elas
gostariam de vê-las respondidas.
Passado menos de um ano, o Governo volta à
carga com os mesmos argumentos falaciosos e investindo contra os mesmos alvos - mas agora querendo mais dinheiro, num total de 28 bilhões. Para
tentar cumprir as determinações do FMI, o Governo
aposta em uma série de medidas que aprofunclam a
recessão. agridem o pacto federativo, empobrecem
os servidores públicos, aumentam o desemprego e
fragilizam o setor produtivo, as nossas empresas.
Segundo dados do DIEESE, o indice de desemprego, que hoje chega a aproximadamente 8%,
no ano de 1999 atingirá o lerrivel peroentual de 10%,
agravando ainda mais a situação dos trabalhadores.
Somente no Rio Grande do Sul, que muitos dizem aslar em situação melhor do que a de outros Estados
braSileiros, há mais de 850 mil desempregados.
Portanto, não temos dúvida de que o pacote é
uma agressão à sociedade brasileira e principalmente, mais uma vez, aos servidores públicos, alivos e
inativos. ao pretender, depois de quatro anos de salários congelados, tomar-lhes mais uma fatia dos salá-
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rios por meio do aumento do desconto previdenciário,
que passará a ser de 11% para os inativos e 20% sobre os salários acima de R$1.200,00 dos ativos.
É wn atentado à precária saúde do selar produtivo nacional aumentar a Cofins de 2% para 3%
sobre o faluramenlo das empresas, ou seja, um absurdo aumento de 50% em meio à recessão, à queda das vendas e à inadimplência generalizada.
O pacote é um crime contra a população dos
Estados e Municipios, pois dobra de 2C'ro para 40%
a r-.ção dos recursos do Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF), com a agravante de valer esse índice
até o ano 2.006, confiscando dinheiro da saúde, da
educação e da segurança.
É também um golpe contra a economia popul2r
aumentar a CPMF para 0,38%, principalmente quando se sabe que os recursos arrecadados, declaradamente, são desviados de sua função, que seria financiar a saúde, envolta no abandono e no caos,
corno é sabido por lodos os senhores.
Além disso, é inaceitável cortar recursos orçamentários, que, sabemos, farão falta à educação, à
saúde, à segurança e aos serviços sociais funclamentais à sot.; "llivência de milhões de brasileiros.
Sr"s e Srs. Senadores, por nossa avaliação e segundo contribuições por nós recebícias de ecoi1ClrTlistas, trabalhadores, sindi:alistas e empresários, o aluai
pacote é tão ineficaz quanto o anterior, porque em n&nhum momento enfrenta os verdadeiros problemas da
economia brasileira, que se agravam a cada <ia, em
conseqUência da alUai politica econOmica e monetária.
É incompreensivel falar-se em ajuste e corte
de gastos sem que se toque na principal fonte da
sangria dos recursos públicos, as anuais taxas de juros beirando os 50".4, as maiores do mundo.
Alualmente, segundo especialistas do mercado
financeiro, devido às aluais taxas de juros do País,
destinadas a atender os especuladores intemacionais, o Brasil está pagando, por semana- reprto, por
semana - o Brasil está pagando mais de US$1 bilhão de juros da divida.
O restilado dessa polflica é que, desde que assumiu, o arual Governo elevou a divida interna do Pais
de US$61 bilhões para US$304 bilhões, valor que deverá chegar aos US$360 bilhões no finai deste ano.
É impor1anle destacar que, igualmente como fez
no pacote passado, o Governo tenta justificar as medidas como necessárias para baixar os juros, o que não
ooorreu daquela vez e não ocorrerá agora, pois a causa dos juros anos é outra, como já demonstramos.
Agregu&-se a isso as importações indiscriminadas, que vão desde produtos supérfluos até produtos
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primários, corno bigo. anoz e leile, por ~. que
compromelem no.as contas exle,. com d6llllla
cada vez maioras a daslróem a produção nac:ionâ
o mais graw é que. _ , a•h•a· o JIIUI*ttn•
central da crise l:nlllaira. as rroteã& 8inda i4ilt:Awndam a recessão, a ponto ele o próprio Gcwmo ..,...
que a ec:onoma vai~ IIWIOS de 1% . . - - o que vai resular em mais clesemprego e fome.

Diante clesae quadro, o Govano aindll aproveitar-58 elas
do Pais para ~
contra os d - e a organização dos~
por meio de ui611Xjw como a •dai• · - •tti'14J01Áiia•. a
pluralidade sindcal e o lin da OOI1Irt1uÇio sindiclll.

c1!1a..._...

As el

1- -

ceu em meu

llllD,

a exell1Jio do que.....-

esmo, o Rio Grande do Sul, ~

'I · o eslá de&perlando da lelalgia ln>pelas carr.-lhas r;UIIcilárias aliciais, pela mi-

que o povo bt
posta

dia compromelida e pelas pesquisas manipulada.
A cada dia que pua, ftea maia clara a fnlgllidade de um plano eoonOmico, que, limitado ao oombate à inflação, nio apreanta qualquer prtlpOIIta •
desenvoMmento, de inoentivo à produção ~.
de valorização da llgiOIIeCUária e de promoçAo •
tecnologia ou da "CCtraçin.
Quando aqui chagllmos, em 19115, citando o
exemplo do Mtbóco, alarmo tiOS para o lato de qu. a
simples queda da inllaÇiD nAo ~ pois ~
pafs havia quebrado ~ quando sua ' inflacionária pr6xima de zero, porque ou-.
medidas não foram tomadas.
lnfeli...-. é o que assistimos hoje, depois
de 4 anos de inopeltncia, ele submissio a uma politica imposta ele fot11, que IIi• unicanwlle aptqllielse de nossos tTOillcaLi e ganhar fáb!Ms de IA • te11o
por meio da eepectMção finanoeira. O atual '*-"no é refém desta lituaç6o e, ao que pa._, r*!
está disposto a livlar.,.. dela, haja viata o rec 1••
comportamento diMte dll negociação do !*X*.
quando cumpriu ordens do FMI e virou as ~
para a Nação braailaira e para o seu t.gflimo ~
sentante, o CooiQllll • Nllcional.
Esta Casa.
corno a CArra.ra dos Dapados, está saneio ciBmada à 18Spoi1511bilidade lllllle
morna do, e clelll nio pode fugir, aob 1*18 de ~o
preço da conivlflncia com a oonti~ de uma pcaica que, sem ciJvida. já se moelroU inócua e perw~a.
Da mesma lorma, os Govemadonls, P....._,
lideranças sindicais e populares 111m hoje a graMe
responsabil- de mobilizar a Naçio em delaa
de uma alternativa capaz de orientar o Pafs ~
uma nova direção.

.ar.
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Na última quinta-feira, os Governadores de
oposição eleHos. em reunião aqui em Brasflia. da
qual participamos juntamente com vários outros Senadores do Bloco de Oposição, convocaram UITB
mobüização contra o pacote. Não apenas cmiceram
as medidas, como apontaram alternativas. Se o Governo tivesse a sensibilidade de recolher tarmém da
Oposição idéias e compromissos, tenho certeza de
que outros caminhos seriam enoonltados para evitar
novo sacrilfcio dos interesses nacionais.
PrefeHos de todo o Pais também já manifestaram a sua insatisfação com as medidas do pacote,
trazendo a Brasllia a posição de defesa dos interesses dos Uunicfpios, em grande parte já punidos pela
queda da arrecadação. pelo corte de verbas oficiais
e pela crise econOmica.
Temos inicialivas e propostas que poderiam ser
ciscutidas rom o Governo, caso ele de s ej sse o c:léJo.
go. Na realidade, ele faz um - r o n 100 tólogo, impondo medidas econ6micas à !S!'riecW!a, jogando com
o Congrasso Nacional e submetendo-se ao FMI.
Os Governadores eleitos tnaJCaram algumas
posições para iniciar os debates, tais corno retirar os
aposentados e pensionistas da Lei Camata; excluir o
Legislativo e Judiciário da conta de gastos com funcionalismo; criar um fundo previdenciário para custear as aposentadorias dos servidores com racursos
que foram pagos por esses funcionários antes que
eles optassem pelo regime estatutário; definir critérios claros de compensação pelas perdas dos Estados com a Lei Kandir, que, sabemos, é aJtamente
prejudicial a vários Estados; fechar questão contra o
aumento do percentual do Fundo de Estabilização
Fiscal; criar uma contrapartida do Gowmo Federal
para o Fundei. Tratam-se, enfim, de medidas tundamentais que certamente contribuiriam para esclarecer a sociedade e para impedir que. mais uma vaz, o
povo, os setores produtivos, os Estados e os u ...icrpios paguem a conta da incompetérx:ia e da especulação financeira estabelecidas neste Pais e coordenadas pelo Governo Federal.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reafirmo
a necessidade de realizar-se no Pais um debate sério sobre a gravidade da aluai situação e de aprofundar-se a unidade da pensamento e de ação de todos
aqueles que acreditam no Btasil, em sua potencialidade e em sua gente. para que se busque um novo
caminho para a economia nacional.
O Brasil não tem futuro com a aluai politica de
submssão aos especuladores internacionais. politica es1a que escancara suas ltouteilas às importaQÕIIS
indiscnminadas e aposta na desestruturação do
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pacto federativo duramente construído e mantido por
várias gerações de brasileiros.
Estamos diante de um rromento de grande
preocupação para a Nação brasileira. E....,resários,
corro o orador que nos antecedeu na tribuna, disse
exatamente o que reiteramos. Estamos posicionando-nos como Oposição. O presidente da CNI, corro
o Senador Fernando Bezerra, é da base de sustentação do Governo e empresário, e suas palavras
proferidas há poucos minutos desta tribuna foram taxativas e relertram-se ao pacote de ll<MIITlbro de
1997 corro fracassado, afirmando ser <iflcil aceitar
essas propostas de aumentar impostos,
propõe o Governo. S. EX" CCM ISidera necessário procurar
;utras aftemativas, ressattando que a queda dos juros
e essencial para que o Pais retome o caminho do desenvoMmento. Pede, portanto, diálogo e debate.
, Não adianta o Governo prometer a queda de
Jures, "ssim como o fez por ocasião do pacote de
1997. Um ano depois, quantas empresas faliram,
quantos trabalhadores perderam o emprego! Vamos
esperar que outros tantos entrem nessa vala comum
do desemprego, da falência e da desesperança?
A Oposição, ao contrário do que afirma o Governo, tem propostas, não faz a critica pela critica,
pede o debate e solicita principalmente que os novos Governadores de Oposição e os demais sejam
ouvidos, a fim de que se trave uma grande discus.;ão entre todos os representantes dos Estados, que
têm urna enorme responsabilidadê ·ao ássumir o
mandato por quatro anos.
Sr. Presidente, temos esperança de que, no
momento em que a discussão se aprofundar nesta
Casa, Governo se dê conta de que realmente os ca·
'T1inhos que tem tomado são do enfraquecimento da
produção nacional, da quebradeira da nossa agricul·
tura e pecuária e do empobrecimento. O Rio Grande
do Sul deu a resposta ao Presidente Fernando Hen·
rique, derrotando-o nas umas, demonstrando que
não queria a continuidade da política neoliberal vi·
gente, rattticando a votação de 1994. Derrotou também o atuar Governador do Rio Grande do Sul, que
representa o continufsrro, sem dúvida nenhuma,
dessa política neoliberal. O Rio Grande do Sul, por·
tanto, demonstrou ter a consciência da gravidade do
momento por que passa o Pais.
Gostaríamos que também o Pais tivesse tido
tal compreensão em nivel da política federal, o que,
Infelizmente. não aconteceu. cada vez mais, redobra
a responsabilidade do Governo Fernando Henrique,
quando estamos vendo que sua capacidade de conti·
nuar iludindo e il'fllondo pacotes vai tennina.ndo.

=
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejamos contribuir. Vamos fazer critica, sim, porque !&mos o co....,romisso com uma parcela significativa
do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo.
Ouenamos, todavia, que o povo brasileiro esteja
atento. A grande mobilização deverá sair da população, de Prefeitos, de sindicatos, de empresários, de
tralbalhadores e de polfticos.
Era o que tlnhamos a dizer, Sr. Presidente.

Duranle o discurso da Snl. EmHis Fernandas, o Sr. RoniJJdo Cunha I.Jma, 1° S.
crrJI:Iúio, deixa a cadeira da pi8Sidêncla, qua
" ocupada pslo Sr. Ed-oJSrdc Süplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con·
cedo a palavra à Senadora Mar1na Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Pronuncia o segune disrurso. Sem revisão da oradora.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Senadora Emiia Fernandes, quero fazer o registro de Lm fato que considero
de suma importância, que foi a aprovação, pelas Comissões de Educação e Assuntos Sociais desta Case,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei n" 306195,
que dispõe sobre a regulamentação da Convenção da
Biodiversidlade, instituindo um instrumento legal para
acesso aos nossos recursos genéticos e biológicos. O
projeto de lei é de minha autoria e teve como Relator o
eminente Senador .Qsmar Dias.
Aproveito para parabenizar S. EX" por seu excelente trabalho e sua capacidade de inovar no processo
de tramitação desse projeto de lei. S. EX" realizou vá·
rias auciências públicas, em que tivemos a oporrunida·
de de mobilizar os mais dtterentes segmentos da sociedade, principalmente a comunidade cientffica, as li·
deranças comunitárias de todo o Pais, as organizações não-govemamentais e o próprio Governo.
O Brasil, por ser um dos detentores da maior biodiversidade do planeta em termos de recursos genéticos
e biológicos, tirlla a obrigação de apresentar um projeto
de lei que regulamentasse a Convenção da Biodiversidade, que foi o acordo insli!Ufdo a partir da EC0.92, do
qual 180 países são signatários. Alé o momento em que
ocorreu a EC0-92, os recursos genélioOS eram tratados
como patrimônio da humanidade.
Aparentemente, parece urna proposta com uma
concepção goandiosa e humanitária e com um fim social elevado. No entanto, se analisanros com mais
profundidade, verificaremos que essa postura de tratar
os recursos genéticos e biológicos dos palses em ctesenvoMmento como recursos da humanidade acaba
por beneficiar os pafses detentores de tecnologia em
detrimento dos interesses dos pafses que têm uma
grande riqueza em temnos de recursos naturais.
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A Convenção da Biodiversidad.> OOierm:, .._ q,.
cada pais é soberano em relação a seus recursoa
genéticos e biológicos e que aqueles que assinaram
o acordo deveriam buscar lazer a regulamentaçio.
Neste momento. estamos plenamente satisfre6..
tos. porque tivemos a oportunidade de alcançllr,
com o projeto. um dos objetivos a que nos propúnhamos. que era exatamente o de realizar um ~
te com a opinião pública. o Congresso Nacional e o
próprio Executivo. Além de ter alcance nacional, o
projeto foi capaz de atravessar lronteilaS e. ao _.
traduzido para o inglês pela Assessoria do Senado,
contribuiu também para os projetas que hoje estio
em debate na Costa Rica, no México e em outpaises. Rco feliZ de podennos estar sarvindo de ,..
ferência para outros pai- que também estão bua.
cando criar uma legislação para regulamentar a
Convenção da Biodive-.
Há ainda outra inidaliva trilmttando na canwa
dos Deputados, que é um projeto de lei de autoria do
Deputado Jaques Wllgner. A partir de uma cjsQ
'
com o Senado, S. Ex" optou por apresentar tarTlb6m o
projeto na Câmara dos Deputados, como uma de acelerar o debate e de dar algumas contribuÇOaa.
já que. no âmbtto da djso sslio do Senado, não ronx.
capazes de alcançar deliniQ!ies que S. Ex", com oert•
za. tentou mostrar com mais pi"'!!Cisão.

NOVEMBRO DE 1998

o reconhecimento do saber das populações tradicionais e da sua autonomia em relação aos recursos.
O projeto apresentado pE.Io Govemo, ao contrário do substitutivo do Senador Osmar Dias, tem algumas definições que considero pelo menos questionáveis, corno a de entender que os recursos genéticos
e biológicos constituem bens da União. Nesse caso,
havendo nec
· lade, quando do pedido de concessão para ac:essar os recursos que estão em território
indfgena_ poder-sa-ia dispenSar a ""''""'ação com as
comunidades envolvidas. Este é o meu entendimento,
que está fulcrado na Constituição Federal: são do domínio da União as temiS oo lp&das pelos lndios, os
quais têm seu usufruto. Essas terms são exclusivas
das corru1idades indígenas, e o GCM!mO não poderia
interferir na mediação entre elas e os que buscam fazer a pesquisa. Portanto. o pf0!810 que está tramitando
no Senado, que é substrtutivo do Senador Osmar
Dias, tem uma melhor precisão.
Outro aspecto que considero importante é o
lato de que o Governo institui no seu projeto uma
forma de facilitar a troca de melhoramentos de sementes entre parses que precisam desse acesso.
No entanto, os nossos agricultores deveriam contar
com o respeito no momento de se realizar esse
acesso, senão estariamos colocando o Governo
como aquele que faz a mediação entre a piratatia,
só que, dessa vez, de uma forma oficial.

Há tarrbém uma iniciativa do Poder ExeculiiiO.
Lamentavelmente, no caso desta proposla, eu goelaria
de fazer urm ressalva. Primetro, o Govano. de algUma forma.. desconhecendo o a cúmulo de c1jc;o
3o
que travamos durante três anos no Senado, ap,_..
tou um substitutivo com o ~mento de q141' era ~
so stmplificar o projft> de lei. Do meu ponto de vista,
devemos ter muito cuidado. A idéia de simplificar é por
sitiva, porque as grandes questões, se não são ~
ficadas, muttas vezes, não são apreencidlls. e não t&mos condições de tratilzi-las para a pnp•ação No
entanto. o ato de si~ilicar não necessariamente &9nifica que tenhamos de trabalhar com uma variáwlf de
Stfll'llsmo em relação àquilo que se eslá propondo e
àquilo que se está querendo ãzer para a sociedade.

Então, há vários aspectos que observamos em
relação ao projeto do Governo e àquele que tramitou
no Senado e agora foi remetido à Câmara dos Deputados. Esperamos que. no debate. possamos fazer valer aquele conjunto de propostas que atenderá
melhor às necessidades do nosso Pais. O Governo
também alega que, sendo o projeto de iniciativa do
Executivo, pocler-se-ia já pensar em uma estrutura
com relação a como seria operada esta lei. Lamentavelmente, o Governo apresenta esse argumento.
mas, no projeto de lei, não está previsto nenhum tipo
de estrutura ou. mesmo. como se constituiria a autoridade competente, bem como os mecanismos que
fariam vaJer o que seria instituído a partir desta lei.

O projeto. que é o substrtutivo do Senador Osmar Dias. tem ma1or precisão. passou por uma ampla discussão em várias audiênctas públicas e tentou dar conta de alguns aspectos que considero fundamental: prime11amente. a matéria referente aos
nossos recursos genéticos e biológicos propriamente ditos e ao modo pelo qual serão fertos o acesso, a
partilha de beneficios e a transferêncaa de tecnc:Mogta. Ele abrange atnda uma questão polêmica, que é

E por isso que nós. que trabalhamos durante
esses três anos no projeto do Senado, gostatiamos
que hoLNesse uma discussão aberta em relação às
três propostas - a do Senado, a do Deputado Gerson Péres e a do própno Governo - e que fôssemos
capazes não de simplesmente tratar uma proposta
como um bem e outra como um supremo mal, mas.
s1m, que haja matundade em um aspecto que considero bastante importante. que é a ânsia da autoria.
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Parece-me que há uma tendência no Governo
em não suportar iniciativas de outras pessoas, principalmente Pa~amentares. Sempre que isso ocorre
- utilizando um termo que tem a ver com a lei -, há
como uma 'clonagem' dos projetes da Oposição.
Foi assim com o projeto da Deputada Marta Suplicy,
está ooorrendo com o meu projeto e com várias iniciativas de outros Parlamentares. Entretanto, ocorre
uma 'clonagem• muitas vezes mal laita daquilo que
foi inicialmente proposto por Parlamentares.
Espero que esse tipo de atitude não prevaleça
no decorrer da tramitação do meu projeto, a fim de
que posse hawr um debate amplo, do qual participem a sociedade, a comunidade cientifica e o Poder
Executivo, que não poderia estar auserrte até porque
essa discussão já ocorre, de forma incipiente, naquela esfera do Poder.
Quando cheguei ao Senado Federal, o meu desejo inicial foi o de apresentar esse projeto de lei, porque nasci e me criei vendo a biopirataria na AmazOnia.
A primeira delas, guardo em rnnha memória, foi a retirada de sementes de seringueiras para sustentar os
bancos de QE!rmoplaSmas dos seringais da Malásia
A partir daí, peroebi que muitos dos prejuízos
decorrem do nosso descaso em relação ao nosso
patrimônio natural, que poderia servir muito bem
para viabilizar economicamente e socialmerrte a
nossa região, e, acima de tudo, para preservar o
meio ambiente.
Essa proposta foi apresentada no Senado. Poderia ter surgido de uma iniciativa do Poder Executivo não o foi. Mas, graças a Deus. neste momento, o ~
vemo, convencido da necessidade dessa lei, apresenta uma proposta a partir da discussão do texto do Senado, com algumas modificações que considero prejudiciais ao acúmulo de dados obtidos nesses três anos
de disa.ossão. Apesar <Isso, essa proposta constitui-se
num avanço, pelo lato de o Governo hoje estar convencido de que é inadmissível a existência da biopirataria, a retirada ilegal dos nossos recursos naturais,
que vem ocorrendo desde que o Brasil é Brasil.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Não
há mais oradores inscritos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) -Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve

comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Cono Plenário sobre a prorrogação da sessão por
1O m1nutos. para que o Senador José Eduardo Outra
possa lazer uma breve comunicação. (Pausa.)
su~o
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Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por 10 minutos.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra, para uma breve comunicação.
O SR. JOSÉ EDUARDO Dl1TRA (Bloco/PT-SE.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei extremamerrte breve. Não
poderia deixar de fazer o registro daquilo que foi chamado pelo Governo, e divulgado hoje pela imprensa,
como um outro paoote, rujo objetivo seria o de beneficiar os trabalhadores e terrtar gerar empregos.
SabemOS que o pacote oficial, o do ajuste fiscal,
é allamerrte recessivo e que agravará a sitÜação de desemprego no Brasil. Para se oorrtrapor a ele ou para, taJ.
wz, passar a imagem de que o Governo não pensa
apenas nos ricos, o r.tnistério do Tralbalho larçou esse
outro pacote, que, seg.Jndo deClarações oficiais, visa ter
uma ação paliativa em alguns casos, e, em outros, possibiiMr aumerrto de geração de empregos.
Como não há tempo para considerações mais
conclusivas sobre o assurrto, solicitarei à Comissão
de Assuntos Sociais que convoque o Ministro Edward Amadeo para um debate. Nessa oportunidade,
solic~rei a S. Ex' explicações sobre o modo como
essas mudanças na estrutura sindical - concordo
com algumas dessas mudanças, como é o caso do
fim da unicidade, do fim do imposto sindical - corrtribuiriam para o aumento do emprego ou para a diminuição do desemprego.
A única proposta concreta. que, segundo eles.
iria minorar o grau de sofrimento dos trabalhadores
a partir da recessão, é a instituição de uma nova categoria de tralbalhadores no Brasil. Atualmente existem os empregados e os desempregados, além daqueles que estão trabalhando na economia informal.
A partir de agora, pelo jeito, existirão os serridesempregados. Tal calegoria de trabalhador poderá ter
algln1 eleito soibre as taxas de d: s : mprego, mas apenas no que d"IZ respeito às estatlsticas, porque. provavelmerrte, não serão incluídos nas estallsticas do deselllp ego, e, assin, o GCliiBmo ficará satisfeito, porque a
taxa de • 1
1.,.ego não wi crescer de a::ordo com a expeclaliva, em Mção do pacote recessivo do Gowmo.
Queria apenas lazer este registro, esperando
que o Senado Federal debata este assurrto não apenas com o Ministro do Trabalho mas também com os
representantes das centrais sindicais, todas elas. Com
esse debate, o Congresso Nacional estaria contribuindo para a dirrinuição do desemprego no Brasil.
É preciso deixar claro que a questão do desemprego no Brasil só será atacada de frerrte com a
retomada do crescimento, com a queda dos juros,
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com investimento na micro, pequena e média e~
presa, que são os setor. responsáll8is pela ge,..
ção do maior número de empregos no Pais.
Mudo Qbrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O
Senador Lúcio Ak*ltara enviou disaJrso à MMa
para ser publicado na lorma do disposto no 811. 208
do Regimento lnlamo.
S. Ex" sará atendido.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB-CE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Sra. Senadoras, o Setviço ,_,~
nal de ApreflliZagem lra.trial - Sanai tem como
missão precipua contribuir "para o lortalecimaiiO da
indústria e o deeerwolvi"**to pleno e ~ dD
Pais", mediante a promoçlo da "educ.ção 1*11 o
trabalho e a cidadania, a .-tlncia técnica e tllc:I'OIógica, a produção e diaiiiiWlação da informaçio a
a adequação. geração e dilulllo de teaiOiogia".
Esses CQ1'11)1'0m;s.. vêm sendo i~
mente cumprido& pelo Si-.. Senai, 80 longo doa
anos.- conforme detroooiSba o relatório do Col_l.,
Nacional, hoje dirigido pelo_, Presidente, o San.
dor Fernando l.uiz Gonçéles Bezerra, que a.rca,
também, a presidlucia da Conlederaçlo Nacior*
da Indústria - CNI, conllendo a alnleiSe das . . _
desenvolvidas no dM:onwr do exarclcio de 111117, a
que nos merece algumas breYes considaoações.
O docu"**to detrooo .toa os auspiciosos res~A
tados das ações deaemloiYidas pelo Sena; no último
ano, obedecendo à dllterminação de compatibilizar a
formação do homam à ncwa i . - - . . , da 11"1io-<»obra requerida pelo mercail de baballo. Pr
para tanto, em arrobier- taa d)gio:co;, adoiDu um tenso conjumo de n.didas enmégicas, prornolll8lldD
signrticativas mudanças no .u modo de atuaçio.
Contribuiu, pala isso, a neressQede de man-ter-se em sintonia •com as tencMncias do conlaXIo
de intemacionalizi'Çiio da ecouonria", exigindo profunda reestrutureçAo interna e a Utilizaç6o de "I'ICMIB
padrões de produtividade e elici6ncia". As iniciodi._
dirigrram-se, portanto, para a "implant8ção da um
novo modelo de gellliio executiva e a ~
de uma estrutura organizacional llexlvel". Y'*daa
para as exigénciu do clienle e do ITIIIfCado.
A par disso, pusou a intensificar o p1c c1na
de planejarnent:> -alégiw. pela 001cp-rsio •
dillersrdades regionai5. a fim de poaaibililar o .-n.olvimento de ações cilererrciades e tarm6m ajo
"a cada região do Pais e à ider l1ilic&;*l de C3lrli.a
pro<iJiivas a _ , priorilrlrWna1l &llllddas peloa
projetos rnstillJCi<nla". No corfJniD de sua IU'I18II>
sas realizações. llic:an;lou-ee "agilizar e moderrizar o

rw.
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dm f11)el00 do Senai·, nos planos interno e mesmo inIBmacionai, tal como consiglad:) pelo Diretor-Geral do
Departamento Nacional da modelar instituição.
Tew-se em conta, é certo, as profundas transformações no panorama industrial do nosso País. Na década de 80, essas mudanças ainda se processavam
"de forma lenta. progressiva e previslvel". Uma econorria hem rética 111f9J81dava o parque de empresas das
rápidas allerações observadas no mercado externo, levando as org!Wlizações a orienlalem as suas (li!Q:res
basicamenle para as exigências imllmas.
Nesse caso, as ações empresariais objelivavam
a garantia da consisllncia e da "reprodução de uma
rultura organizacional fortemente hierarquizada e coesa". O perfil profissional da torça de trabalho era delin~
do de lo ma ca upatfl/el com as ooncições vigorantes,
valorizando tão-somente os seus atributos de "discipl~
na, subserviência, pontualidade e assiduidade". ~!dis
pensáveis à "rráxma eficiência do trabalho".
Esse cenário mudaria rapidamente, dado que a
aconomia nacional experimentava densas translorITIIIQÕ8S nos anos 90, derivadas "da abertiura comercial e da conseqüente reestruturação produtiva nas
empresas, em razão da estabilização da moeda",
reestruturação essa operada "principalmente sob a
forma de incorporação de novos modelos de organização do trabalho e da produção". Então, ao revés,
as mudanças se processavam aceleradamente, de
modo mais intenso e menos previsível, acentuandose a coiTlpBiição e "levando ao fim das organizações
torte~te verticalizadas e hierarquizadas". Nascia
a "empresa llexlvel, dividida em unidades autónomas de negócio", refletindo-se pnncrpalmente na redução do eletivo de pessoal.
Os trabalhadores tiveram de enfrentar o desalio da adaptação aos novos processos de produção,
organizados em células e ocupando equipes multifuncionais e de projetos. Ademais, ·a lonmação de
redes de subcontratação, oriundas do processo de
terceirização, reforçou a tendência de constituição
de urna nova malha industrial", caracterizada pelas
relações contratuais distintas das antes prevalecentes "no processo de trabalho mais verticalizado".
Declinava o trabalho pré-determinado, caracterfstico de posto de trabalho lixo, em face das novas
configurações que assumiriam •os sistemas técnicos
e sociais de produção". Dai a ocorrência de "grandes pertlas de participação da mão-de-obra na indústria de transformação e uma mudança relativa na
estrutura da mão-de-obra ocupada", detenminando
•o deslocamento de grandes contingentes para alividades terciárias, no comércio e serviçoS".
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Nesse contexto. o Senai prormveu, há um ano, a
estruturação de seu processo de administração estratégica, servindo como instrumento "para a análise do
ambiente externo à entidade, tanto nacional quanto ntemacional, do mercado e dos clientes", a fim de oferecer "produlos e serviços compatlveis oom as exigêndas caracterizadas por rrudanças rápidas, imprevis~
veis e inesperadas". O êxito desse Plano Estraté!jco
do Senal, no período, dewu-se em grande parte à ol>servânda das d~erenças regionais, "possibililando a
defirição de estratégias e o estabelecimento de prioridades compatíveis e adequadas à realidade de cada
região". Com isso, os Departamentos Regionais coocentraram esforços nas ações que mais agregam valor, dando ênfase às cadeias produtivas dinâmicas ou
emergentes, oom afto polencial de demanda
Dessa forma, o desempenho das matriculas
nas unidades operacionais exclusWas do Senai, e
nas empresas sob a sua supervisão, alcançaram o
total de 2.451.209 matriculas, num incremento de
34% em relação ao ano passado, e de 54% tendo
come base o perlodo 1994-1997. A região Sudeste
foi a que apresentou o maior crescimento, com uma
expansão de 48%, entre 1996 e 1997.
O aumento das matriculas totais deveu-se ao
substancial incremento na rncdalidade de Treinamento, incluindo o aperfeiçoamento, a especialização, o treinamento· i-ndustrial e outros, respondendo
pr 93% da matricula total. Quanto à modalidade de
Habilitação, as matriculas experimentaram um crescimento próximo de 20%.
Também, o Senai apresentou substancial desempenho nos aspectos de assistência técnica e
tecnológica às empresas, de sorte a "tomar competitiva a indústria brasileira". Para isso. a rede de assistência técnica e tecnológica do Senai esteve presente em 255 unidades operacionais, colaborando no
processo produtivo das empresas, em serviços de
fabricação ou reparação de peças industriais, planejamento e controle da manutenção de máquinas,
equipamentos e instrumentos. gestão empresarial,
gestão ambiental, gestão de qualidade, etc.·.
Deve-se aaescer que diversos selares tecnológicos são alei Ididos pelo Sistema Senai, romo as áreas de
Mecanica, ai incluídas as má~ a cornan00 numérico
e a l"llllCOOica de precisão. e de Aut011 oação Industrial. Os
Centros Nacionais de Tec::nolc9a preslaram, em 1997,
mais de 46.cm seiViQos às empresas, mobiizando
7 4.00) homens-hora. entre professores e téCI ioos.
Registramos, finalmente, que a rede física do
Senai agrega hoje um total de 733 unidades, entre
próprias e conveniadas. A rede física na região Nor-
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deste cresceu 11 °/o, e na região Norte 42%. comparando-se os quadros de 1994 e 1997. No ano passado, o contingente de pessoal do Senai alcançou
13.476 empregados, configurando uma redução de
um pouco mais de 6%, demonstrando os esforços
de racionalização de recursos humanos, preservando a categoria dos docentes e aumentando a de técnicos, conquanto tenha ocorrido, entre 1992 e
1997,uma redução de 2.130 empregados.
Em resumo, o Senai, na acertada avaliação de
seu Presidente, reconhece os desafios opostos à
marcha desenvolvimentista do Pais, do qual se ex•ge urgente e incomum esfon;:o, objetivando a "inserção da nossa economia no mundo globalizado". Em
tal processo, o setor produtivo, de forma especial as
empresas industriais, deve promover a elevação dos
padrões de eficiência e competrtividade. de modo a
conquistar posição à altura das novas exigências do
comércio internacionalizado.
De lato, só é possível o enlrentamento dessas
demandas se se puder contar "com recursos humanos
muito bem preparados", come os reunidos pela Comissão de Apoio Técnico e Administrativo ao Presidente
do Conselho Nacional do Senai, cingida pelo ?residente da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, Carlos Eduardo Moreira Ferreira: pelo Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul. Dagoberto Lima Godoy: e pelo Pres•dente da Federação das Indústrias do nosso Estado.
Fernando Girino Gurgel, além de uma estrutura atual•zada temologicamente, comandada pelo Diretor-Geral
do Departamento Nadonal, Alexandre Rgueira Rodrigues; pelo Diretor de Operações. José Manoel de
Aguiar Martins; e pelo Diretor de Desenvolvimento.
Humberto Brandão de Araújo, e suas equipes, capaz
de oferecer às empresas, em seus diferentes setores.
a assistência técnica de que necessitam.
Na persecução de seu magno objetivo, o documento registra que o Senai vive estágio de mudanças estratégicas, sobretudo em sua estrutura organizacional, modernizando métodos de ação e tomando mais ágil a sua participação nos cenários brasileiro e internacional.
Mercê desse esforço, sem dúvida contribui. de
forma decisiva e ampla, para que o Pais vença todos os obstáculos do presente e. no futuro próximo,
ak:ance os níveis de prosperidade econômica e de
bem-estar social ostentados pelas nações ma•s de·
senvolvidas do globo.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encenrar os trabalhos.
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A VI SOS. NOTAS E INFORI\IACÕES

I-

PROPOSIÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR DA ÜRDE\1 DO DIA DOS
TRÊS DIAS LTEIS SUBSEQ(ENTES
(Art. 17ft,§ 2" ...r ... do

Re~mento

Jmcrnol

Dia 6.11.98. sexta-feira. às 9 horas:

Sessão não deliberariva

Dia 9.11.98, segunda-feira. às 14h 30min:

Sessão não deliberativa

Dia 10.11.98, terça-feira. às 14h 30min:

Sessão deliberativa ordinária

Proposição ·

I.menta I lnsuução

lnfonnaçõr~

Apro\ a o ato que renova a penmssào omorgadJ J R.ad1o
Scx:1edade da Bah1a S A pan. C:\-plorar serviÇO de radio·
dtfusão sonora cm frequC:I1Cla modulada na Cidade de
SaiYador. E>tJdo do Balua

D1scus.iào em 1umo umco

(Autor/No Ori;em)

Projeto de Decreto
Legislativo n~· 124.
de 1990
tn" 463197 na Cãmara dos Deputados)
2
Projeto de Decreto
LegiSlativo. n° 126.
de 1997

(n" 467197. aa Câmara dos Depull-

Paro.:.t:c

n~

1 Votação

nomin<ll

l

:i '19/'Jt;-CE. Rdllor Senador Djalma Bessa.

fayori'\oel

Api'O\·a o ato que reD0\''1 a

dade Radio C anjOs Ltda

,_..,são

~

outorgada

a Soce·

Dtscussào. em mrno uruco

""Piorar serviço de radio-

difuslo sonora em onda lllidil DI Cidade de Conselhetro
Lafaiete. Estado de Minas (;.;s

(Votação nominal l

Parecer n' ~00/98-CE. Reldlr: Seaador Franeehno Pereira. Cl\-or.M:l.

dosl

3
ProJeto de Decreto

Legislatn·o

n~

128.

de 1997
(n' 418197 na Cámara dos Deputadosl

Apf'O\·a o ato que renova a 1:81a:SSão da Radio CaraJa de
.~polis Ltda. para explorar sen.·lço de radlodlfus:âo senora em onda troptcal na Cidade de An3pohs. Estado de
Go1as

Parecer n° -'62/98-CE Relator Senador lns Rezende. fa,·oni,-el

Discussão. em

turP.0

r Votaçào nommal;

üil;-:o
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Est! encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 78 horas e 37
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

4-11-98
au.ta-felra
11 h - Senador Pedro Henrique Mariani, Presidente
da Associação Nacional de Bancos de
Investimento- ANBID

11h30- Senhora Luiza Erundina
12h- Senhores EMo Aliprard, Presidente da Facesp,
Allrado N. "RiZkllllah, Presidente da Bovespa,
Horácio Lafer Piva, Presidente da FteSp,
Manoel Felix Cintra Neto, Presidente da BM&F,
Abram Szajman, Presidente da FCSP, Fábio de
Sanes Meirelles, Presidente da Faesp,e Luiz
Marcos Suplicy Halers, Presidente da SRB

15h30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
18h30 - Govemador-Eieijo Anthony Garotinho
acompanhado da Senadora Benedija da
Silva
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Ata da 1101 Sessio Não Deliberativa
em 5 de novembro de 1998
4! Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Casildo Maldaner
(Inicia-se a sessão as 10 horas)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. inK:iamos nossos trabalhos.
Há oradores tnscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedjta
da Silva. prrmetra oradora mscnta. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP.
Pronunc1a o seguinte d1scurso. Sem revisão do cxador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadoras. antes de
tngressar na temática principal do meu discurso. cumpnmento o M1nistro José Serra. da Saúde. S. Ex', ao
regulamentar a Lei dos Planos de Seguro de Saúde,
manteve os c~romissos assumidos perante a Comrssão de Assuntos Sociais. do Senado, todos os
acordos feitos JUnto a este Relator. Hoje me considero
sat1sfe1to pelo trabalho que realiZei frente à relataria do
Pro1eto de Le1 dos Planos de Segu10 de Saúde, haja
v1sta que os beneficias aos usuános. aos consumidores são Incontestáveis. A regulamentação editada ontem pelo Consu - Conselho de Saúde Suplementar,
com o apo1o e a colaOOração dos técnicos do Ministé-no da SaUde e do Ministro José Serra. veio confirmar a
conv1cçâo que se~re t1ve de que sena melhor para
os usuéinos. para o Pais uma fe1 medtante a qual se
pudesse estabeMK::er uma reiação clara e transparente
entre os varias agentes que se tnter- relacionam nessa
questão dos planos de seguro de saúde.
Espero que a Susep, responsável pela regulamentação da parte fiscal. pelo controle da fiscalizaçao das operadoras. tenha o mesmo desempenho
do Mtntstério da Saúde. que o fez com eficiência no
que se refere a ass1stênc1a à saúde dos usuários de
planos de seguros de saúde. Por essa razão- repito
- cumpnmento o Mimstro José Serra e toda a sua
equtpe do Mtmstério da SaUde.
Mas. Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores,
cerradas as cortmas que detxam atrás de 51 o cená-

rio utópico das eleições. o País chamado 8ras1l nos
convida a ass1sttr, no palco do real, a mov1mentos
oscilantes que tendem a indicar retrocesso, retração
e recessão.
Os Que têm o pnvilégio do conhecimento antecipado do ObJeto previsivel sabiam que satriamos do
pleito eleitoral "empacotados" por med1das extemporâneas, adiadas em nome da normaltdade do processo da reele1ç.ão presidencial.
O pacotão de outubro deve merecer de todcs
nôs a devida atenção e a conjunção de esforços no
sentido de se atenuarem os efeitos sobre os assala.
riados, o empresariado, os aposentados e os socaalmente excluídos; Estados e Mumcípios padecerão
também sob os efeitos da dose exagerada desse
novo quimioteráp1co econôm1CO.
Meu compromiSSO com o nosso País ê tmenso.
Meu compromisso para com o povo do meu
Querido Amapá é ainda matar.
Por ISSO, peço a devida vên1a dos meus seletos
pares para que neste dia, dia do meu primetro pronunciamento pôs~eleitoral, possa eu me ocupar da
h1stóna das ele1ções 98 no Estado do Amapá.
Logo estarei. como espera a Nação brasileira.
que mais não pode esperar, voltado plenamente
para a ribalta da economia, que economiZa em demasiado na área soc1al e gasta sobejamente ao
aprofundar a divida pública.
Com relação às eleiÇÕes no meu Estado. começo agradecendo ao generoso povo do Amapá, que
partiCipou, de forma ordeira. do processo eleitoral e
Que consolidou como hderan~ em ascensão no nosso
Estado o Deputa~o Estadual Waldez Goes. do PDT.
segundo colocado na disputa pelo Governo do Estado.
Em nome de Waldez e Papaléo. vtce de Waldez. ma.ts
uma vez os meus s1nceros agradecimentos.
A voz do povo é a voz de Deus.
Por isso o nosso respeito ao resultado eleitoral.
Não nos sent1mos derrotados: senumo-nos
como partíctpes de um momento h1stónco. o da reeleição, onde com 1dealização, lealdade aos nossos
princípiOS e comprom1sso com o Amapá. marchamos
para a luta: a luta do tostão contra o milhão. Fizemos
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um bom combate, combatendo o giaante Golias com
o estilingue de David.
Aproveito para cumprimenta,. o Senador José
Samey. reeleito pelo A!T'Iapá, e, em seu nome, sau·
dar todos os Deputados Federais e Estaduais eleitos
pelo nosso Estado.
Perdemos as eleições, porém nos sentimos cada
vez mais valorizados e 9ngrandecidos peJa resposta
das umas: a máquina administrativa, o poder econômi~
co. a cooptação de lideranças políticas e de institutos
de pesquisas não conseguiram nos exterminar.
Para nós ficou a experiência adquirida na adversidade. a saudade dos momentos de alegria e da
convivência fraterna com o eleitorado do Amapá e a
tristeza por não alcançarmos o êxito almeJado. Jamais. porém, o nosso coração terá lugar para ressentimentos. despeitos. mágoas, ódio ou rancor.
Nossa mente haverá de lembrar para sempre de alguns episódios insólitos, injustos e, por ISSO, ofensivos aos padrões adequados da convivência harmõnica. da almejada lealdade e da tão propalada ética
partidária.
No Amapá, PDT e PSB optaram por candidaturas próprias ao governo estadual. A experiência de
1994 não foi salutar ao PDT e aos demais aliados do
PSB. que elegeu o governador do Estado. O PT.
aliás. foto Partido mais prejudicado: d1sputou o atual
ple1to d1vid1do ao meio. o que o levará a perder, no
Estado. diversas lideranças políticas. Para surpresa
nossa. ao apagar das luzes. na véspera do prazo final para as convenções estaduais, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reun1do em São
Paulo. decidiu int€rvir no PT do Amapá, que havia
decld•do coligar-se com o PDT.
Quero deixar claro que trago essas informações ao Plenáno da Casa e à Nação em função do fato
de se tratar de um Estado pequeno. longinquo e esquecidO Normalmente. esses atas não têm qualquer
repercussão nacional, mas têm grande Interferência
na v1da politica desses Estados. mesmo os mais distantes. Claro que a intervenção do PT no Amapá jamaiS podena alcançar a repercussão que teve a intervenção do PT no Aio de Janeiro, por exemplo. Os
pettstas do resto do País decidiram mudar os destinos das urnas no Estado do Amapá ao obrigar o PT
estadual a coligar-se com o PSB.
Essa atitude do PT Nac1onal teve, entre outros
ObJetlvos. o de satrstazer o desejo do Governador
Cap1benbe. do PSB, de isolar o PDT e rnvtabili.l.ar a
candidatura do Deputado Wa!dez Góes ao Governo
do Estado. Se não foi fatal à candidatura de Waldez.
o ato da Execut1va do PT foi letal à confiança na re-
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lação que conseguimos estabelecer entre o PT e o
PDT nesta Ca.sa durante os quatro anos que se passaram. Logicamente refiro-me a esse assunto em função
de que na Casa existe um Bloco, e o Amapá não pode
ser tratado como uma questão isolada, sobretudo porque a decisão de que falei não partiu do PT local, mas
da Executiva Nacional. que decidiu fazer a intervenção, afastando o PT da aliança com o PDT.
Por isso, entendo que esse assunto diz resperto
ao Bloco de Oposição nesta Casa, que precisa consolidar-se, levando em consideração todos os Estados
da Federação. Não pode haver um Bloco que pretenda
preservar a unidade apenas nos grandes Estados.
como o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. desprezando os pequenos. Sabemos que essa postura não é típica apenas do PT. Há essa tendência em outros partidos, sobretudo daqueles cujas lideranças predominantes estão fixadas no Centro-Sul.
Portanto, diante do impasse entre dois aliados
- PDT e PSD -, esperávamos do PT Nacional não
mais que a neutralidade. Conversei vánas vezes sobre o assunto com o Presidente do PT Nacional.
José Dirceu, com o candidato à Presidência da República, Lula. e outros dirigentes petistas. O PDT do
Amapá entrou na cota de sacrifício como mecanismo
de compensação para_ a mtervenção em favor do
PDT do· Ãi6 de3 JaneirO e da acomodação do Governador Miguel Arraes na Aliança Nac1onal.
Nós. ao cantráno do Rio de Janeiro. não queríamos intervenção nenhuma. apenas o tratamento
respeitoso que deve ser oferecido a todos os alia·
dos, ou seja. a neutralidade do PT Nac10nal.
Não bastasse o ato discncionáno do DLretóno
Nacronal do PT, lideranças perista.s. algumas com
excessiva arrogância, como o Governador elerto do
Acre, Sr. Jorge Viana. foram ao Amapá para nos Insultar. o fizeram de forma ac1ntosa. Ao Sr. Jorge V tana faltou a cautela peculiar aos grandes lideres. de
se m~rar na história das pessoas antes de ataca-las.
Eu e Wa!dez temos s1do, durante toda nossa v1da
pública. aliados de prrmetra hora do Partido dos Trabalhadores no Amapá, ao contráno do Governador
ele1to. que proporc1onou uma d1visão 1nterna grave
no PT do Amapá. No Senado. quem me conhece.
sabe da mmha relação fraterna com o PT.
Por ma1ores que tenham srdo os eventuars favores oferecrdos pelo Governador Capibenbe ao
candidato Jorge V1ana. do Acre, não se JUStificam as
palavras ofensivas desfendas pelo Governador elerto
contra nós.
A Direção Nacional do PT preferiu. na relação
com o PDT. massacrar os ma1s fracos - do seu pon-
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to de v1sta, é claro. O mais fraco na correlação de_
forças federadas não poderia ser outro, a não ser
um Estado longínqoo, esquec1do do poder I-rai.
com pouca representatividade política e mínima den·
sidade eleitoral. O mais fraco. para o PT, não pod&ria ser outro a não ser este Senador, que aqui eh•
gou aos 36 anos de idade. um mero desconhecido,
e, no Senado. nada mais fez do que ser obediente
aos principies e ao programa partidário, a ética e à
lealdade aos part1dos aliados. Sou representante de
um Estado pobre, desvinculado do poder econômico
e da estrutura sindical e sem apadrinhamento de
qualquer ONG; Preocupei-me apenas em votar de
acordo com o meu dever de brasileiro Interessado
em melhorar o nosso maravilhoso Brasil.
Os quatro anos que se passaram não foram suficientes para que PDT e PT me conhecessem adequadamente. Para a estrutura de poder desses partidos
provavelmente conbnuo sendó um mero desconhecido. E lembro que só restam ma~s quatro anos.

De outro lado. Sr. Presidente. S,.. e Srs. Se""dores. acabamos de assinar requerimento, de iniciativa
do em1nente Senador Adernir Andrade, propondo a
Instalação da CPI dos institutos de pesquisas. Saiba o
nobre Par1amentar do Pará, que merece todo o meu
apreço e a minha tema amizade. que a prátiCa de mampular os mst1tutos de pesQUisas não tem sido atributo
de part1do A ou 8, mas daqueles que representam o
poder econàm1co. entre os quais estão alguns governadores que concorreram à reele1ção.
No Amapá o instituto Brasmarket. que faz publicação de pesquisas na revista lstoé. tez magicas
e mag1as para que Cap1benbe vencesse no Primeiro
Turno: em troca. quatro páginas de propaganda do
governo do Amapá publicadas na rev1sta lstoé. Resultado do Prime1ro Turno: Cap1beribe. 43%; Waldez. 33%. e Gilvan. 23%. bastante distante do que
prev1a o Brasmarket.
No Segundo Turno. o escãndalo fo1 a1nda
ma1or. po1s o cooptado to i aquele que pretende ser o
melhor 1nst1tuto de pesqULsa do planeta. o lbope.
Quatro d1as antes da e'eição. o lbope permitiU a publicação apenas para o Estado do Amapá, porque
certamente se nd1culanzana se fizesse a publteação
desse resultado fantasioso no Jornal Nac1onal Então permrt1u a publicação. apenas para o Estado do
A mapa. de pesqu1sa que atnbuia 61 ~o para Caplbenbe e 33~o para Valdez. a quatro d1as das ele1ções, e
o JOrnal repet1u a publicação no d1a da ele1ção.
Ouvrdo por mrnha assessona. o Sr. Carlos
Montenegro. pres1dente do lbope. confirmou a pesQuisa e o resultado vergonhoso. Dados f1na1s da e1e1-
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ção: Capiberibe, 53.5°ti:.: Valdez. 46.5%. É uma diferença absurda. que log1camente não demonstra. não
ind1ca. com certeza, incompetência dos pesquisadores do lbope e sim uma provável cooptação. O Sr.
Montenegro tem todo o direito de se defender, porqu~. em conversa com m1nha assessoria, como eu
disse, reafirmou que os dados eram verdadeiros.
sendo que. quatro d1as depo1s, o resultado da elerção fo1 bastante diferente. e o Sr. Montenegro não
fez a publicação dessa peSQUISa no Jornal Nac1onat.
Então, ao Senador AdemLr Andrade. que não se
encontra aqur presente. quero dizer que. para que esta
CPI tenha êx1to, todos os Estados devem estar 1nclui·
dos na investigação. O Amapá. que elegeu um Governador 1nclus1ve do Partido do Senador Adem ~r Andrade. deve também estar mcluido nessa investJgaçào.
pelos dados que demostrer. tanto com relação
pesquisa Brasmark.et. quanto à pesquisa do lbope.

a

Era isso que tinha a manifestar, Sr. Presidente.
nesta oportumdade, e logo em breve estare1 debatendo assuntos de 1nteresse nac1onal, sem esquecer
naturalmente questões reg10nais e do Estado do
Amapá. quando essas torem relevantes.

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) me perm1te um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA iBioco/PDT- API
-Ouço V. Ext com prazer.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) Senador Sebastião Rocha. não estava presente desde o mic1o do pronuncramento de V. EX'ª. mas gostana de fazer alguns comentá.nos sobre a parte que
ouv1. Em pnme1ro lugar, quero reg•strar que acompanhei plenamente o desempenho de V. Ex.:! nesta
Casa nesses quatro anos; sempre votando ao ladc
das opos1ções. sempre mantendo um relacionamento de absoluto companhernsmo com todos os membros da Bancada da Oposição. até mesmo antes de
se formalizar o Bloco de OpOSIÇão nos anos de 199::
e 1996. Quero regrstrar também que entendo que c
objetrvo da CPI proposta pelo Senador Adem1r Andrade e ass1nada por 40 Senadores. entre eles V
Ex€! e eu, não e apenas apurar determmados comportamentos de 1nst1tutos de pesqUisa em determinados Estados, particularmente aqueles em que apenas a OpoSIÇão for preJudrcada. O ob]etrvo e apurar
todo o er,volv1mento ou as possrve1s manipulações
que tenham havrdo em relação as pesqu1sas. nc
sentrdo de se v•o!ar a vontade da elenor Natura~
mente. o Estado do Amapa será •ncluido se houver
•ndic•os dessa manipulação. Agora. o meu reparo drz
respeito a uma parte do d•scurso que ouv• quand::::
V

Ex~

estava entrando no plena no quando V Ex .. tez rele-·

rênc1a à pos1ção do PT no Estado do Amapa. Disse
V. Exª que o PT optou por massacrar o PDT no seL.;

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Estado e, particularmente. V. Exf, e citou que isso
poderia ser uma discriminação do PT em relação a
um Estado pequeno como o Amapá. Penso que, se
houve discrimtnação, Senador, não foi por parte do
Partido dos Trabalhadores, porque o PT adotou uma
posição nacional no sentido de VIabilizar e consolidar
a Frente Nacional em torno da candidatura do Lula.

Tínhamos, concretamente, no Estado do Amapá
uma situação problemática. em que existiam dois
partidos que estavam no campo das alianças lançando candidaturas próprias e pleiteando, legitima-

mente, o apoio a essas candidaturas. Ao PT caberia
optar entre apoiar o PDT, apoiar o PSB, ou lançar
candidatura própria. O PT do Amapá, em um encontro polêmico, em que houve uma série de recursos.
uma série de questionamentos sobre os critérios de
eleição de delegados. optou por apoiar a candidatura do POT: houve então recursos da parte perde·
dera. questionando a legalidade e a legitimidade
de alguns delegados que haviam sido aprovados
no Encontro Estadual. Esses recursos foram dirigi·
dos à Convenção Nacional, a instância mais alta
do partido, que modificou uma deliberação da ins·
tãncia regional, com a mesma legitimidade que
agiu no Rio de Janeiro, quando mudou uma delibe·
ração do Encontro Estadual do Rio de Janeiro, que
havia dec1drdo lançar candidatura própria ao Go·
verno do Estado. A Convenção Nacional deliberou
por mod1f1car a dec1são do Rio de Janeiro em favor
do PDT. fato este que. pUblica e notoriamente. nos
causou problemas internos profundos. de1xou se·
qüelas profundas no PT do Rio de Janeiro. Agora
estamos tentando costurar isso. A Convenção Na·
c1onal. entendendo que naquele momento o tunda·
mental era garantir a ahança nacional. não tergi·
versou em apl1car no Rio de Janeiro a deliberação
do Encontro Nacional. Assim, a exemplo do que
ocorreu no Amapâ. modificou uma deliberação da
•nstância regronal. É lógico que. no caso do Ama·
pá. a situação era diferente. porque estavam en·
volvidos do1s al1ados. Se houve discrim•nação. não
for por parte do PT, mas do própno PDT. que sô
colocou na d1scussão com o PT, para viabilizar a
aliança nac1ona1. a questão do Rio de Janeiro. O
PDT não colocou na d•scussão questões como a
do Amapá. que tem um Senador atüante, líder da
Bancada do PDT no Senado Federal, que faz parte do Bloco. Se houve alguma discriminação, repi·
to. em relação ao Amapã ou em relação ~ V. Ex~.
não foi de parte do PT. O PT ag•v com legitimida·
de no R10 de Jane•ro. rntervindo ou mudando a de·
fm1çào para apo1ar uma candidatura do PDT. e fez
o mesmo no Amapá. Os problemas entre part1dos
aliados não aconteceram apenas no Amapá. Pro·
vavelmente. se t1vêssemos aqur L.;m Senador do
PT do Maranhão. ele v1ria à tribuna reclamar do
PDT. porque esse Part1do, ao invé~ de apoiar um
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candidato do PT em seu Estado. revolveu apoiar um
candidato que não fazia parte do Bloco de Aliança
Nacional, que era inclusive o nosso colega Senador
Epitacio Cafeteira. Então, problemas de composição
de alianças em mvel region~r hJuve em todos os Es·
tados. Reclamações de parte a parte houve em to·
dos os Estados. O que .; J ~estaria de registrar é que
não concordo com a afirmação que V. E~ fez de
que o PT resolveu massacrar o PDT do Amapá e
discriminâ-lo pelo fato de ser um Estado pequeno ou
mais afastado. Volto a dizer que. se houve discrimi·
nação por parte de alguém, não foi por parte do PT,
mas do próprio PDT, que não deu a devida impor·
tância à questão do Amapá, colocando·a na discussão nacional. No mais, houve propos1ção legítima do
Partido dos Trabalhadores. V. Ex' pode questionar
no sentido de que houve uma intervenção nacional
ou uma mudança de deliberação da instância regional do Amapâ. É verdade, da mesma forma que
ocorreu no Rio de Janeiro para favorecer uma candidatura do PDT. Gostaria apenas de deixar esse re·
gistro e de reafirmar o nosso sentimento de compa·
nheirismo em relação a V. E~. em função de todo o
mandato que tem desempenhado ao longo desses
quatro anos. Obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco!PDT- AP)
- Senador José Eduardo Outra, V. Ex', com a competência de sempre, defende e argumenta em favor
de seu Partido, mas os seus argumentos. embora
fortes, não são suf1cientes para modificCtr o meu
entendimento, haja vista que. no caso do Aio de
Janeiro. o PT não se encontrava em uma situação
frente a dois aliados. O caso do Amapá foi, de
fato. isolado. um caso exclusivo: for o ún1co Estado
em que o PT possuía dois aliados d•sputando o
governo estadual, além do Rio Grande do Sul - se
bem que no R1o Grande do Sul o PDT disputava
contra o próprio PT-. e o PT 1nterveto, favorecen·
do um dos aliados.
É essa a referênc1a e o questionamento que
faço. Não há como me convencer de que a melhor posição para o PT não sena a neutralidade. respeitando
a decisão local a Jecisão do Encontro Estadual. Não
estamos contestando as divergências loca1s. Em São
Paulo. também ..., PT não conseguiu se un.r ao POT ou
ao PSB; estes do1s últimos acabaram !XJr se JUntar. e o
PT lançou candidato próprio. Mas foram decisões ;-~.
gionais. decisões loca.Js. No caso do Amapa. l'"lão. A
decisão veio da Executiva. ou do Diretôno. ou do Encontro Nacional do PT, o que é diferente, bem drtere~
te do caso do Rio de Janeiro, onde o PT lrabalhou. lutou e defendeu a .Jnidade. A intervenção fo1 em favor
da unidade entre PT, PDT e PSB. No Amapá, não tinha como estabelecer a unidade. e o PT. então. fez a
sua opção pelo PSB.
A minha prP.·rensão não é estabelecer qualquer
polêmica, mas é, 1e fato, trazer o assunto ao conhe·
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c1mento de todos. A Senadora Marina Silva não es-

tava presente quando eu relatava que lideranças naClonais. come o Sr. Jorge Viana, do Acre, toram ao
Amapá nos 1nsultar. Ele deveria, primeiramente, conhecer a mmha históna e a história do Deputado
Waldez Goes. antes de nos atacar la no nosso Estado. Que tossem. como toram outros. pedir votos
para o Sr. Capiberibe, tudo bem' Como o PT apoiava o Governador Capiberibe, era perfeitamente aceitavel que as suas lideranças fossem até lá pedir
voto. mas não nos insultar e nos agredir.
Ficam. então, registrados a m1nha repulsa e o
rneu repúdto a esse t1po de atitude que aconteceu
durante a campanha eleitoral no Amapá.
O Sr. José Ed ...rdo Outra (Bioco/PT - SE) Com resperto às possíveis ofensas ou insultos não acompanhei o processo eleitoral no Amapá,
mas não tenho por que duvidar de V. Ex• -. não
concordo e quero externar minha solidariedade a
V. Ex~. Senador. t lógico que a situação do Amapá e do R ia de Janeiro são diferentes. Se, no
Amapá. o PT tomou uma posição em prejuízo do
PDT. no R1o de Janeiro, foi, para nó&, uma posi·
ç:ão amda muito ma1s traumática. porque foi em
preJuizo do própno PT. V. Ex' esta cobrando neutralidade no Amapá, mas, na medida em que houve
col1gação desde o primeiro turno, isso sigmflcaria o
PT lançar oorigatonamente candidatura própria, o
que não era. no nosso entendimento, o mais correto
poht1camente. Da mesma forTna que se optou peto
PSS. poder-se-1a ter optado pelo PDT. e. aí, possivelmente. hoJe sena o Senador Adem1r Andrade
Quem estana aqui reclamando da posiÇão do PT.
Essa é uma possibilidade e, infelizmente, aconteceu
com o PDT. Houve situações semelhantes, embora
não 1gua1s. mas da mesma natureza em outros Estados. e 1sso reflete apenas a d1vers1dade que temos
no nosso Pais e a própna dificuldade de se estabelecer uma po l1t1ca de al1ança nac1onal. fato que já era,
1nclusrve. prev1sto por todos nós.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT - AP)
- Mu1tc obngado.

A Sr' Marina Silva (Bioco/PT - AG) - Permite-

me V. Ex" um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP)
- Não se1 se o Presidente perm1te ouv1r amda a Ser,adora Marma Silva em aparte.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
nào 'w'81 pnvar a Casa de ouvir a intervenção da Senadora Marma. apenas faz um ?leio a V. Exi para
que conclua o seu d1scurso. por ue V. E~ já. exce·

NOVEMBRO DE 1998

deu em mais de se1s mmutos o tempo que lhe era
destmado.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP)
- Muito obrigado, Pres1dente. Concedo o aparte
Ex'. Senadora Marina Silva.

a

V.

A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AG) - Agrade·
ço a aqu1escênc1a da Mesa. Ao aparteá-lo, Senador
Sebastião Rocha. faço questão de, pnme1ramente.
registrar o quanto V. Ex' tem edificado a posição do
Bloco de Oposição aqUI no Senado, nos trabalhos
que realizamos conjuntamente nas Com1ssões e nas
posições que assumimos em relação a vános temas
e problemas que o País vem enfrentando. lsso é
algo que deve ser reconhecido, e é reconhecido.
pelo Partido dos Trabalhadores. No entanto. não vou
repet1r as palavras - com as quais concordo - do
Senador José Eduard9 Outra no QUe se retere ao
ep1sódio do Rio de Janeiro. V. Ex• traz à d1scussão a

opção do PT em apoiar o PSB na d1sputa pelo Go·
vemo do Estado do Amapá. Causa-me estranheza
quando V. Ex 1 diz que o Governador ele1to do Acre.
Jorge Viana, agrediu V. Ex' e o seu cand1dato ao
Governo. Conheço o estilo de fazer politica de Jorge
Viana e se1 que não é do seu feitio agred~r as pessoas. Sei que ele tem pos1ções polít1cas. d1gamos
assim, bastante seguras e acredito que, se tez alguma critica no Amapá. deve ter s1do do ponto de v1sta
politico. O PT não podena assumir essa neutralidade
na medida em que exist1am projetas e que o PT optou por não lançar uma candidatura própna. assumindo a cand1datura do Governador Cap1benbe
Existiam. inclUSIVe, problemas antenores na relação
do Partido dos Trabalhadores com o PSB. E uma SItuação. digamos assim, bem diferente do que ocorre
em outros Estados. Mas. como o Senador Outra talo•.J: se trouxermos para cá as várias nuanças do que
ocorreu nessa d1sputa nos Estados. com certeza.
não serâ apenas V. EX 11 que terá que1xas d:> Pan•do
dos Trabalhadores: haverá QUeixas lambem em relação ao comportamento do PDT em vánas oportun1·
dades. Aliâs. esse comportamento de d1verg€mc1as
nos Estados ou paróqu1as- como costumamos chamar- não ocorre apenas na d1sputa para o governo.
Já vem desde a disputa para as prefel!uras. quando
houve uma série de desgastes ocas1onando talvez o
acirramento de tudo isso. Entendo que o lato de termos disputas paroqu1a1s não deve nos atrapalhar n::::
trabalho ma1or que é feito aqu1 dentro ao Congresso
Nacional Devemos procurar manter uma relação
clara e de respe1to às nossas d•vergénc•as. aos nos
sos pontos de vista drferenc1ados. mas colocando.
ac1ma de tudo. os interesses ma1ores do Pa1s Esse t01
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o objetivo que uniu os nossos Partidos no plano nacional, inclusive com sérios prejuízos. Acompanhei
toda a disputa no Aio de Janeiro e sei o quanto foi
ddicil para Lula. Jose Dirceu e para o Senador José
Eduardo Outra. que era o Líder da Bancada. operarem aquela aliança. E isso que estamos querendo
colocar como sendo uma sinalização de que a OjX>sição está preparada para fazer política com P
maiúscuk>, em detrimento muitas vezes das nossas
disputas locais, que, muito embora possam nos trazer algumas seqüelas do ponto de vista político, em
nenhum momento deve subordinar a luta maior que
precisamos enfrentar aqui no Congresso Nacional.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT - AP)
- Agradeço a V. Ex' o aparte, Senadora Marina Silva. Quanto ao episódio do Governador Jorge Viana,
V. Ex- pode consultá-lo pessoalmente para saber o
que ele falou a nosso respei1o no Amapá.
Em relação ao caso PTIPDT no Aio de Janeiro
e Amapá, mais uma vez, a fala de V. Ex' parece me
confinnar que foi um mecanismo de compensação.
Em função da intervenção no Aio ter sido em favor
do PDT, no Amapá, então, se fez a compensação
optando pelo PSB.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) - Permite-me V. Ex' um aparte, em breves palavras?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT - AP)
-Ouço V. Ex1 , com o assentimento da Presidência.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco!PT - SP) - Gostaria de registrar, Senador Sebasbão Aoclla, o resperto
que V. Ex' tem tido junto ao Bloco da Oposição, a excelente relação que tem tido com todos os integrantes da Bancada do Partido dos Trabalhadores. V.
Ex' conseguiu, ao longo desses quatro anos, uma
colaboração e um respeito mútuo quando, muitas
vezes, tivemos a oportunidade de apoiar as ações,
proposições e i;,iciativas de V. Ex•. e sentimos também que V. Ex1 esteve entrosado conosco, apoiando as nossas iniciativas e sendo muito construtivo
em quase tudo que tem sido realizado pelo Bloco.
Em que pese esse desentendimento no que diz resp911o à disputa PDT, PSB e PT no Amapá, entendo
que é preciso que aprendamos com o episódio e levemos em consideração que houve muito de positivo no
entendimento nacional, inclusive entre os Presidentes
Leonel Brizola, o Presidente de Honra do PT, Lula, e o
Presidente Nacional do PT. José Dirceu. Quero colocar-me à disposição de V. Ex" para dialoganmos e vermos como daqui daqui para frente possamos nos entender melhor.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP)
- Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy, e agradeço também à Presidência pela benevolência.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM)- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável, com a anuênc1a do Senador Roberto Requião, que a hav1a solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senador Roberto Requião estava 1nscrito anteriormente. mas permite que V. Ex" o antecipe.
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral para uma comumcação inadiável.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. pedi a palavra para justif1car a
minha ausência dos trabalhos nesta manhã e a do
Senador José Fogaça. apesar de estarmos mscntos
para discursarmos hoje.
O Senador José Fogaça. neste instante, está
presidindo um seminário sobre globalização. que é
promovido - conforme V. EXoi! sabe, uma vez que
ontem abriu os trabalhos na quahdade de Presidente
-pelo Instituto Legislativo Brasile1ro. Sou um dos palestrantes nesse seminário, Sr. Presidente. com o
tema Os Direitos Humanos e a Globalização. Uma
vez que o Senador José Fogaça está prestdindo os
trabalhos do seminário, é evidente que ambos não
poderemos estar presentes a esta sessão.
Para evitar, conseqüentemente. que se1am determinadas as nossas presenças. pedi a V. Exoi!. com
a anuência do Senador Roberto Requião, que fizesse o registro, porque me dirig1rei. neste momento. a
Ala Nilo Coelho.
Os meus agradecimentos a V. E~. Presidente
GeraJdo Melo, e também os meus cumpnmentos. porque a repercussão de sua manifestação. ontem. sobre
a globalização. tomando como prem1ssa a Internet.
ainda agora de manhã está ecoando naquela sala.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Mu11o
obrigado. Senador Bernardo Cabral.
A Mesa acolhe a comumcação de V. Ex~. que
amplamente justiftca a ausência de V. Ex~ e a do Se·
nadar José Fogaça nos trabalhos desta manhã. 1a
que S. Ex~s estarão pan1crpando dos trabaH1os desta
Casa em outro local.
Concedo a palavra ao Senador Robeno Requião para uma comunicação Inadiável. S. Ex!! drspõe de 5 m1nutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação Inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores. será
uma comunicação curta e 1nad1ável.
O Diário do Senado de 16 de outubro de 1998
transcreve, a meu pedido. atas de uma reunião de
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diretoria do Banco do Estado do Paraná. Essas alaS i'
toram denu,..,_, mesmo plenáfio, pejo Se,._
dor Osmar Dias e, anlllfiormenle ainda, por Deptàdaa
Estaduais do Paraná. Trechos das mesnws toram publicados em jornais diários do meu Estado. Trouxe assas atas ao plenil.rio e coloquei-as na Internet. para
que o Paraná inteiro tivesse acesso aos acontecir'nentos da política inlema do Banco do Estado.
Qual não foi a minha surpresa. posteriorrnenlll
a essas atitudes e atos, ao receber uma intimação
do Supremo Tribunal Federal para retirar as atas da
Internet; uma intimação num processo que t.ve a
sua decisão inaudita altera pars, sem o conhecimento da parte contrária. sem o meu conhecimento.
Atendeu o STF a um pedido do Banco do Estado do
Paraná para enquadrar-me no crime de quebra do
sigilo bancário. O Ministério Público encaminhou
nesse sentido, e o Ministro limar Gaivão determinou
à Pohcia Federal que me ouvisse.
Quero SUgerir B Justiça brasileira que Investigue não a suposta quebra de sigilo bancário por um
Senador no exercício das suas prerrogativas e rw.
defesa dos interesses do seu Estado, mas inwiSiigue a denúncãa que fiz. anteriormente a essa intimação do Mimstro limar Gaivão, ao Ministério Público
Federal.
A ata é pública. Não fosse pública não estaria
eu. como Senador, nem sequer obr~gacto a conf•sar ou a prestar depoimento sobre a Origem, sobftr
as pessoas que à minha mão fizeram chegar as ate
do Banco do Estado do Paraná..
O Banco do Estado esta sendo roubado com a
con1vénc1a explícita do anterior e do atual Governador do Estado, Jaime Lemer.
Para ilustrar a extensão da denUncaa que fiz do
conteúdo da ata. permita.me, nesses cinco minutos,
~r alguns trechos interessantíssimos do diálogo entre a diretoria do Banco, transcrito nesse material
que me chegou ao conhecimento.

Neco - Presidente do Banco - abre a
sessão ordinária da administração e 332 r-..nião extraordinána do Conselho Fiscal.
Ele diz o segu1nte, passando a palavra a um tal
de Dr. Francisco:

•Nós preparamos um relatório bastante
resum1do acerca das providências tomadas
pela Divisão Juridica, da qual a cópia jã 8tllá
com os senhores. A pedido da Promotoria
de Proteção ao Patrimõn1o PúbiK:o. nós encaminhamos cópias de todos os relatófios
da auditoria em todos os processos adminis-
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tratfvos. A área cível dessa promotona vai

apurar responsabilidade civil, ou seja, tentar
ressarcimento dos prejuízos sofridos pela
Leasing e por essas pessoas·.

Muito mal redigida a ata? Não. Eles falam errado mesmo. Vou-me submeter O nivel da diretoria do
banco é uma coisa trágica! Os senhores observarão
o nível da conversação com essa reprodução dos
dialogas, por meio da transcrição da ata que me
chega à mão.
• A área criminal, a responsabilidade
penal. Há fortes indícios da ocorrência de
crime. A promotoria já mencionou corrupção,
concussão, formação de quadrilha.
Neco - Presidente do Banco do Estado
- Nessa história, qual dos casos o senhor
pode dizer?

Não tem mUlto sentido, mas é assim que fata o
Neco Garcia, Presidente do Banco do Estado. E o
Dr. FranciSCo responde:
·Todos os relatórios indicam a ocorrên·
cia de crime. Agora, a opinião da divisão ju·
rídica. o crime prattcado na Leasing, o Pro.
motor da área ciriminal. .. - •
Não tem sentido. mas é assim que eles se co·
municam. Prosseguindo, então.

·o Ministério Público Estadual, na área
cnm1nal, obteve a quebra de s1gilo bancário de
três ex-funcionálios da Leasing: o Sr. Luis An·
Iónio, o Sr. José Édison e o Sr. Nass1n. E o
que descobriu? Que empresas que tiveram
defendas operações com a Leasing faz~am
pagamentos a uma pessoa chamada Euzir
Bágio e que Euzir BB:gio repassava parte des·
ses valores ao Luis. que, por sua vez. repassava ao José Éd1son. Não há maiores indíc1os
com relação à participação do Nass1n".
Imagina. Sr. Presidente. o Nassin não foi incnminado nessa conversa. Lá se1 eu quem é Nassm!.
Deve ser mais um dos envolvidOs no roubo que levou o Banco do Estado do Paraná à falência.
"Com relação ao Luís Antôn1o e ao
José Edson há tartes indicias. O d1nhe1ro
saia da empresa, ia para o Euz1r. depo1s
para o Lu is e para o José Édison. Então.
com base msso. está apurando o cnme de
corrupção e o cnme de concussão. Se eles
solicitaram propinas ou se eles ex1g1ram o
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pagamento de propinas e. também, o crim~
de formação de quadrilha."
Essa; então, é a linha de investigação do
Ministério Público Estadual na área criminal.
Neco, o Presidente: ·or. Francisco, desculpe interrompê-lo. É que. hoje, eu tive uma
visija de um cliente da Leasing a TV -Mix de
Londrina. O Dr. Milton estava presente e ele
confirmou que ele foi sugerido por um cidadão
de Londrina .. : - português escorreito - " ... um
cidadão de Londrina chamado Pau/o Alho.
que tem uma Brasilia. Ele estava com dificuldades de encontrar recursos e fazer uma operação junto ao Banco do Estado. E se fosse a
Leasing lhe dando uma contribuição, ele poderia conseguir. E ficou comprovado, e eJe,
hoje, na minha frente, com testemunhas. confirmou que deu R$1~ em dinheiro para o Edinho e uina câmera fOtográfica para conseguir
um empréstimo na Leasing.
Vamos a outros trechos. Sr. Presidente.
Dr. Franc•sco - "Então. ele disse que a
responsabilidade não é dele e nem do filho
dele. O pessoal da Sergipe - aquela empresa do João Alves, de Aracaju - foi que usou
indevidamente o endereço dele.·

Era um empréstimo para uma empresa do
João Alves ou ligada ao João Alves. que não existia
e que usava o endereço do pa• do Diretor da Leasing.
Sérgio Motta - "É coinctdência. ·•
Conseguirei cóp•a de todo esse depo1mento e
apresentare•. oportunamente, à Presidêncta.
Outro trecho:
Neco: •E nOs vamos tentar com a TVMix incnminar e~s12 rapaz. Ele va• ver o
peso. agora, do cmne que ele fez."

O rapaz era o Dtretor da Leastng, que. postenomlente a essas acusações. f01 retirado do Banco
e nomeado Secretáno de Esporte e Turismo P-=•O
Governador do Estado. Senador Je~~- ..son Péres.
para conseguir o famoso fórum r~•vueg1 .... -!o e não
ser ob)eto de uma med1d2 j1!d~.:1al ~~gorosa de um
JUiz s.ngular.
Novamente o Pres1dente:
" o banco encaminhou a Policia Federal, que sabe fazer 1sso. Agora. o homem é
homem de confiança do Governador. Não
me cabe quest1onar 1sso. ··

Lerei mais um trecho interessante. Sr. Presidente, pois sei que o meu tempo já deve estar estourando.
Um tal de Vargas ...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre
Senador, o seu tempo já ultrapassou em quase 2 minutos. mas V. Exf pode continuar.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) Obrigado, Sr. Pres1dente.

Um tal de Vargas - Eu acho que o que
se poderia di:zer, Sr. Presidente, é oficiar o
que se está relatado, as providências que
estão sendo tomadas em relação à BLAM,
que ele estaria envolvido, mas não precisa
absolutamente entregar todo o dossiê, dar
notícia. Oficializa uma noticia que ele sabe
pessoalmente. que ele conhece pelo menos.
Isso oficializa de forma suave. estâ certo?
Eles estavam se refenndo a uma maneira de
oficializar a notícia ao Governador do Estado. porque. informalmente, o Governador já sabia. Verifique
esse trecho do Dr. Francisco, talando na reunião:
" A sugestão que eu faria é a seguinte:
é se o Conselho da BLAM não poderia encaminhar um expediente ao Governador, dando
conhecimento do resultado da Auditona e do
envolvimento do Sr. Oswaldo nessas irregulandades. tocar no evidente envolvimento do Sr.
Oswaldo ..,as irregularidades?"

Necc - o Presidente do Banco do Estado- O governador já sabe.
Dr. Francisco- Oficialmente?
Neco- Não. pessoalmente.
Sérgio Motta- Mas não oficialmente.

Daí vem a idéia de oficralizar de uma forma
suave a informação para obrigar o Governador a tomar uma providênc1a. A prov1dência que o Governa·
dor tomou fo1 nomear o ladrão da Leasmg Secretario
de Esportes e Turismo. O últ1mo trecho. Sr. PreSIdente.
Arle1 - O Governo •ndiretamente sabe.
O Banco mandou. o Governador sabe.
Neco. o Pres1dente do Banco- Vou d•:zer para os senhores. quando eu estava
sa1ndo da sala do Governador. dentro da
sala. eu e o Governador. o Giovan1 Gionéd1s
- que e o Secretáno de Fmanças - e o Rafael Greca. -agora eleito Deputado Federal.
foi o ma•s votado do Paraná - se ad1antou e
d1sse ass1m: Neco. esse cara é um ladrão.
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noutro momento tomaram a dec1são: a mi·
nha obngação foi cumpnda. Eu lamento pe-

los senhoras, mas nós estamos v1vendo
essa situação. Posso dizer aos senhores
que está começando a nascer.. : - daí ele
explica a tentativa de uma operação.

E uma ata de quase 200 páginas. Em cada página. uma operação irregular do Banco do Estado.
Hâ algumas operações em que os diretores do Banco dizem ao presidente: Nrnas se nós fizermos essa
operação e o Banco Central souber, seremos presos". E alguém comunica ao Conselho Diretor: é
uma ordem do Governo. Essa operação é de interesse do Governo. A operação foi feita. Os diretores
não toram presos; o Banco Central não tomou providência alguma e eu estou sendo processado, por
determ1nação do Supremo tribunal Federal, por quebra de sigilo bancário.
Não vou prestar depoimento à Polícia Federal
em homenagem ao Senado e às nossas prerrogativas. porque é evidente que. d5ante de um documento desse, o processo não me assusta. Mas não podemos admrtir que os Senadores tenham embargos.
a eles sejam apostas drficuldades na denúncia de
cnmes cometidos no Pais e nos seus Estados e que
seJam processados no momento em que tomam atitudes em defesa do patrimõnro público.
Os ladrões do Banco do Estado estão no Parana. Eu não sou ladrão. sou denunctante. Estou denuncrando o Governador Jaime Lemer por omiSSão,
cumplicrdade no rombo do Banco do Estado do Paraná. que. ahás. em breve período de tempo, chegara ao Senado da República através da Comissão de
Assuntos Econõmicos na forma de um pedido de
emprestrmo para o seu saneamento.
Srs. Mmrstros. Sr. Procurador Geraldo Bnndeiro - um dos mars sérios Procuradores que o Brasil já
teve- os ladrões estão lá no Estado. Fiz a denúncia
no exercicro das minhas prerrogativas e não me submeto a rnterrogatório na Policra Federal. Leiam a
Constrturção do País.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Chamo,
a trrbuna. o próx1mo orador rnscnto. Senador Casildo
Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
Pausa )
1

S

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
drspõe de 20 mrnutos.

Ex~

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronuno segurnte drscurso.)- Sr. Pres1den1e. Srfs e Srs.
Senadores. a Câmara dos Deputados aprovou. na

Cia
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noite de ontem, a Reforma da Previdência, completando o ciclo de modificações constitucionais no tocante às Retonnas da Previdência e Administratrva.
T odav•a. nenhum avanço foi verificado no que
diz respeito a Reforma Tributaria. parecendo-me improvável o seu des.:-;ado encaminhamento ainda
este ano. Como é do conhecimento de todos, a Reforma Tributária teria que ser votada ainda em 1998
para que pudesse entrar em vigor no próximo ano.
A tumultuada tramrtação da Aefomna Tributária
ao longo do pmneiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso é uma prova da complexidade
do tema. Houve até desentendimento entre Ministros
da área econõm1ca em função do que foi proposto.
O assunto é extremamente delicado em termos políticos. porque implica alterações no pacto federativo.
Se na área política os problemas são muitos·
na área técnrca as divergências entre especialista~
da União e dos Estados não são menores. Portanto,
quando falo nas d~iculdades de aprovação da Refor·
ma. não se trata de oposição ao projeto. Digo apenas que não será possível, num prazo tão exíguo,
d1scutrr e votar uma reforma ehciente.
Para dar uma idéia das d~iculdades políticas
da questão, quero reproduzir aqui trechos do depoimento do Deputado Mussa Demes. deu durante o
Seminãrio da Reforma Tributária - Propostas e Alternativas. realizado em 3 de junho do corrente ano,
em Brasilia. pela Federação Nacional do Fisco Estadual e pelo Sindicato da Carreira Auditoria Tributária
do D•stnto Federal .
Na abertura do seu pronunciamento. o Deputado, que foi Relator da matéria na Câmara dos Deputados. lembrou que o texto básico chegou ao Congresso Nac•onal em setembro de 1995, mas ressaltou que. exatamente dors anos depois, em setembro
de 1997. "o Secretáno-Executivo do Ministério da
Fazenda surpreendeu a todo grupo com uma pro·
posta nova".
Em 1995. receb1da a proposta do Governo, foi
formada na Cã.mara dos Deputados uma comissão
para estudã -la. Ao longo dos doze meses seguintes.
segundo o Deputado Mussa Demes. o tema foi
exaustivamente debatido. com professores de Direrto Tributário. Secretários de Fazenda de diversos
Estados e representantes do segmento empresarial
e dos segmentos dos trabalhadores.
"Algo. entretanto. nesse espaço de tempo.
aconteceu e ve1o a modificar bastante o andamento
do trabalho. Refrro-me a substrtuição do Minrstro
José Serra pelo Ministro Antonro Kandrr. Serra, to·
dos sabem, teve de drsputar a eleição para a Prefei-
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tura de São Paulo. A verdade é que este texto, que
nós Já haviamos preparado e levado para a Comissão, e que teve, inclusive. como referência principal

a proposta do próprio Ministro do Planejamento. acabou pouco interessando ao Ministro Kandir. Ele não
fazia segredo disso·, disse o Deputado.
Na época, acrescentou o Deputado Mussa Oemes. a preocupação do Governo

estava

centrada

apenas nas Reformas Administrativas e da Previdência. Assim, a matéria ficou parada durante o primeiro semestre de 1997, até que, 'sentido que o Ministro Kandir não daria mesmo seguimento à proposta, não se interessando por ela, o presidente da Comissão dec1diu c.onvocá-lo para prestar depoimento
iâ. E, nesse mesmo passo. o fez em relação ao exMinistro Serra e ao Secretário-Executivo do Ministé!'io da Fazenda, Pedro Parente".

Conforme o relator da Reforma Tributária na
Câmara, o Ministro Kandir, em seu depoimento à
Comissão, não atacou mas também não defendeu a
proposta do Governo. O então ex-Ministro José Serra defendeu a proposta e achou que o substitutivo
do Deputado teria condições de ser votado.
Finalmente, para surpresa dos Parlamentares.
apresentou-se o Secretário Pedro Parente ·com
Idéias novas, com um conceito novo, com alterações
muito mais profundas do que até então nós havíamos produzido e prometendo à Comissão que se
materializaria num texto concreto nos 90 dias subseqüentes. acompanhado naturalmente das simulações necessárias à avaliação naquele texto."
Até hoje, passado mais de um ano da ida de
Pedro Parente à Comissão da Reforma Tributária, o
Governo não apresentou seu novo projeto.

Esses trechos do depoimento do Deputado
Mussa Demes mostram não só que o Governo descuidou do assunto. preocupado que estava pnmordialmente com a Reformas Adm~n1strat1vas e da PreVIdência, como também deixa patente que há grandes d1visões na cúpula da Administração Pública sobre o tema.
Levando isso em cons1deração, a pergunta que
faço é: como o Governo - que não consegu1u diSCUtir a Reforma Tributária entre setembro de 1995 e

outubro de 1998 - pretende votá-la. agora, em menos de três meses?
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, no seminário em que depôs o Deputado Mussa Demes
esteve presente também o coordenador de Administração Tributâria da Secretana da Fazenda de São
Paulo, economista Clóvis Panzanm. que deu um importante testemunho sobre as dificuldades técmcas
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para a fixação da Reforma e para sua posterior im-

plantação.
Clóvis Panzarini acha que a reforma tributária é
indispensável, não para aumentar a arrecadação,
mas porque o atual sistema é anacrônico. complexo
e injusto. "O sistema tributário é anacrõnico por uma
série de razões. A razão mais fundamental é que ele
está embasado num imposto em cascata. Imposto
em cascata é o que ex1ste de pior em termos de tri-

butação.

E

um tipo de tributo que já for banido em

praticamente todos os países que se dizem desenvolvidos·. explicou.
A seguir, o tnbutarista disse também que o Imposto em cascata é ruim, porque "representa uma
barreira alfandegária âs avessas: ele penaliza a tnbutação nac1onal e não penaliza a produção do resto
do mundo ... A produção do resto do mundo chega
aqui virgem de tributo em cascata, virgem de Cofins,

de PIS, de CPMF, de todas essas porcanas - palavra dele - QUe foram cnadas ao longo do tempo para
a União suprir o seu orçamento''.
Hoje em dia, 20% da carga tributária brasileira
saem de três impostos mencionados acima. indevidamente chamados de contribuições sociais. diz Clóvis
Panzarini. De um lado. essa carga tributána excessiva
impede que os produtos brasileiros possam competir
vantajosamente no extenor. de outro, faz com que os

produtos que chegam de tora vençam a batalha pelo
consumidor dentro do nosso próprio País. jã que desembarcam hvres desse t1po de 1mpostos.
Prosseguindo na sua critica ao atual modelo
tributáno brasileiro. o economista de São Paulo disse que a forma de cobrança do ICMS - o principal
imposto do nosso s1stema. responsável por mais de
um quarto da arrecadação- gerou o caos. "E um imposto que está muito complicado. é um imposto que
tem 27 legislações". explicou.
Outra das grandes falhas do nosso SIStema.
segundo Clóv1s Panzann1. é a baixa tributação sobre
a renda. "É um sistema tributário do qual cerca de
dois quartos de toda rece1ta advém da tnbutação indireta. que é uma lnbutação regress1va. porque penaliza ma1s fortemente a camada de ma1s ba1xa renda", afirmou.
De outro lado, por ser extremamente complexo. o SIStema tributaria braslle1ro acaba gerando um
custo administrativo mu1to elevado tanto para o Governo quanto para o contnbu1nte.
Para Clóv!S Panzann1. a compleXIdade não se
deve a um número excess1vo de 1mpostos, como
afirmam alguns críticos do SIStema. "Não é o nUmero
de impostos que faz o Sistema tributa no ma1s ou me-
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nos complexo, mas, s1m, a complexidade de cada
1mposto. Nós poderíamos ter 500 1mpostos extrema·
mente simples\ afinnou.
Depois de dizer que a União arrecada 48"k de
seus tributos em São Paukl, embora devolva apenaa
7% desses recursos ao Tesouro paulista, o tribularisla
levantou a questão ela guerra hscal entre Estados.
"Tenho visto Estados que são campeões em
concessão de benefícios que dobraram sua pal11Cipação na arrecadação nacional de ICMS. mas têm difi..
culdades para pagar suas folhas de pagamentos. Têm
dificuldades financeiras terrilleis, porque essa raceila
não passa de uma estatistica: ela entrou e sa1u··.
Analisando a possibilidade de uma reforma tributàna, com base na proposta esboçada pelo secretáno Pedro Parente. Panzami disse que a arrecadação
estimada - de acordo com profeÇõeS feitas pelos técnicos - será menor do que a atual receita de ICMS, o
que criaria grandes dificuldades para os Estados.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o Furido
Monetário Internacional está pondo. agora, à dispoSição das autoridades brasik1iras uma linha de crédito preventiva, da ordem de US$30 bilhões. para ev~
tar o coniágiu com a cnse financeira internacional. O
empréstimo. claro, está COndicionado ao aJuste fiacal. que terá de ser feito para reduzir a fragilidade
das contas brasileiras.
O aJuste fiscal é uma necess1dade urgente. Falou-se agora. por ocasião das negoc1ações. na imposição pelo FMI de regras. Que estariam quebrando a
soberama nacional. Não me parece que seja o caso,
porque. na verdade. o que tem de ser feito é consenso entre quem estuda o assunto. O que pode variar
é a gradação e a vek>cidade com que têm de ser implantadas as medidas saneadoras. Técn1cos brasiieiros e do FMI sabem o que deve ser fe1to.
Mas. 1nternamente. há dificuldades técnicas e
polit1cas que têm de ser superadas para o avanço
das reformas. De1 como exemplo. neste pronunciamento. apenas os problemas que se podem esperar
de uma reforma tributária. Há mu1tos outros iguaJmente graves para a elaboração de um aJuste fiscal
ef1c1ente.
O cena é que. a parttr de agora. os Governos
bras1leiros- o atual e os futuros - nào poderão gastar mais do que arrecadam. Os gastos excess1vos.
que têm s1do uma constante ao longo das últ1mas
décadas. acabavam sendo mascarados pela 1nfta.Çio
elevada. que tomava mdecifráve1s as contas púbficas. Na econom1a estável. porém. o problema rassurg•u em toda sua real dnnensão. A hora é de reagir. Ou fazemos isso, ou buscamos o consenso e
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part1mos para uma defm1ção e uma solução. ou estaremos em grandes dificuldades.
Omem. a nossa Bancada, a do PMDB, d1scut1u
todas as impliCações desse pacote e possive1s soluções. Com1nuaremos com a discussão e devemos
apresentar nos próximos dias uma proposta não de
opos:ção ao pacote, mas de alternativas de melhona
para essas medidas. Cabe a cada Partido e a cada
Pailamenta :=.zero mesmo. ou seja, buscar malhonas. ~uscã~ saídas para a sociedade bras1le1ra.
O Sr. Odacir Soare" (PTB- AO) -V. Ex' me
permite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMOB - PB) -Ouço
V. Ex! com prazer.

O Sr. Odacir SoóoO~ (PTB - RO) - Quero
cumpnmentar V. Ex• pela abordagem dessa matéria.
1mportantíss1ma para o País. frisando a grav1dade da
cnse e evidentemente suas conseqüências. que não
vai afetar apenas o Pais. mas também a grande
ma1ona do povo brasileiro, exceto aqueles que, ao
longo de tempo, ~e acostumaram a acumular riqueza à custa da sofrida população bras1teira. V. E.xl, na
parte final. toca num aspecto importante da discussão desse. c:;··:: ... râo: exatamer'!te estarmos todos nós
dispostos a oferecer sugestões para que um melhor
cammho po~sa ser percomdo pelo Governo e também por toda a soc1edade brasileira. Evidentemente
a cnse é grave e tem raízes históricas. Tatvez ela
não tenha s1do compreendida na sua verdadeira dimensão nos últimos anos. se ela tivesse sido com·
preendtda ou se tivesse s1do abordada nas suas verdade•ras d1mensões. talvez hoje ela t1vesse canse·
qüênc1as menos graves. Mas o fato é que v1vemos
uma cnse para a qual o Brasil não se preparou convenientemente, essa é a grande real1dade. A cnse
não está no seu momento mais cruc1al. As perspectivas da cnse são as piores possíveis. Não temos hOJe
sequer que estar aplaudindo as medidas do Governo. porque. de qualquer maneira, a meu ver e em
virtude da le•tura que faço da imprensa internacional
espec1ahzada e da própria 1mprensa bras1le1ra. veJO
que ela pode recrudescer numa velocidade que talvez nào tenha s1d0 a1nda dimens1onada. trazenao
conseqUénc1as nefastas ao País. O Brasil v•ve hoJe
um momento. d1na. de pré-falênc1a, uma Situação dlficilima que temos que observar. E rep1to: a cnse
não v1ve amda seu p1or momento. que, segundo esses especialistas mternac1onais. pode vir com uma
veloc1dade tnsmaginável, que pode ser d1mens1onada
até em uma semana ou dez dias. dado o fato de que
cont1nua a fuga de capitaiS, os chamados capltaJs
voláteiS ou especulativos. O Bras1l, a cada d1a que
passa. perde- esse llpo de mvestHTlento. o que não
de1xa de ser bom. mas que neste momento é rutm,
porque as reservas do Pais vão sendo exaundas ae
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qualquer maneira. O fato que quero. registrar no discurso de V. Ex" é essa nossa disposição de oferecer
alternativas para o Governo. Nós não devemos receber as medidas que o Governo encaminhou ao Con·
gresso Nacional como soluções definitivas para a
crise, mas como sugestões que podem ser aprimoradas por nós. Eu tenho absoluta certeza de que todos
nós neste momento, integrantes de quaisquer partidos,
estamos dispostos a fazer isto: colaborar com o Governo, porque assim estaremos colaborando com o País
e com o sofrido povo brasileiro. O que quero dizer afinal, Senador Ney Suassuna. é que precisamos estar
cientes da gravidade da crise, não da crise que vivemos hoje no Brasil, mas da crise que o Brasil pode vir
a viver daqui a uma semana, daqui a dez dias. talvez
até comprometendo todo o seu futuro, comprometendo
toda a sua trajetória de pais que integra o grupo de nações que estão inseridas entre as oito maiores riquezas do planeta. Era esse o aparte que queria dar. Quero também me congratular com V. Ex' pela maneira lúcida, sensata e oportuna com que aborda essa questão - com números, com dados estatísticos, com opiniões, inclusrve de especialistas nacionais e que chamam a atenção para a importância da nossa contribuição no que se refere a esse debate -, porque ela é
da maior gravidade.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Murto
obrigado, Senador Odacir Soares. Fico muito feliz
com o aparte de V. Ex'. Realmente, V. Ex' toca num
item importante= a crise tem tudo para crescer. Nos
Uttimos 15 dias, visitamos praticamente todos os
grandes órgãos de imprensa nacional: Veja, Folha
de S. Paulo. O Estado de S. Paulo, O Globo, Jor·
nal do Brasil. Em todas essas empresas, ouvimos
um mesmo tom: uma preocupação com a crise.
No mundo ocidental. nestas últimas semanas.
não houve nenhum grande negócio, o que demons·

tra que está acontecendo uma paralisação da economia mundial. No Brasil, o mês de outubro é aquele
em que as grandes empresas fazem os seus orçamentos para o ano seguinte. Essa crise tem ma1s
esse complicador, pois chegou no momento em que
são feitos os orçamentos para o próximo ano das
grandes empresas. tais como Globo. Shell e Esse.
E. diante do quadro de pessimismo, todos encolheram seus investimentos, o que significa que. por um
ano. aqueles que puxam os carros da econom1a estão programando recessão. Isso só vai modificar no
ano seguinte, o que é rwm, porque. mesmo que houvesse um dinamismo na economia, os orçamentos
estariam amarrados no próx1mo ano.
Isso é preocupante sim. Estamos preocupados
com essa cnse e, pnncipalmente, com a pouca veloCidade de ação do Governo. Tiro por mim, empresáno e politico. Eu nunca começana uma reforma administrativa pela contabilidade, e o Governo, neste
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momento, está analisando a contabilidade da "empresa Brasn· e esta começando a fazer cortes. Por
meio da contabilidade, devemos fazer o acompanhamento da srtuaçao, mas a ação, com toda certeza,
deve estar concentrada na parte mais atrva, na parte
que cria mais desperdícios para a Republica.
Percebi, com tristeza, que temos bilhões a receber, e o Governo faz um pacote para economizar
R$28 bilhóes. Ha cerca de R$60 bilhões no Ministério da Fazenda e R$40 bilhões no INSS, e todos nós
estamos parados - ainda ontem, falei isto aqUI -,
quando deveriamos estar criando uma comissão de
alto nível que permrtisse a negociação dessas dívidas. Não receberíamos toda essa divida, mas sim
uma parcela dela. Com isso, teríamos condição de
dinamizar a nossa economia, recebendo daqueles
que deixaram de pagar. Mas estamos aumentando
os impostos e criando maiores barreiras.
Vamos ajudar o Govemo no que for possível,
mi;l.S é preciso que o Governo pare de ter coisas que
não precisa ter, Senador. Por exemplo, para que o
DNER tem inúmeros lotes no Lago, em Brasília? O
que o DNER tem a ver com lotes em Brasflia? Alguns organismos já foram extintos, mas ainda não
foram curetados, retirados os seus resquícios. Há
inúmefOS órgãos çt~~ tipo, alguns. inclusive. ficam
no Norte do País e têm milhares de funcionários no
Sul, no Rio de Janeiro. Não consigo entender por
que o Governo não elimina de vez todas as pequenas despesas, que. no somatório, representam grandes quantias de dinheiro_
O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Senador
Ney Suassuna, eu estava lendo o Jornal do Senado, o nosso jomal, em que há uma entrevista dada
por V. Exl, dizendo que a cri;:;e é gerencial.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - O
problema é gerencial.
O Sr. Oclacir Soares (PTB- RO) -V. Ex' agora traz essa parte da sua entrevista para o seu diScurso, como. por exemplo, essa questão dos R$310
bilhões que corresponderiam a ...
O SR. NEY SUASSUNA. (PMDB - PB) - A um
terço do PIB.
O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Vamos
chamar 1sso de Olvida Ativa da União, que inclui o
INSS e o Imposto de Renda. Ontem. na Imprensa,
foi publicado que, em 1996 e em 1997. a receita do
INSS relaliva a essas dívidas das empresas com a
Previdência aumentou e que. em ~ 998, essa receita
diminuiu. Em 1999, em 2000 e em 2001. essa receita vai cair mais ainda. devido à crise. à recessão, à
paralisação das at1vidades econõm1cas. VeJO um de-
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feito no pacote apresenlado: o Go~ se ~
pau em cortar despesa•, e nio estt amado , _
aspecto, e em aumentar a recaila, por .,.;o da . . .
ração de 1mpostoa, mas se esqueceu de q.- provrdêncras

vão gerar recessão, de•mp"rago

e,..

e:c:::.

ralisação das atividades econõmicas. lsao é lndillutivel. Qualquer aluno do primeiro ano de
sabe d'sso. Mesmo aquele que aluda
Politica no curso de Direito sabe diao, e é clllo . .
a equ1pe económica sabe mais do que rá ..._
isso. Há aqueles que estão devendo l Pre•idlncia •
à Rece1ta Federal, d4bitos estes ~ da arise económica. que não se instalou hoje, ma hl
mu1to tempo; basta verificarmoo; a elevação da dlori·
Ja nnob1liaria 1nterna do Pais. No pacote do
.• ão há nenhum dispositi\ro que ampie o poazo da
parceramento das dívidas da União com o .,....... _ ...
nado Ho1e. as dividas da URião estio, sahlo ITIIIIDr
1-iZO. fiXadas num parcelamento de 60 ~pulO
INSS e de 60 meses ou 96 meses para a Recllllla
Federal. No Rio de Janeiro; o futuro Governador já
está preocupado em mandar para a Asserni>IIMa Le-

e-

aoww.o.

grslatlva um projeto isentando ou anistiando o paga·
menta de juros e de multa, para facilitar exalamente
o pagamenro dessas dívidas atrasadas, o que Wli
produz1r recerta para os cofres públicos. Nas medidas do Govemo encaminhadas ao Congresso, nlo
vr nenhuma rniciativa no sentido de amphar o prazo
do parcelamento das dividas do INSS ou da RecMa
Federal para 96 meses ou para 120 meses. ;ncluliwe
com a anrstra de parte dessas despesas acessóriiJIS,
o que fac111taria o parcelamento e a entrada de reoei·
ta .-.--;,;c nos cofres da União. É esse debate que preCisarr.·:~s travar. Há um outro aspecto importante.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sena·
ao r Odac1r Soares. o meu tempo já está esgotado.
O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Desculpeme. mas eu gostaria apenas de talar de um outro as·
pecto :mportante: a maneira como esse pacote a.tã
sendo recebrdo no exterior. Foi-nos informado ~.
no ex1er1or. o pacote está sendo recebido com pouca
cred1b1l1dade: por outro lado, outros dizem gue o pacote fo; receb1do com grande ot1m1smo. E preciso
que esse debate este}él ma.1s atualizado dentro do
Congresso Nacronal. Obrigado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB)- Muito
cbnge:!Jo. Realmente, esse item não e)(iStiu, e teria-

"'TIOS oue erra-lo. Ainda ontem, fale1 sobre esse tema
aqu1 C::onverse1 com o Presidente, que me disse
;Jue ·ealmente. devemos errar algo mais: devemos
errar L. ma com1ssão que tenha o poder de renegoc:iar
prazos e valores. porque alguém que devia R$10 e
que ho1e esta devendo R$100 não vai pagar essa di-
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vkia nunca. Mas. se essa quant1a fosse razoável. teriamos uma arrecadação a mais.

É preciso que nós do Congresso façamos isso.
Estou apresentando um projeto de cnação de uma
~issio. o qual poderá trazer para o Brasil muitas
vantagens. Isso já foi feito em murtos países, como
, _ Estados Unidos. Mas é preciso algum tempo
para que isso ocorra.
Agora querem fazer a toque de caixa a reforma
lilcal. Passaram-se vários anos, e não conseguimos
fazê-la, mas, a toque de caixa, essa refonma poderá
aprcvada. Mas essa não será a reforma que irá
servir realmente ~o Pais; essa é ã minha preocupação. Não taremos oposição ao Governo. O rx>sso
objetivo é o de somar, e o meu Partrdo tem se posicionado exatamente no sentido de melhorar e de dar
sugestões, para que a sociedade não taça mais um
sacrifício em vão.
Mu~o obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce·
do a palavra ao nobre Senador JeHerson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revrsão do orador.)
- Sr. Pnes1dente. Sr's e Srs. Senadores. o Congres·
so tem diante de sr a responsabilidade de encontrar
saídas para a s1tuação grave em que o Pais se encontra e da qual todos nós temos consc1ênc1a.
Isso não significa, no entanto. Sr. Presidente.
que aceitaremos todas as medidas propostas pelo
Governo. como se não houvesse altematrvas. como se
devêssemos ace1tar o pacote tal como encaminhado
ao Congresso, ou o Pais afundana. Não podemos ter
uma postura acrítica d1ante do que o Govemo nos propõe. como também não podemos ser rrresponsávers a
ponto de pensar que não devemos buscar uma solução para um problema dessa gravrdade.
Preocupa·nos. pela leitura do notJciârio dos JOrnais. Sr. Pres1dente. a forma como serão encontradas essas soluções. se é que vão ser encontradas.
Às vezes frco a me perguntar se a custo não será
maror de que o benefic1o. Os jorna1s estão cheios de
notícias a respe1to da negoc1ação que se travou ontem na Câmara dos Deputados em torno da re1erção
dos DVS levantados pela Oposrção
Dizem os 1orna1s que a chamada Bancada Ruralista teria arrancado do Governo concessões. que
1mphcarâo o aumento do dêhcit publ1co. sem dúvida
Com a presença de Sr. Gerardo Fontelles. assessor
especial do M1n1stro da Fazenda. d1z c notrc1ano:
.. arrancaram do Govemo - ê o termo.
rep1to. usado pelo O Globo de hoje - um
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acordo que prevê o adiamento por sete anos
do pagamento de R$1,2 bilhão de divida dos
grandes agricu~ores com o Banco do Brasil,
a liberação de R$1 00 milhões da Petrobras
para os produtores de álcool e a compra
imediata de soo mil metros cúbicos do produto, que vai custar outros R$250 milhões."
- no total, portanto. de R$1 bilhão, 450 milhões.
E mais adiante:
acordo prevê ainda que na segunda-feira o Presidente assinará urna medida
provisóriaM - foi tudo amarrado - ·arengando
para 20 anos o pagamento da divida dos
agricultores com os fundos constitucionais.

·o

Fontelles chegou a reclamar que, a cada
adiamento do pagamento de dividas dos
produtores rura1s ao Banco do Brasil, os cofres da União ficam mais incapacitados de
devolver novos recursos para aplicação no
setor agrícola. •

Sr. Presidente. não faço juízo de valor, não discuto se esses acordos são benéficos para a agricultura e se são justos; não tenho elementos para avaliar isso. Discuto a forma como se faz: se eram justos. se eram necessários. por que não foram feitos
antes? Por que feitos agora, em termos de barganha? Isso deixa mal tanto os Deputados, que condicionaram a votação da Previdência à concessão feita pelo Governo. quanto o Governo, que, das duas
uma. repito: ou adiou a adoção de medidas que
eram necessárias à agriçuttura- adiou indevidamente, não se sabe por que -. ou então essas medidas
não eram justas e do interesse público e o Governo
cedeu a uma chantagem. Isso tudo nos deixa uma
enorme preocupação. E eu me pergunto: como será
feita a barganha para o ajuste fiscal. que vamos votar em dezembro e jane1ro? Qual será o custo para
os cofres públicos? Será que uma coisa não anula a
outra? Não sei.
Como se não bastasse. um membro do Governo, o eminente Senador José Serra. deu a público
uma nota técnica na qual demonstra que os gastos
com a saúde diminuíram em termos de proporção do
Produto Interno Bruto, Sr. Presidente. Diz S. Ex•
que, em relação ao PIB. os gastos com a saúde caíram 12.4% nos últimos quatro anos. com um aumento real de apenas 1 ,2%, enquanto os gastos com outros Ministérios, como o de Transportes, por exemplo, elevaram-se substancialmente em termos não
apenas nominais, mas também rea1s.
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E mais, diz a nota técnica do Ministério da Saúde que os recursos da CPMF, Sr. Presidente, criados exclusivamente para atender aos gastos com a
saúde, foram anulados pelo desv1o de recursos da
Cofins e da Contribuição sobre o Lucro Líquido das
empresas, que eram ,jestinados anteriormente à
saúde, e, nos últimos quatro anos. foram desviados.
Portanto, nós, ao crianmos a CPMF para aumentar
as despesas com a saúde pública. na verdade, fomos enganados, porque segundo um Ministro do
Governo, isso não aconteceu.
Agora o Governo propõe no pacote que se eleve
a aliquota da CPMF para 0,38% - um aumento de
60%, portanto -. e alguns propõem. estranhamente,
que haja uma compensação no pagamento do Imposto de Renda; ou seja, quem pagar a CPMF compensará na declaração do Imposto de Renda com o
abatimento desse tributo.
Ora. Sr. Presidente, a proposta me causa incredulidade. Em primeiro lugar, porque penalizará os
mais pobres. que não pagam Imposto de Renda, ou
seja, aquelas pessoas que estão isentas porque sua
renda é baixa, vão pagar CPMF sem compensação
alguma. E nós, das classes média e atta, vamos ser
compensados no pagamento desse mesmo imposto.
Seria socialmente injusta essa compensação.
Em segundo lugar, o abatimento no Imposto de
Renda vai reduzir a receita, o que. de início, afeta o
déficit publico e, depois, Sr. Presidente- V. Ex' que
é do Nordeste e eu, do Norte ·, vai acabar reduzindo, já que é um imposto compartilhado, o FPM e o
FPE dos Estados e Municípios, principalmente das
nossas regiões, porque, como V. ExA sabe, para os
Estados e Municípios mais ricos os recursos do FPM
e do FPE são irrelevantes: no entanto, para os mais
pobres dão uma contribuição substancial à receita.
Dessa forma, se houver aumento da alíquota
da CPMF, espero que não seja abatida do Imposto
de Renda, por.J~e isso não faz o menor sentido, repito. nem em termos de redução do déficit público,
nem em termos de justiça social, e muito menos em
termos de desenvolvimento regionaL
Deixo registradas minhas preocupações e,
mais do que isso, minha estranheza pelo que acon·
tece neste País. E, o que é pior, Sr. Presidente. já
não causa mais indignação a mnguém. Parece que
estamos perdendo a capacidade de nos indignar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) -Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr's e
Srs. Senadores. os cortes anunciados pelo Governo
no Programa de Ajuste Fiscal estão resultando em
d~iculdades internas no Governo e que acabaram
por revelar informações bastante imponentes, em
virtude sobretudo da maneira bastante assertiva com
que o Ministro da Saúde José Serra resolveu expor
as suas preOCLipaçôes com respeito ao corte de des·
pesas na sua É:rea.
A nota d.l Assessoria Econômica do Ministério
da Satide, divulgada ontem, é significaliva,_ importante e merece a atenção do Senado Federal. Diz a
nota da Assessoria Económica do Ministro José Se,_,

"Nesta monwnto em que as disco •sõe&
sobre déficrts e cortes nos gastos públicos
ocupam o cenário nac1onal é muito impor·
tante que números e informações partiner"t-tes sejam conhecidas a fim de permitir a formação de opiniões e de critériO& ajustados à
realidade. Os dados sobre a execução orçamentaria e financeira do Governo Federal" distinguidO& nas tabelas anexas à nota ·demonstram de maneira inequívoca que:
1. As despesas com saúde. em ou! lOS
custeios e capital, ao longo dos úttimos qu.tro anos. cresceram somente 1,2°/o para o
total do periodo, enquanto o conjunto dE
outras despesas orçamentárias aui'1Wntou
em 1~.8%. Ou seja, se algum gasto pressionou o déficit público não foi o da Saúde.
Aliás, tampouco o da Educação, cujo rTIOI'Itante :fe despesas. em 1998, sera inferior.
em termos reaas. ao de 1995.
fAesmo no caso do Projeto de Lei Orçamentaria para 1999, agora fadado a dr8&ticos (:Ortes. a dotação do Ministério da Saúde crE-scia abaixo da méd1a das outras despesas.
Entre 1994 e 1998 (execução financeira). o gasto com saúde. conno proporção do
Produto Interno Bruto. caiu 12.4%. O total
das outras despesas, no entanto, subiu
22,6°/u. Em valores constantes, as despesas
da saúde aumentaram 17,9o/o, enquanto .as
outras despesas do orçamento, em seu conjunto, cresceram 56,2%.
A arrecadação de CPMF. cobrada a
partir de 23 de janeiro de 1997, não benefiCIOU a saúdeM - ao contráno do que havia
s1do a Intenção. ·o que houve fo1 o desvto
de outras fontes, ou seja. a rece1ta de CPMF
fo1 desttnada à saúde. mas foram dimmuidas

as destinações à saúde decorrentes de contribuições sobre os lucros e do Cofins. Por
exemplo, enquanto. em 1998. a arrecadação
de CPMF (projetada até dezembro). atingiu
R$8 bilhões. a despesa do setor, neste ano.
será próxima a de 1995."
As tabelas referentes à execução orçamentána, anexas à nota do Ministério da Saúde, trazem revelações que merecem a nossa atenção. A primeira
tabela, referente à execução orçamentária, em milhares de reais, de 1999 - portanto. em temnos constantes -, que se refere a reprogramação de 1998
frente ao realizado em 1995, com o ranking dos órgãos, mostra que os gastos realizados com a saúde
em 1 995, 1996, 1997. e levando-se em conta a reprogramação de 1998, levaram a um enxugamento
das despesas de saúde em 1998 versus 1995, de
tal maneira que o gasto com saúde passou para
99,4o/o em relação ao gasto em 1995. se forem excluídas as despesas do SUS; e 101,2%- portanto.
um aumento de 1,2% -, se incluídas as despesas
com o SUS.
Quais toram os órgãos que maior evolução de
gastos reg1straram? E interessante reg1strar que não
toram os órgãos dest1nados à defesa. Por exemplo.
o Estado Maior das Forças Armadas teve um gasto
em 1998, relativo à 1995, de 46,5%; a Aeronáutica.
75,1%: o Exército, 85,4%: e Marinha. que aumentou
104,1%~. Mas. no total. as Forças Armadas não representaram uma expansão significativa: ao contrár1o,
registraram certo enxugamento.
Os órgãos que registraram expansão foram
respectivamente, novamente levando-se em conta o
indice de 1998 em relação 1995. a Fazenda, com
118.8~~:
Prev•dência Social. 121.8%; Cuhura.
130,2%.; Minas e Energia. 145,4%: Advocac1a Geral
da União, 155.6°/o: Agricultura e Abastecimento,
157,5%. Agora. os que têm ma1s: Transportes.
178,2%; Justiça. 184.8%; Presidência da República.
229,1%: Administração Federal e Reforma do Esta·
do, 252,8°t~: Min1sténo Extraordinãno de Polittca
Fundiária, 296.41 - é 1mportante registrar que essa e
uma área pnorrtãna que, de fato, prec1sana ter o 1n·
cremento que teve: aliâs. na nossa avaliação. mereceria ter uma expansão a1nda maior ·: Comumcaçõ·
es. a que registrou ma1or expansão. 1.122.21 %.
No que d1z respe1to à execução orçamentana.
ProJeto de Le1 de 1999. frente ao realizado em 1995
- referente. portanto. a execução orçamentána oreVISta para 1999 em relação a 1995-. para a area da
Saúde temos117.5~·o. apresentando um crescimento
modesto: enquanto. por exemplo. para a area de Co-
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municações temos 1 .421 %, para a da Presidência
da República, 173,1%; para a de Transportes,
180,2%; para a do Ministério Extraordinário de Politica Fundiária, 280, 7%; para a do de Minas e Energia,
299%; e assim por diante. Ou seja, há outras áreas
muito melhor aquinhoadas.
Se levarmos em conta, em termos de proporção do PIB, comparando 1998 com 1994, a área do
Ministério da Saúde teve um decréscimo de 12,4%,
enquanto houve outras áreas em que se registraram
crescimentos de 200%, como a do Ministério da Indústria Comércio e Turismo, Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, a Vice-Presidência da República,
o Ministério do Planejamento. o Ministério do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos e outros.
De tal maneira que é importante registramos
essa evolução e, sobretudo, compararmos com a
evolução havida com encargos da divida mobiliária,
a despesa do Tesouro Nacional. Se olharmos o úhimo boletim do Banco Central, publicado em outubro
de 1998, vamos ver a extraordinária evolução de encargos da dívida mobihária, que representaram, em
1994, R$~.325 bilhões; em 1995, R$7,078 bilhões,
as despesas, portanto. dobraram. Para 1996,
R$10,809 bilhões, e em 1988, apenas o periodo de
janeiro/agosto, temos uma despesa de R$11 bilhões, o que significa que, em 1998, vamos ter, de encargos da divida mobiliána, pelo menos o dobro daquilo que foi pago em 1995, portanto, muito mais do
que a evolução de despesas com respe1to às áreas
da saúde e da educação.
Se examinarmos o conteúdo das despesas de
saúde e da educação, vamos observar que elas, sobretudo, são destinadas a pagar benefícios àquela
população mais carente. De mane1ra que uma evolução tão modesta de gastos, na área da saúde, da
educação, certamente não representa uma prioridade saudável para um Governo vohado à necessidade de realização de 1ustiça em nosso País.
Sr. Presidente, quero aqUJ registrar um requerimento que estou encaminhando ao Ministro da Fazenda. relativamente às rnformações sobre o que se
passa com o Serpro.
Requeiro, nos termos do an. 49, X, e art 50 da
Constituição Federal. comb1nados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, Sl3jam prestadas
pelo Ministro da Fazenda as seguintes informações:
1. Apresentar os estudos nos quais ficou demonstrado que a relação custo/benefício, a segurança da informação e a qualidade dos servrços
prestados pelo Serpro não serão deficitárros nem
sofrerão solução de cont1nurdade com a edição da
Portaria n' 273/98.
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2. Que serviços do Serpro deverão ser desat:
vados a partir de jane1ro de 1999?
3. Os serviços prestados a outros órgãos ou
entidades serão ou poderão ser absorvidos pelos
mesmos? Em caso positivo, qual a estimativa de
custo de tal absorção? Em caso negativo, quem deverá absorver ta1s serviços? Qual a estimat1va de
custo dessa ação?
4. Que cuidados estão sendo tomados para garantir a privacidade de informações que hoje estão
sob a guarda do Serpro, ta1s como as contidas no
sistema de arrecadação federal, estaduais e muniCIpais, no sistema do Denatran (contrate de multas.
carteiras e veicules), nos sistemas orçamentários de
Estados e Municípios. no cadastro rural ao Incra
(Cadastro Rural e o Imposto Territorial Rural), dentre
outros, tendo em vista a não-prestação desses serviços pelo Serpro?
O Serpro - Serviço Federal de Processamento
de Dados. foi cnado pela Lei n' 4.516, de 01 de dezembro de 1964, tendo como pnncipal finalrdade
promover soluções através da informática e da tecnologia da Informação, permitir a tomada de decisões estratégicas dos órgãos governamentais.
Atualmente. o Serpro atende a rnúmeros órgãos, não só do Governo Federal, mas também a órgãos estaduais e municipais, tais como a Secretaria da
Receita Federal e outros.
São 132 redes interligadas, com 8.000 terminais, 10.769 microcomputadores, 13.190 impressoras e tantos outros equipamentos. Seu quadro funCional é composto por 6.974 tunc1onários. que prestam serviços internos à empresa. e 4.042 funcionários externos, lotados em outros órgãos governamentais.
No último dia 13 de outubro, o Ministro da Fazenda editou a Portaria nº 273. que estabelece:
1. A hm1tação da prestação de serviços pelo
Serpro, tão somente para o Ministério da Fazenda e
ao Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado. a partir de janeiro de 1999.
2. Redução dos gastos com pessoal em 25%.
até julho de 1999. que deverá sign1frcar a elim1nação
de aproximadamente 1. 700 postos de trabalhos da
empresa.
3. Redução das despesas de custero e investimento.
Ora, considerando que muitos dos serv1ços e
sistemas que o Serpro disponibiliza para os governos federal. estadua1s e municipais, são fundamentais para o Brasil, a restrição de atendimentos da
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empresa. mats do que causar a demissão de centenas de functonários. poderâ acarretar um grande
preJuízo. Sendo assim, as informações aqui sohcü.das são de fundamental importância para que o Senado da Repúbhca possa melhor avaliar as reformas
que o Governo vem tmplementando no âmbito da
administração indireta.
Obrigado.
O SA. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República env•ou ao CongreSIO
Nac1onal a Medida Provisória n_• 1.720, adotada em
28 de outubro de 1998 e publicada no dia 29 do
mesmo mês e ano. que •oispõe sobre a contribuiçlo
para o custeto da previdêncta soctal dos servidores
públicos·
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 4º e S" do art. 2º da Resolução n"
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplen._
PFL

Romero Juca
Ojalma Bessa

João Rocha
Júlio Campas
PMDB

Jader Barbalho
Nabor JUn1or

FernaRdO Bezerra
Car1os Bezerra
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Bloco (PT/PDTIPC do B)

Marcelo Déda
PPB
Odelmo Leão

SENADORES
Titulares

Lúd1o Coelho

Bernardo Cabral
Francelina Pererra

Bloco Opos1ção (PT/PDTIPSB/PPS)
Emdta Fernandes

Sebastião Rocha
PPB

Jader Barbalho
Nabo r Jún1or

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Pedro Piva

Titulares

SuplentM

Os mar D1as

Bloco Opostção (PT/PDT/PSB/PPS)
Manna Stlva

PFL
Mano Assad
Roberto Fontes

Sebasttão Rocha
PPB
Leomar OUJntamlha

Ep1tacto Cafetetra

PSDB

DEPUTADOS

Edson Silva
Roberto Bram

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vrerra L1ma

Bello Parga
Jonas Ptnhel ro
PMDB

Leomar OUintanilha
DEPUTADOS

Adroaldo Streck
Lu1z Carlos Hauly

Suplentes
PFL

8en1 Veras

Eraldo T1noco
Jose Rocha

Gerson Peres

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-11-98 - designação da Com1ssão Mista
Dia 6-11-98 - tnstalação da Com1ssão Mista
Até 3-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista em1tir o parecer
sobre a adm1ss1blltdade
Até 12-11-98- prazo final da Com1ssão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Pres1dente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nv 1.721, adotada em
28 de outubro de 1998 e publicada no d1a 29 do
mesmo mês e ano. que nDispõe sobre os depósitos
JUdiciais e extraJUdiCiaJs de tnbutos e contribuições
federais".
De acordo com as indicações das hderanças. e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-C.N. fica assim constituída a Comtssão Mista Incumbida de em1t1r parecer sobre a matéria:

PSDB

Ep1tac1o Cafete1ra

Fernando Ferro

Wagner Ross1

Titulares

Suplentes
PFL

Bemto Gama
Jaime Mart1ns

José Melo
Darc1 Coelho
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PSDB
Ayrton Xerez
Danilo de Castro

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Antônio Carlos Pannunzio

Bloco (PMDBIPRONA)

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS

Titulares

Suplen ::!s

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PTIPDTIPC do B)

Marcelo Déda

Fernando Ferro

PFL
Aldir Cabral
Jaime Fernandes

PPB

De acordo com a Resolução nº 1. de 1989-CN.
f1ca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-11-98- des1gnação da Comissão M1sta
Dia 6-11-98 - instalação da Com1ssão Mista
Até 3-11-98 - prazo· para recebimento de
emendas e para a Com1ssão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12-11-98 - prazo final da Com1ssão Mista
Até 27-11-98 - prazo no Congresso Nac1onal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Med•da Provisória n 2 1.723, adotada em
29 de outubro de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano. que •Dispõe sobre regras gerais
para a organ1zação e o funcionamento dos regimes
própnos de prev1dênc1a social dos serv1dores públicos da União. dos Estados. do Distnto Federal e dos
Mun1cip10S. dos militares dos Estados e do Distrito
Federal e dá outras prov1dênc•as".
De acordo com as 1nd1cações das lideranças. e
:lOS termos dos§§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN. f1ca ass1m constitui da a Comissão M1sta incumolda de emitir parecer sobre a maténa:
SENADORES
Suplentes
PFL
Romero Jucá
Djalma Bessa

João Rocha
Júlio Campos
PMDB

Jade r Barbalho
Naoor Jún1or

Rommel Feijó
Elias Murad

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDT/PC do B)
Marcelo Déda

Femando Ferro
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-11-98- des1gnação da Comissão Mista
Dia 6-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista em1t1r o parecer
sobre a admissibilidade
Até 13-11-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-11-98 - prazo no Congresso Nac1onal
O SR. PRESIDENTE (Gecaldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nac1onal a Med1da Provisória n!:! 1.724, adotada em
29 de outubro de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Altera a Legislação Tributária Federal".
De acordo com as tndicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n"
1/89-CN. f1ca ass1m constituída a Com1ssão Mista lncumbtda de emitir parecer sobre a maténa:
SENADORES

Suplentes

Titulares
PFL

Bernardo Cabral
Francelina Pere1ra

José Agnpmo
Ed1son Lobão
Osmar 01as

Bloco Opos1çâo (PT/PDT/PSBIPPS)
Em11ia Fernandes

Aéc1o Neves
Adroaldo Streck

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Serç'o Machado

Carlos Magno
Luiz Durão
PSDB

Gerson Peres

Odelmo Leão

Titulares

Leomar Ouintan1lha

Sebast1ão Rocha

PMDB
Jader Barba lho
Nabor Júntor

Fernando Bezerra

Carlos Bezerra
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PSDB

SENADORES

Serg1o Machado

Osmar Diaa

Titulares

Suplentes
PFI

Bloco Oposoção (PT!PDTIPSBIPPS)
.J..demir Andrade

Sebastião Rocha

Bello Parga
João Rocha

D1a lma Bessa
Romeu Tuma

PPB
Epitac•o Cafeteira

PMDB
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Jader Barbalho
Nabo r Jún1or

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Suplent. .
Serg1o Machado

PFL

Osmar Dias

Bloco Opos>ção (PT/PDT/PSB/PPS)
InocênciO Olrve1r2

José Carlos Ale•u•a

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Geraldo

Laura Campos

Sebast1ão Rocha

PPB

PSDB
Aécio Neves
Adroaldo Streck

Rommel FeiJó

Titulares

Suplentes
PFL

Wagner Rossi

Geddel V1e1ra Lima

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Marcelo Déda

Inocêncio Oltveira
José Caries Aleluta

Femando Ferro
PPB
Gerson Peres

De acorde com a Resolução nº 1. de 1989-CN.
:1ca estabelecidO o seguinte calendârio para a tram•-

Até 13-11-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-11-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Selhor Pres1deme da RepUblica env1ou ao Congresso
Nac1onal a Mea1da Prov•sória n 9 1.725, adotada em
29 de outubro ae 1998 e publicada no dia 30 do
.-nesmo mês e ano, que "Dá nova redação aos arts.
1s. 2!. 2"' e 4ç· do Decreto·Lei nº 1.578. de 11 de ou~ubro de 1977 ~ue d1spõe sobre o 1mposto de exporiaçã·J e da outras provldéncias··.

Ce aco,:: com as 1nd1cações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n2
~/89-CN. fica ass1m constituída a Com1ssão Mista incumbida de em1t1r parecer sobre a matéria:

Álvaro Gaudêncio Neto
Antõnto Geraldo
PSDB

Aécto Neves
Adroaldo Streck

Rommel Fet!Ô
Elias Murad

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vietra Lima

tação da maténa·

D1a 5-11-98- des1gnação da Com1ssão Mista
Dia 6-11-98 - instalação da Com•ssão Mista
Até 4-11-98 - prazo para receb•mento de
!?mendas e para a Com•ssão Mista emit1r o parecer
.;obre a admJSSJbJiidade

Leomar Ou1ntanilha
DEPUTADOS

Elias Murad

Bloco (PMDBIPRONA)

'Jdelmo Leão

Ep1tac1o Catete1ra

Wagner Rosst

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres

De acordo com a Resolução n" 1. de 1989-CN.
hca estabeler c._· o seguinte calendáno para a tramttaçào da materta
Dia 5-11 ~e - des•gnação da Com•ssão Mtsta
Dta 6-1 1 -98 - tnstalação da Comtssão Mtsta
Até 4-11-98 - prazo para receb•mento de
emendas e para a Comissão Mtsta em1t1r o parecer
sobre a admtssibtltdade
Até 13-1 1-98 - prazo final da Com•ssão Mista
Até 28-1 1-98- prazo no Congresso Nac1onal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Será te1ta
a dev1da comuntcação a Câmara dos Deputados.
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa. of1c1o que sera lido pelo Sr. 19 Secreta no em
exercício. Senador Jefferson Péres.

E lido o segutnte:
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OFÍCIO N• 99198 - GLDPT
Brasilia-DF., 5 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do oficio OF.SF/835198, indico os
Senadores Sebastião Rocha e José Eduardo Outra,
titulares, e os Senadores Antonio Carias Valadares e
Roberto Freire, suplentes. para integrarem, como
representantes do Bloco de Oposição, a Comissão
Temporária criada pelo Requerimento n• 508 de
1998, destinada a "examinar a execução do Programa de Ajuste Fiscal a que se refere a Lei n 12 9.496,
de 11-9-97, envolvendo rolagem, composição ou recomposição de dividas já autorizadas pelo Senado
Federal e levantar as medidas efetivamente tomadas
no âmbito do programa, especialmente aquelas que
contribuam para atenuar o 'deficit' fiscal e o endividamento•.
Na oportumdade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. Senador
Eduardo Suplicy, Líder do Bloco Pa~amentar de
Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De
acordo com o expediente lido, a Presidência designa
os Senadores Sebastião Rocha e José Eduardo Outra como titulares e os Senadores Antonio Cartas
Valadares e Roberto Freire como suplentes para integrarem a refenda comissão.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC)- Sr.
Presidente. peço a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex' por 5 minutos.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para
uma comun1cação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sere1 breve, Sr. Presidente. em respeito aos
colegas que estão inscntos.
É só para registrar que no meu Estado. mais
especificamente nos Municípios de Tarauacá e Jordão, está acontecendo um problema grave de saúde
afetando as populações indígenas dos rios Jordão e
Gregório. A comunidade launauá já foi atingida. tendo registrado um óbito. É o caso de uma diarréia que
ainda não foi explicada chmcamente. Há um temor
por parte das populações indígenas de que possa vir
a ser cólera. A Fundação Nacional de Saúde acompanhou in loco esses problemas e indicou que não
é cólera. No entanto. a mmha preocupação e a preocupação da comumdade. tanto dos índ1os do no Jordão quanto do rio Gregóno é de que, se essa doença não é cólera. é uma doença quase equivalente ou
talvez com um grau de gravidade muito maior, po1s
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as pessoas acometidas de um diarréia muito forte
em menos de 24 horas estão indo a óbito, como é o
caso do índio iaunauá que veio a óbito em função de
ter sido acometido por essa doença.
A informação que temos é de que já faleceram
cinco índios, sendo um iaunauá e outro da comunidade do rio Jordão. E temos também uma informação de
que nc Atto Solimões, na região do rio Solimões. fale·
ceram nove pessoas com os mesmos sintomas.
Então, a preocupação é no sentido de que as
autoridades possam agir a· quanto antes. Devo reco·
nhecer aqui que houve um esforço por parte da Fun·
dação Nacional de Saúde na pessoa do Dr. Clóvis.
Também no Acre, houve um esforço no sentido de
fazerem chegar as equipes até as populações ating1·
das. No entanto. é fundamental que o Ministério da
Saúde, a Fundação Nacional de Saúde e a próprr.;.
Funai tomem as devidas providências no sentido de
verificar o que está acontecendo com essa moléstia
que está levando pessoas a óbito num período muito
curto, a partir do momento em que são por ela ata·
cadas. E a preocupação maior é que o rio é utilizada
como meio de transporte e também são utilizadas
suas águas pelas populações indígenas e pelas po·
pulações seringueiras que vivem à margem dos rios
Assim, poderemos ter um prejuízo na saúde mwfcgrande para as populações dos Municípios de Jcr·
dão e Tarauacá, cuja dimensão não conhecemos.
Há possibilidade de que as pessoas este1ar:""!
sendo acometidas por uma doença que, segundo r~ ·
latórios da Fundação Nacional de Saúde. não é cc1.~..
ra, mas algo equivalente. que leva as pessoas c.
morte, que coloca em risco a vida de milhares c.:
pessoas. principalmente da população ribeirinha .....
fato de não ser cólera não s1gnifica motivo para nc. ~
nos preocuparmos. Ao contrário. é mot1vo para fica···
mos mais preocupados a1nda, porque. no caso c-.
cólera, já sabemos qua1s as med1das profi!ãt1cas Q"c..tdevem ser tomadas. No caso de uma doença estr<1
nha, não o sabemos.
É por isso que estou buscando marcar uma a L.
diênc1a com o Ministro da Saúde. à qual quero corr1·
parecer acompanhada de representantes das com.J
nidades indígenas afetadas. bem como de repré
sentantes da Funai e da Fundação de Saúde c.·:
meu Estado, para que possamos. num esforço cc.,
JUnto, dar respostas a esse problema grave que e::
acometendo os índ1os do Acre.
Era o que eu t1nha a dizer.
Muito obngada.
Durante o discurso da Sra Manna ~ .
va. o Sr. Geraldo Melo, 19 V1ce-Pres1den:,~
de1xa a cadeira da pres1dênc1a. que e ocu;:_;;
da pelo Sr. Casildo Maldaner_
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) Contrnua a lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinherro. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)
Concedo a patavra ao Senador Ademrr Andrade. que. de acordo com o Regimento, dispõe de até
20 mrnutos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB·PA.
Pronuncia o seguinte drscurso. Sem revtsão do oradOi. r - Sr. Presidente. Sr-As e Srs. Senadores. acabo
de panrcrpar. com muita alegna. de uma reunião
com o Conselho Nacronal de Saúde, para a qual fui
convrdado como Presrdente da Comissão de Assuntos Socrais.
Percebi uma certa alegria e entusiasmo dos integrantes desse tão importante Conselho com a mamiestação do Ministro da SaUde, José Serra. S. Exl
talou ontem à Nação brasrieira uma verdade que
nós. da Oposição, já vínhamos denunciando há bastante temoo. ou seja, que os recursos da CPMF.
urada para ser exclusrvamente destinada a ampliar
os rE:cursos da saUde no País, não estavam sendo
dE.strnados à saúde.
Na verdade, o Governo fez uma manobra: de
lado. colocou os recursos da CPMF na saúde.
mas. por outro, tirou, fazendo com que esses recurs::>s nào se ampliassem.
Ontem .•::onsuttei os computadores do Senado
para obter dados a resperto da situação da saUde no
Brasrl Em 1996. quando não existra a CPMF. o orçamento da República autonzou gasto de R$16.4 oilnões com a saúde, e o Governo Fernando Henrique
<3xecutou apenas R$14.3 bilhões; supnmiu. portanto.
R$2.1 bilhões dos recursos da saúde.
u~

Em 1997, foram aprovados no orçamento da
União recursos de R$20,5 bilhões. e o total executado ficou em R$18.5 bilhões: mais uma vez R$2 bilhões a menos do prevtsto.
Só que tem o segurnte detalhe: se compararmos
foz gasto em 1996 com o que foi gasto em 1997,
leremos aumentado apenas RS4.2 brlhões com despesas na saúde em nosso País_ Acontece. Sr. Presldenh?. que a CPFM arrecadou. em 1997. R$6,8 brlhões. o
1ue srgnrflca que R$2.7 bilhões da CPFM de 1997 foram destrnados a outros pagamentos da Unrão e não 8
Saúde. como hav;a sido prometido à Nação, à socreaade e ao Congresso Nacional.
~que
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Mas pror e mazs grave e a srtuação deste ano.
porque o orçamento de 1998 autonzou o Govemo a
gastar R$19.8 brlhões com a saUde. menos do que em
1997. O total executado até ontem for de apenas
R$13.5 brlhões. Fazendo uma projeção do que se var
gastar em saúde. se não houvesse os cones prevrstos
pelo Govemo, chegaríamos a R$16.3 brlhões. O que
signrtica que, em relação a 1996. aumentamos apenas
A$2 bzlhões. Ocorre que. em 1998. Senador José
Eduardo Outra. a CPMF va1 arrecadar R$7,7 brlhões.
srgniticando que o Senhor Fernando Hennque Cardoso retzrou R$5. 7 brlhões da CPMF para outras aestlnações. possrvetmente o pagamento do serv1ço da divrda
púbhca rntema e externa do Pars.

O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) Permrte-me V Ex~ um apane. Senador Ademrr An·
drade?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) Com muita alegrra. Senador José Eduardo Outra
O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) Senador Ademrr Andrade. normalmente o Governo.
partrcularmente o Presrdente da RepUblrca. reage a
critrcas e pronuncramentos de Parlamentares da
Oposrção de forma muito dura. chegando a nos acusar até de antrpatriotas. Por ocasião da aprovação
da lez que prorrogou a CPMF - inrcialmente lor aprovada no Senado uma proposta de emenda a Constzturção que estabelecra a cobrança da CPMF ate fins
de 1999. se não me engano. regulamentando a cobrança que teve a duração de um ano e mero. depors. for mandada uma outra ler prorrogando aquele
prazo - fizemos pronuncramento nesta Casa dtzendo que a CPMF não estava tendo a função de aL' ·
mentar as verbas da saude. mas apenas substttuza
verbas que antenormente eram da saude e que estavam sendo desviadas para outras funções. O Deputado Eduardo Jorge apresentou. na Cãmara dos
Deputados. uma emenda estabelecendo que a
CPMF terra a função de suplementação de verbas e
não de substrtuição. Reapresentamos esta emenda
no Senado. sempre sob o argumento de que as verbas da CPMF não estavam servmdo para aumentar
os recursos para a saUde. Na ocasião. fomos duramente combatzdos pelos representantes do Governo.
que drzram que não era verdade. que aqurto era
mars uma mtnga da Opos•ção. Agora. quero revelar
a mrnha satisfação ao vermos uma nota ofzcral do
Mzn1sténo da Saúde. de um membro do Governo
confrrmando exatamente aqUilo que drssemos ha
menos de dors anos A CPMF foz proposta e aprovada nesta Casa pelos Senadores. que se sensrbrlrzaram com o argumento de que a saúde precrsava de
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mais recursos, de que ela poderia chegar a um estado de débãcle se não tosse aprovada. Esse fato
sensibilizou vários Senadores. que, a principio, viam a
CPMF com certa desconfiança, mas acabaram votan-

do a favor da mesma. Muitos. inclusive, na ocasião,
confiaram na f1gura do Ministro Adib Jatene, e a situação acabou se configurando como já prevíamos - agora com a confirmação oficial do Ministro da Saúde -,
no sentido de que os recursos da CPMF, na verdade,
serviram apenas para substituir recursos que eram originariamente da saúde e que eram desviados para outras áreas. Com ceneza, outras afinmações que a Oposição tem feito nesta Casa no futuro serão confirmadas, inclusive pelos própnos membros do Governo.
Muito obrigado, nobre Senador.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)Agradeço a V. Ex' o aparte.
Reafirmo que o Min1stro José Serra diz textualmente, Senador José Eduardo Outra- e é bom que
o povo brasileiro tenha conhecimento disto - que os
recursos destinados à saúde, no Governo Fernando
Henrique Cardoso, caíram 12,4% em relação ao
Produto Interno Bruto, ao longo desses quatro anos.
Ora, isso deixa claro que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso está diminuindo os recursos na
saúde. Do dinheiro da CPMF de 1998, repito, R$7.7
bilhões serão a~ecadados do povo brasileiro, por intermédio do imposto do cheque, da mç,yrmentação financeira. Pois bem, desses 7,7 bilhàes, apenas
R$2bilhões serão destinados a saúde, ou seja,
R$5,7 bilhões terão outro destmo.
Se observarmos. foi gasto em saúde. por exemplo, em 1996- vou repetir- 14.3bilhões: em 1997,
houve uma grita generalizada e não tiraram tanto da
CPMF. gastamos R$t8,5bilhões: em 1998, há previsão de se gastar R$16.3bilhões. menos do que gastamos em 1997. O proré que isso é o que está prevrsto.
porque o Conselho está reumdo para discutir o pacote
que corta 4 brlhões de despesas deste ano, e o Ministéno da Saúde for um dos mais atingidos, já que
R$1 .12bilhões serão retrrados do Ministério da Saúde
este ano. É rmpossrvel sobreviver com esse corte.
Com mais alguns recursos. chega-se a R$1, ?bilhões
de corte no orçamento do Mrnrstério da Saúde.
Creio que seJa por 1sso e pela compreensão
clara de que é praticamente rmpossível admrnistrar e
manter o Sistema Único de Saúde com esse estado
de mrserabilidade que ele já representa, que o MiniStro José Serra não acerta esses cones. A sociedade.
o Conselho Nacronal de Saúde. os Conselhos Estaduais de Saúde do Brasil. os Conselhos Municipais,
ninguém vai acertar esse corte. Ele é feito para quê?
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Para pagar .o ~e.rviço das dividas interna e externa
brasileiras.
Sr. Presidente, quero registrar nos Anais do
Senado as palavras do Ministro da Saúde. Requeiro
à Mesa que faça constar, como parte integran1e do
meu discurso, a nota do Ministro da Saúde. Entregarei essa nota à Mesa para que conste do Diário do
Congresso Nacional.
Devo dizer que, durante as discussões que tivemos hoje pela manhã, com a presença de várros
deputados federais - eu estava, como Já. disse. rep~
resentando a Comissão de Assuntos Soc1ars -. tomamos uma decisão: taremos uma reunrão conJunta
da Comissão de Assuntos Sociais - vou ainda submeter o requerimento à Comissão na próxima quarta-feira - com a Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo Deputado
Roberto Santos. Vamos convocar a Comissão de
Assuntos Sociais, a Comissão de Seguridade da Câmara, os integrantes do Conselho Nacional de Saúde, o Ministro da Saúde. o Ministro da Fazenda e o
Ministro do Planejamento para drscutirmos os cortes
nos recursos do orçamento do Minrstério da Saúde
deste ano: o corte de R$4 bilhões, que foi proposto
pelo Ministro Malan. Coube diretamente à saúde
R$1, 12·bilhões.
Ora, o Sistema Únrco de Saúde paga algo absolutamente insignificante a quem presta o servrço.
seja ao setor público das prefeituras dos Estados.
seja aos hospitais particulares conveniados. Consultas de valores insignificantes: operações com preços
absolutamente ins1gnificantes: procedrmentos de
toda ordem na área de saúde, que não cobrem as
despesas feitas com o setor. Quem mais afrrma 1sso
é o setor público. porque cobra de mane1ra honesta
o seu trabalho, além de ainda ex1slrr mu1ta corrupção
no setor privado nessa área. O preço já. é bem abarxo do seu valor real e. agora. mesmo sem esse valor
irnc:;ório, a saúde no Brasil vat de1xar de extsttr. Por
isso. faço aqur este registro.
Chamo a atenção também para um outro fato.
o pacote de aJuste fiscal e a srtuação a que o Prestdente e o seu Minrstro estão levando a Pátrra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. vejam bem o
que vou drzer: o Orçamento de 1999. que to1 encaminhado ao Congresso e que será subst1tuido. em
breve. por causa do ajuste fiscal. por um outro - que
ficou de chegar a esta Casa no dta 4 e que até hoje
não chegou -. esse orçamento vrnual. rnclu1ndo a rolagem da dívida. chega a R$686 bilhões. O refinanciamento dessa dívida. portanto a rolagem dessa dívrda que se faz a cada mês. chega a R$386 bilhões
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O orçamento real. a~uele que se arrecada da soc1e~
dade. da seguridade, dos impostos. etc .. portanto. é
de apenas R$300 bilhões. Desse d1nhe1ro, Sr. Presidente. R$88 bilhões estão previstos para serem gastos com a amortização da dívtda. •ntema e externa e
com encargos financeiros da União. São R$54 bilhões de JUros e encargos da dívida e A$34 bilhões
para amort1zação dessa mesma divida. Isso significa
R$88 bilhões que o Governo Fernando Henrique vai
pagar aos banqueiros nacionais e •ntemacionais.
Isso s•gnifica quase cinco vezes os recursos destinados à saúde em todo o Brasil - é ma1s do que duas
vezes a tolha de pagamento de todos os funcionános públicos do nosso País.
Não consigo compreender onde o Governo Fernando Henrique deseja chegar. Vamos gastar por dia
R$240 milhões com serviÇOS da divida; vamos gastar
por hora R$10 milhões; vamos gastar por segundo
R$2.800 mil com serviços da divida. E o Governo inSISte em continuar captando d1nheiro do mercado com
esses JUros absurdos e aumentando sua dívida.
O Presidente da Reptlblica pegou o Brasil devendo R$60 bilhões internamente. HoJe. essa divtda já se
aprox1ma dos R$400 bilhões. Todas as empresas estataiS vendtdas no Brasil. tudo o que o Governo já vendeu- a Vale do Rio Doce, a Telebrás, as empresas de
energia elétnca. a Companhia SiderúrgiCa Nac1onal. a
Açommas. enfim, todas as estata1s vendidas arrecadaram em tomo de R$33 bilhões. P01s bem, os juros que
vamos pagar este ano é o dobro de tudo que o Governo Fernando Henrique vendeu até hoJe com as privatizações. E no ano Que vem va1 ser p1or a1nda- repitoserão R$88 bilhões de recursos ret1rados da população bras1le1ra para pagar div1das.
Entendo, Sr. Presidente. que deveríamos começar a pensar e a d1scut1r sena mente as questões
da moratóna, da renegoc~ação com os banque1ros
nac1onais e intemaciona•s - renegoc•ação. para não
d1zer expressamente moratóna mesmo. Entendo que
o Bras1l não e um "paisinho" qualquer. que não pode
se 1mpor d1ante da exploração 1nternac1onal. Entendo que o Brasil é um país de alto potenc1al económico. é um pais grande, é um país pnv1legiado. Somos
o 8º Produto Interno Bruto do mundo; somos a 5'
nação em extensão temtonal; somos uma nação JOvem. de uma população pequena e de dens1dade
demográfica ba1xa; somos uma nação que tem tudo
para crescer e somos uma nação que não dependemos dos outros. Muito ma1s os outros dependem de
nós que nós de~s. porque somos uma nação fornecedora de matéria-prima para o resto do Planeta.
Somos uma nação que tem o ma1or potencial ener-
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gét1co e hidráulico do Planeta e temos que nos impor
diante da exploração internacional e não aceitar o
que o Presidente Fernando Henrique está fazendo
com o Brasil. Somos uma nação rica, de um povo
pobre. de um povo que vive uma situação de dificuldade e de desigualdade social absolutamente inigualável. Por isso. entendo que não dá para compreender onde o Governo quer chegar com esse au·
mente extraordinário da dív1da interna e externa.
Como vamos pagá-la? A dívida interna já atinge
ma1s de 40% do Produto Interno Bruto brasileirO. De
que forma a pagaremos? Tirando dinheiro do povo?
Dmheiro que é arrecadado do 1mposto para amortizar a dívida, que nunca se acaba e que só faz au·
mentar. aumentar e aumentar? Pegando dinheiro
das onvat1zações para amortizar a dívida, que só faz
crescer? O Govemo nunca explica essas contas. Ele
vem aqUI discutir as dificuldades. mostrar as pressões
do Fundo Monetário Internacional. mostrar que precisa
do d1nhe1ro do FMI e se fala de US$30 bilhões. Ora, se
nós. em 1998, vamos pagar R$66 bilhões. é matS do
que qualquer dinheiro que o FMI possa fornecer à
sociedade bras1le1ra.
Às vezes. fico me questionando como é que pai·
ses do mundo chegam a determmadas situações que
nós não consegwmos. Por exempk>: o Produto Interno
brasileiro, uma nação de 156 milhões de pessoas. com
8.5 m1lhões de quilómetros quadrados, é de US$800
bilhões. Um pais como o Japão. pequeno, menor do
que um município lá do Pará, com uma população seis
vezes menor do que a nossa. tem um Produto Interno
Bruto de US$4,3 tnlhões. Um país como a Inglaterra.
também menor do que um muniCípio lá do Pará. tem
uma população de 60 m1lhões de habitantes, portanto.
duas vezes e meia menor do que a do Brasil. tem um
Produto Interno Bruto de US$1 ,3 tnlhão, e nós. com
toda essa potenc1al1dade. com toda essa possibilidade
de nos tomarmos um grande país produtor. temos
esse 1ns1gnificante Produto Interno Bruto de US$800
bilhões. As nossas terras não são ut1hzadas; reforma
agrána não se faz; a nossa produção agrícola é InSignificante d1ante das nossas potenc•ahdades. e o Governo fica cedendo às pressões 1ntemaciona1s, tazen·
do permanente transferência de nqueza. proporcionando a povos de outros continentes uma v•da ma1s digna
e melhor e sacnficando a v•da do povo bras1le1ro.
Sr Pres1dente. condeno essa política econõm1·
ca do Governo e. no que se retere espec1f1camente a
saude. cre1o que esse setor. que estâ se orgamzan·
do e que está se democratizando no Brasil, porque o
S1stema Único de Saude fo1 algo extremamente bem
idealizado na Constituição de 1988. precisa efetlvamente tunc10nar. A população está interessada em
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participar do processo. Creio que até mais do que no
próprio setor de educação, porque as reuniões de
Conselho de Saúde nos municípios, as reuniões dos
Conselhos de Saúde nos Estados e a mobilização
permanente do Conselho de Saúde Nacional têm
dado uma demonstração clara de que a sociedade
quer participar do processo. quer dizer como os re·
cursos a ela destinados devem ser aplicados, quer
influenciar na 1onna dos programas a serem efetivados para melhorar a saúde do povo brasileiro e tem
conseguido resultados. Temos a ação comunitária,
os agentes de saúde; tudo isso é resultado de um
trabalho de consciência da nossa população.
Vamos reagir a esses cortes! O Conselho Nacional está disposto, nós, aqui no Senado da República, e eu, enquanto Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, daremos toda a colaboração nesse sentido. Portanto, já convoco os Srs. Senadores
para, na próxima quarta-feira, aprovarmos um requenmento de convocação dos Ministros Pedro Malan e
José Serra. dos membros do Conselho Nacional de
Saúde, para, numa reunião conjunta com a Comissão de Seguridade Social, que deverá ser realizada
daqui a 14 dias, pressionarmos o Governo no sentido de impedir esses cortes drásticos. que são uma
demonstração de total insensibilidade e até mesmo
de irresponsabilidade. O Governo Fernando Henrique está preocupado em pagar as dívidas aos banqueiros nacionais e internacionais, preJudicanc:!.:
enormemente a saúde pública do povo brasileiro.
Sr. Presidente. esses cortes representam a im·
possibilidade de salvar vidas. podem provocar mortes, deficiências, podem provocar dificuldades enormes para a sociedade brasileira. E contra isso o
povo tem que se levantar. o povo não tem que aceitar, o povo tem que enfrentar e fazer o Presidente e
o seu Ministro voltarem atrás em suas decisões.
É esta a manifestação que faço em meu nome
e em nome também do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O
requenmento feito por V. Ex~. de acordo com o Regimento Interno, será atendido.
Cont~nuando a lista de oradores. temos, na seqUência, o Senador Aonaldo Cunha Lima. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelmo Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra. S. Ex1! dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento, de acordo com o Regimento Interno.

241

O SR. JOSÉ EDUARDO DU":"RA (Bloco/PTSE. Pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores.
hoje, quero fazer alguns cort1entários sobre uma proposta de emenda à C _r1strtuição que apresentei na
última terça-feira, mod1f1cando o dis:::>ositivo da reeleição, ou seja, extingumdo a possibilidade de reeleição para prefeito e mantendo para governador e
Presidente da República, mas introduzindo, nesses
casos. o princípio da desincompatibil~zação.
Como já era de se esperar, começa a haver reação de prefettos. Diz o Jornal da Cidade, de Aracaju.
que "Prefettos Defendem a ReeleiÇão": "Administradores Sergipanos Garantem que a Emenda do Senador
Eduardo Outra é Discnminatória". E seguem declarações dos prefertos João Gama, PMDB. da Cidade de
Aracaju; Teotônio Neto. PFL. da Cidade de Carmópolis; César Mandarino. PPS. da CidadE de ltaporanga e
Luciano Bispo. PMDB. da Cidade de ltabaiana.
Quero dizer que tenho o maior profundo respeito por todos esses prefeitos. Dois de~les inclusive me
apoiaram nas eleições de 94, não na condição de
prefettos, mas na cond1ção de mil tantes politicas.
Um deles. o Prefeito Luciano Bispo, de ltabaiana,
apoiei-o nas eleições de 96. Sabia que haveria uma
reação dos prefeitos em relação a essa emenda. Entretanto, quero afirmar QUe essa não é a emenda
dos meus sonhos; porque tem uma grande dose,
3té, de pragmatismo. Se dependes se de mim seria
extinto o princípio da reeleição para todos os cargos.
Esta foi a minha pos1ção, quando do debate da
emenda da reeleição no Congresso Nacional. Infelizmente, o que aconteceu nas eleições para Governador e para Presidente da República. particularmente,
em alguns Estados, foi. exatamente. aquilo que prevíamos, quando do debate da reeleição, o uso a1nda
mais abusivo do que quando não havia reeleição. O
argumento daaue1es que defendiam a reeleição. ao
se contrapor ao argumento do uso da máquina. era:
há uma tradiçãc. do uso da máqu1na, mesmo, quando não há reele1ção. Isto é verdadeiro.
Mas, como prevíamos e diziam:ls antenormente.
na medida em que o próprio detentor do mandato é
candidato à reeleção. o uso da máquina é ainda
maior. E isso acabou se confirmando. além do que.
existem questões Que dizem respe1te> não ao uso da
máquina d1retamente, mas quando 11á uma confusão
entre o chefe de Estado. o chefe do 3ovemo e o candidato. quando há essa simbiose. uma série de ações
que normalmente seriam creditadas ao Governador ou
ao Presidente da Repúbhca. automaticamente. passam a ser creditadas ao candidato. •)U ao governador
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candidato. ou ao presidente candidato. Isso aumel"à,
ainda ma1s a desigualdade da disputa eleitoral.
Apresentei essa emenda. E quero registrar que
o Parlamentar que vier a AKatá-la se quiser apresanlar um substitutivo extinguindo a reeleição para lodos os cargos contará com o meu apoio absoluto,
porque para mim. o ideal é que se extinga a reeleição para todos os cargos.
Mas não podemos deixar de levar em consi<»ração que há espedicidade. não só em relação aos
diversos Estados, quando se trata de eleição para
Governadores, não só em relação aos diversos prefeitos, quando se trata de reeleição para prefertos e
especificidades que diferenciam, por exemplo, de
uma eleição para preferto de uma eleição para governador. Não há ai, no meu entendimento, atitude
discrimmatória, pekJ menos entendendo a palavra
discriminatória do seu sentido negativo. Há, naturalmente - e aí a palavra discriminar também pode ser
aplicada - um tratamento diferenciado em função de
realidades d~erentes, o que a atual Constrtuição já o
faz. quando se trata de eleições.
Ora. atualmente para se estabelecer regras
para segundo tumo há um tratamento diferenciado
entre municípios. Se estabelece que em municipto&
com mais de duzentos mil elertores hal segundo turno para eleições para prelertos, e naqueles com eleitorado mferior a duzentos mil não há segundo turnc.
Há aí um tratamento discriminatóno. na acepção regativa da palavra d1scnminar? Não. Há uma constatação de que são realidades diferentes, porque o
princípio do segundo turno é garantir que aquele que
venha a ser eieito para cargos executivos detenha a
maioria absoluta dos votos, para lhe dar maiores
condições de govemabilidade. E sabemos que nas
cidades maiores há uma maior pluralidade de vtSões
polít1cas. dai se estabelecer esse corte de duzentos
mil. que, e lógico, é um corte arbitrário, e duzentos
mil, como poderia ser cento e cinqüenta ou duzentos
e cinquenta, mas o fato é que é necessário se estabelecer um cone, uma diferenciação. E. a meu ver, o
mesmo vale ao se estabe~er diferenças entre urna
reeleição para prefeitos e uma reeleição para Presidente da Republica. por exemplo. No nosso entendimento, a reeleição para Pres1dente da RepUblica é
nefasta, mas não podemos deixar de reconhecer
que o grau de fiscalização sobre o uso da rTléi.qutna
em uma eleição para Presidente da Republica é infinitamente superior ao grau de fiscalização sobre o
uso da máquina que vai haver. por exemplo. em
uma eleição de um mumcíp10 no Interior de Serg1pe,
ou da Bahia, ou de São Paulo, ou de qualquer cidade do nosso País, porque em tennos de eleição para
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Presidente da República, mal ou bem. existe uma
imprensa razoavelmente livre. uma sociedade c1vil
orgamzada. os partidos estão ma1s atentos. temos a
tribuna do Congresso para poder denunciar, temos
ma1s Informações.
Mas o que dizer de milhares de munK:ípios
deste nosso Pais em que não há um Sindicato organizado. em que aquilo que se chama de sociedade
ctvil está arnda mUlto embnonário. em que não há
uma emissora de rádio ou de jornal e, quando há,
geralmente é de propriedade de um chefe político, o
que desw1ua totalmente a função fiscaJizatória da
imprensa. Então, não e discnm1nação se estabelecer
essa diferenciação, embora registrando que. por
mim, se o Congresso quiser revogar a reeleição para
todos os niveis, contará com o meu voto. Apresente•
essa emenda até do ponto de v1sta de pragmatismo.
porque acho que ela tem ma1s condições de prosperar se revogar apenas a ,.eeleição para prefeito e introduzindo o princípio da desincompatibilização para
governadores e pres1dente da Repúbltca. Por que
não manter a reeleição para todos os cargos e introduzir o princípiO da desincompatibilização para prefeitos? Porque sabemos que nesses município& que
citei o pnncipio da desincompatib1lização será absolutamente inócuo. porque o prefeito vai sair oficialmente. mas sabemos como funciona a ele•ção, em
grande parte dos mumcip1os esse princípiO será sô
para inglês ver. porque a máquina va1 continuar tra·
balhando na d~reção daquele candidato. E já alertá·
vamos. e não nós da opos1ção. me lembro de palavras do Senador Esperidrão Amin. que é do PPB, da
base do Governo. que alertava dizendo que ia votar
a favor. mas manter a reeleição como estava. sem
des1ncompatibihzação e possibilitando a reek!1ção de
prefeitos. estaríamos cam1nhando para uma feudalização da política bras1le1ra.

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA) - Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) -Com murto prazer. Senador Adem1r Andrade.
O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA) - Senador Jose Eduardo Outra. de antemào quero d1zer
que veJO com alegna a emenda apresentada por V.
Ex•. Desde Já conte com o nosso ap01o e com o nosso voto. Constatamos. e cre1o que seja a compreensão da ma1ona dos Parlamentares do Congresso
Nac•onal ho1e, que a reele1ção é um •nst1tuto que não
pode exrs~1r aqu1 no Bras1t. Smto 1sso entre os Sena·
dores. mu1tos aqur ex.tremamente preJudicados com
esse processo. e entre os Parlamentares da Câmara
dos Deputados. há uma que1xa generalizada. Até
mesmo. Senador Jose Eduardo Outra. os Prefe1tos
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do nosso País já estão percebendo que a reeleição
não deve mais ex1stir. S. Ex's já estão falando que
se tiver reele1ção ... A Constituição garante a reeleição, mas a pressuposição de que a reeleição para
prefeito não vingará é tão forte, tão grande que a
maioria dos prefeitos quando falam conosco dos problemas, conversando no dia a dia, dizem: Se tiver
reeleição, vou ser candidato; se não tiver reeleição,
o meu candidato será fulano de tal. Já da para sentir
que a indecência, que a utilização da máquina, que
a falta de ética foi tão absurda, tão grande e tão escandalosa que o povo e os próprios prefeitos estão
percebendo que não dá para continuar com o processo de reeleição. Na reeleição não se enfrenta
apenas um candidato que é governador e tem a possibilidade de ser novamente governador. Enfrenta-se
a máquina do Estado, todos os cargos de confiança
do Governo do Estado, todo o empresariado do Estado que serve ou que tem vinculações com aquele
Estado, porque eles é que vão sustentar a campanha do governador que está atendendo seus interesses. Senador José Eduardo Outra, no Estado do
Pará. fui candidato a Governador nestas eleições.
Faço política há 22 anos no meu Estado - entrei
para a política em 1976 - e nunca vr. ao longo de todos esses anos. uma campanha tão rniltonária, tão
cara e tão absurda como esta. Chegou ao ponto de
~m candidato a Gowmador, o que se reelegeu, la·
zer um comício na ciclade de Tucuruf com o Grupo ~
o Tchan, com as duas Sheilas. Um comício desse
tipo não sai por menos de R$200 mil. Ele levou e
Maraba, para reunir o povo, o Grupo Timbelada, que
tem mais de 30 integrantes. Rep~o: um comlcio dee·
se tipo, para atrair a populaçao e para esbanjar dinheiro, não sai por menos de R$200 mil. Diante da
crise que estamos vivendo e da dificuldade por que
estamos passando, é incrível que isso 8C01'118Ça! ln·
clusrve, a Celpa - Centrais Elétricas do Pará - foi
vendida, a preço de banana, por US$450 milhões.
Agora, as vésperas da eleição, o Governo já havia
gasto ma1s de US$300 milhões dos recursos arrecadados com a referid::t venda. Dessa forma. é muito
d1fícil enfrentar um candidato que está no Governo,
pois, além de enfrentar o corpo funcional do Governo em cargos de confiança e o segmento empresana!, ainda se enfrenta a mídia, porque esta -os canais de televisão e os jamais - está presa às mãos
do Governo, uma vez que o seu maior faturamento é
o público. Assim, verifica-se uma situação de desigualdade absoluta e de extrema dificuldade. Portanto, amda não há condições de fazer funcionar c instituto da reeleição no nosso País. Creio que a emenda de V. Ex' será muito bem recebida no Senado e
na Cãmara dos Deputados, onde emendas parecidas ou semelhantes Já tramrtam. Entendo que essa
regra deverá mudar antes que se realizem as eleições
para prefeito no ano 2000, retirando-se, assim, essa
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excrescência da Constituição brasileira. que é o Instituto da reeleição. Muito obngado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PTSE)- Muito obrigado, Senador Ademir Andrade. V.
Exl levanta outro ponto sobre o qual temos que nos
debruçar nessa discussão sobre a reforma política,
além da reeleição, que é a questão do financiamento
das campanhas.
É fundamental que se institua o financiamento
pUblico, com a proibição de financiamento prrvado,
não só porque isso vai possibilitar uma ma1or Igualdade de condições. mas também porque vai possibilitar uma maior fiscalização das eleições.
Todos nós sabemos que hOJe as chamadas
prestações de conta são uma ficção. V. Exi citou o
caso do comício feito com o Grupo Timbalada no
Pará Em Sergipe, não foi contratado somente o
Timbalada, mas também o Netinho e o Chrclete com
Banana. E o que foi pior. a televisão, que é de propriedade do Dr. Albano Franco, candidato a Governador, anunciava na programação nobre, no horário
de propaganda normal, os shows de Netinho, da
Timbalada e do Chiclete com Banana em determinada praça. É lógico que não foi dito que se trat2va de
um oomt"cia; anunciou-se somente o show. Com
iuo, ficava repleto o ahow com esses anistas. que
era raalzado de graça para o público. Depois, no
programa eleitoral, era anunciado que havia sido
l'Niizado um grande comício, com milhares de pesIIOU. ~ óbvio que as pessoas estavam ali para assistir aos 8hows, mas isso era divulgado como uma
propaganda. Inclusive, entramos com uma representação para impedir essas propagandas, porque.
na prática, eram propagandas eleitorais enganosas,
,..,·como jé. acontece em diversos outros Tribunais
do nosso Pais, não ganhamos.
Sr. Presidente, para concluir o meu oronunclamento, quero dizer que, independente do resultado
final da emenda, se vai manter a sua proposta original, extinguindo a reeleição para Prefeitos e •ntroduzindo a desincompatibilização para Governadores e
para Presidente, ou se vai extinguir a reele•ção para
Prefeito e Governador e mantê-la somente para Presidente, o fato é que devemos constatar e reconhecer que, do jeito como está, isso não pode continuar.
Como o Senador Ademir Andrade, vános Senadores candidatos aos cargos de Governador ou
Senador foram à tribuna para denunciar o uso da
máquina pública nos seus Estados. reconhecendo
que é necessário modificar a atual leg1slação. Há um
consenso em tomo dessa questão. A tonna final, naturalmente, vai depender do debate que esta Casa travar. O que não é possível é chegarmos às ele1ções
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para Prefeito com a mesma s•tuaçãb .. com as ~
mas regras, desta eleição.
Se houve 27 denúncias referentes ao uso da
máqurna publica nestas eleições - estou generalizando, contando com o fato de que isso possa 18r
acontecido em todos os Estados -, poderá haver
duas mil denúncias a esse respeito, com muito menos cond1ções de controM!. Como eu já disse, em milhares de Municipios deste nosso País, a possibilidade concreta de controle da cidadania sobre a aQio
de seus governantes é infinitamente menor do que
numa elerção estadual, em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, ou em eleições para a Praaidência da Republica.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP)- V. Ex'
perm1te-me um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE)
- Concedo o aparte a V. Ex'.
O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT-SP)- Senador José Eduardo Outra. quero manifestar a mima
concordãncia com o pro;eto de lei e com emenda à
Constituição que V. EJcl apresentou. especialmanla
porque a experiência destas eleições, no meu ent.,der, não mostrou que seja saudável para a democracia brasileira o direito à reekução. Observamos, tMto na ele•ção presidencial. quanto nas eleições para
Governadores. que, de fato, houve_ um poder • traordinanamente maior por parte daqui:tles que ocupavam a chefia de Governo, inclusive por parte do
própno Prestdente da Republica, que. pela simp!H
presença sua nos meios de comunicação. teve UMa
vantagem murto maior que aqueh3s candidatos que • ·
tavam realizando a compelição e se opondo aos Chefes dos Executivos estaduais e, inclusive, ao Chefe do
Estado brasileiro. Houve alé situações em Que o p,..,.
dente da República, candidato, não contribuiu para
que houvesse um processo de democratização rrMi
intenso. Refiro--me, por exerJl)lo, à sua recusa de partiCipar de debates com os seus adversários, erTlplbrecendo o processo democni.tico. Dessa mane1ra, col'llidero que também não é saudável para o aperfeiçoamento da democracta o direito de reeleição para os
Prefertos. Avalio que será importante que não haja o
dire~o de reeleição para Pretertos. de tal man91ra que
possa até se rever a decisão aqui tomada. relativa ao
drrerto de reeleição para o Govemo dos Estados e
para a Presidência da República.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) - Murto obrigado, Senador Eduardo Supllcy. Incorporo. com muito prazer. o seu aparte ao meu pronunciamento e, com ele, concluo minhas palavras.
Murto obrigado.
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O SR PRESIDENTE (Casrldo Maldaner) Continua a hsta de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncra
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ontem, tive oportunidade de partic1par de algumas reuniões com a
área econôm1ca do Governo Federal, em que se tratava dos problemas por que passa a agricultura brasileira. os quais estavam a merecer algumas deciSÕes do Governo Federal. São assuntos que não foram abordados ontem. mas que já vêm sendo tratados há mUlto tempo e o Poder Executivo v1nha
adiando uma decisão a resperto. com enorme prejuízo para a área rural brasileira.
Uma das questões discutidas foi a que diz respeito aos Fundos Constitucionais. Todos sabemos.
sobretudo nôs que fomos Constituintes. que a criação dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste foi com o objetivo de se garantir recursos para financiamentos de investimentos com o
propôsito de diminuir as diferenças regionais do
Pais. A aplicação desses recursos, em termos de financiamento. infelizmente. sofreu impacto negativo,
devido· as aliquotas OU aos índiCeS aplicados. OU
seja, TR ma1s juros e mais del-credere; depois passou para T JLP. mais JUros e del-credere. enfim. tornando os financJamentos com custos muito altos.
Esses financiamentos devem ser adequados â.
rentabilidade de cada atfvidade produtiva. e algumas
medidas de ordem legislativa sairiam do Congresso
Nac1onal, conforme acertado com o Governo. no sentido de Que esse mandasse uma medida proVIsóna para
tratar desse assunto. Essa medida provisóna. apesar
de estar estudada e preparada há maiS de quatro meses. não chegou ao Congresso NaciOnal
Ontem. chegamos a bom teiTTlo de que a mesma
chegará na próxima semana e tratará dos passivos
dos fundos constitucionais. do FNE. do Nordeste.
FNO. no Norte, e FCO. do Centro-Oeste. e de como
serão aplicados os recursos daqui para freme. Isso e
muito Importante porque os tomadores desses recursos ho,e passam por enormes dificuldades. com raras
exceções, uma vez que. como eu d1sse. os ind1ces
aplicados nos financiamentos até então não são cond1·
zentes com a rentabilidade dessa at1vidade.
Sr. Pres1dente. Sr-is e Srs. Senadores. o processo de secuntização. levado a efe1to há cerca de
três anos. é resultado da Com1ssão Parlamentar
Mista de Inquérito que estudou o auto-endiv1damen·
to dos produtores brasileiros. Por vãrias razões. so-
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bretudo porque não houve continuidade de financiamento para os produtores securitizados, ou porque
não houve a devida renda para compensar a aplicação desses recursos, isto é, o passado e o presente
da agricultura, muitos produtores não estavam conseguindo cumpnr com seus compromissos. Portanto.
analisando caso a caso a capacidade de pagamento
de cada produtor, havia um pedido para que a parcela vencida no dia 31 de outubro fosse prorrogada.
Hoje, o Conselho Monetárto Nacional está reunido para analisar essa solicitação de alongamento da
parcela por um ano bem como os financiamentos acima de R$200 mil que não foram securitizados a época,
através de um plano chamado Pesa, no sentido de
prorrogar as dívidas por 20 anos, com carência e juros
bem abaixo daquilo que está hoje inserido nesse processo. Atualmerd:e, esses fir}ancia.mentos acima de
R$200mil que não foram securitizados têm a sua correção pelo indice da TA, mais juros que vartam de
1 ~k a 16% ao ano. Não há atividade agrícola que
cofJl)eflse uma atrvidade financiada com esse recurso.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. também
foi tratado ontem. em várias reuniões, o problema
dos recursos para renovar a lavoura deste ano. O
Governo lançou, em boa hora, o plano de safra, com
recursos para custeio de dez bilhões e seiscentos
milhões de reais. Entretanto, com o problema econõmico que atinge a todos os países, esses recursos
não foram consolidados, porque boa parte era oriunda de fontes extemas. Ora. sabemos que tais fontes
externas não somente deixaram o Brasil como entraram em pequeno quantidade. Portanto, está faltando
dinheiro para o crédito rural. e hoJe estamos pedindo
ao Governo que. no Conselho Monetário Nacional,
eleve a chamada exigibilidade bancária de 25% daquilo que se deposita no Banco Central, dos depósitos à vista, 25% são devolvidos para que os agen·
tes financeiros apliquem na agncultura - para. tem·
porariamente. 30%, para formar um colchão de re·
cursos em tomo R$1 b1lhão. que venha a compensar
essa falta de recursos que está havendo para aplica·
ção na renovação das lavouras. sobretudo nas
áreas de fronteiras deste País.
Sr. Presidente. é doído ass1stir a agricultores
que fizeram o pedido de seus insumos. sobretudo
adubos e sementes. e os estão devolvendo porque
não têm como pagar: mesmo tendo assinado contrato com o banco e, às vezes. Já registrado em cartório. porque os recursos não aparecem. Foi mais um
assunto discutidO ontem durante o d1a todo. além do
financiamento para estocagem do álcool. por meio
do s1stema chamado warrantagem. em que o Banco
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do Brasil já tem em sua carteira propostas das usi·
nas, em tomo de R$220 milhões para esse financiamento. Estamos com um bilhão e oitocentos milhões
de litros de álcool es1ocados. Não há como usá-lo
neste momento. mas vamos precisar dele daqui a
um ou dois anos. Portanto, é importante que a Petro·
bras deposite imediatamente. no Banco do Brasil, o
recurso da antiga FUP, para que seja feito esse fi·
nanciamento da estocagem do álcool que se encon·
tra nas usinas. Existe mais de 300 usinas passando
muitas dificuldades, que têm um milhão e trezentos
mil postos de serviços, que atendem a sessenta mil
produtores. com uma atuação em torno de 2,2% do
PIB nacional! Essas usinas estão em extrema dificuldade, sobretudo agora que precisam de recursos
para encerrarem suas safras, dispensando seus funcionários. E essas usinas não têm recursos para fazer as rescisões de contratos. No entanto. estão
com estoques enormes, ou seja. com muito álcool e
sem recursos para nada.
Ponanto, é importante que a Petrobras deposite esse dinheiro no Banco do Brasil para que este
possa atender às usinas, através do financiamento
de estoques chamado warrantagem.
Por fim, Sr. Presidente. hâ uma lei aprovada
nesta Casa, a pedido do Poder Executivo, no sentido de que sejam dados subsídios econõmicos ao
programa da borracha. Para que esse programa pudesse dar R$0.90 por quilo de borracha. do t1po
GEB, seriam necessários A$60 milhões. O Govemo
solicitou e esta Casa aprovou recursos no Orçamento da ordem de R$19,4 milhões. o que deu para la·
zer as subvenções até o mês de abril. O Governo
mandou um pedido de suplementação de R$24 m1·
lhões. também aprovado por esta Casa. o que garantiu as subvenções do programa da borracha até o
mês de setembro. mas para os meses de outubro.
novembro e dezembro não hã recursos para atender
aos produtores. que estão com o preço da borracha
absolutamente aviltados.
Por isso. estamos pedindo que o Governo en·
caminhe imediatamente ao Congresso Nacional o
pedido de suplementação no valor de RS$16 m1lhõ·
es. necessános para o atendimento desse programa. que inclui não só a borracha natural, ou seja. a
borracha extrat1va. como a borracha cultivada. nos
meses de outubro, novembro e dezembro.
Fazemos. portanto, um apelo neste sentido.
mas amda vamos trabalhar em cima desse processo. a fim de que o Governo encammhe imediatamente esse ped1do de suplementação para que os recursos venham a atender os produtores de borracha
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que estão tendo dificuldades em sobreviver na sua
ativ1dade.
São essas as considerações que gostaria de lazer a respeito dos assuntos tratados on18m pela
Par1amentar da Agricuttura e o Poder Executivo.
Muilo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- Nlo
há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, prnjelos que serão idos pelo Sr. Pftmelro Secretário em mce~dcio. Senador Jef'.aSCii 1 Peras.

F-

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N1 176, DE 1911
Acrescem. penígrafo único ao .t18 da Lei n• 9_0116, de 19 de eetemllro •
1995, que "disp6e sobre os pertidoa paMticos, regula...m. os arts. 17 e 14, § P,
inciso V da Constituição Fedaral".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O artigo 18 da Lei rt' 9.096 da 19 de setembro de 1995. passa a vigorar com a segurne redação:
• Art. 18. Para concorrer a cargo eletiwo
o eleitor deverá estar filiado a partido polltiao
pelo menos 3 (três) anos antes da data fixada para as eleições majoritárias ou pnoparcionais, satvo nas hipóteses de fusão ou incorporação de partidos políticos.
Parágrafo ún1co. Aos detentores de
mandato eletivo o prazo a que se rafére o
capU1 do artigo, será de 3 (três) anos an•
da dada fixada para as eletções maJoritárias
ou proporcionais, salvo nas hipóteses de tusão ou incorporação de partidos políticos:
Art. 2g Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3º Revogam-se as dispostções em contrário.

Justificação
A Constttutção Federal promulgada em 1918
buscou o fortalectmento dos parttdos políticos dando-lhes ampla autonomia para deliberarem sobM
sua estrutura interna, organização e funcronamento.
tnclusive para estabelecerem normas própnas de fideltdade e disciplina partidária (art. 1 7).
A Le1 n' 9.096/95 Que regulamentou o inciso V do
§ 3" do a~. 14 da Constituição Que 1mpôs como colldíção de elegtbthdade ao eleitor ter filiação parttdária. estabeleceu o prazo de 1 ano antenor à eleção para que
u ele1tor possa dtsputar quaJquer cargo elettvo.
Na prattca. o que se tem asststldO é uma verdadeira "dança de partidos" quando se aprox1ma o
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prazo fatal extgtdo pela lei como condtção de elegibilidade. Esse ritual de mudança de partido repete-se
na antevéspera de cada pleit8 A troca de legenda
enfraquece os partidos e sompromete o fortalecimento do reg1me democrático, objetivo tão fortemente persegu1d0 no texto aa Constrtuição de 1998.
Devemos buscar a preservação das Instituições
partidárias que não podem se sujeitar à vontade de
políticos que buscam as legendas exclusivamente
para atender seus interesses pessoais e delas se
servem com objet1vo puramente eleitoretros.
A proposta busca o fortalecimento e a perenidade dos partidos ao ampliar a ex1géncia de filiação
parttdária, para os detentores de mandato elet1vo
(prevista no texto Constitucional) de 1 ano, conforme
disposto no arttgo da lei que se pretende aherar.
para 3 anos de acordo com o presente projeto.
Por essas razões submeto a presente proposição ao Congresso Nacional.
Sala das Sessões. 5 de novembro de 1998. Senador Jose Agripino.

LEGISLAÇÃO, CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
~"•l. 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:

§ 3° São condtções de elegibilidade, na forma
da

le~:

V -a filiação partidária;

Art. 17. E '1vre a criação. fusão, Incorporação e
extinção de parttdos políticos. resguardados a soberania nacional. o regime democrático. o pluripartidarismo, os dirertos fundamentados da pessoa humana
e observados os seguintes precertos:
I - caráter nac1onal;
11 - protbtção de recebtmento de recursos financeiros de enttdade ou governo estrangeiros ou
de subordtnação a estes;
III -prestação de contas à Justtça Eleitoral:
IV- funcionamento parlamentar de acordo com
a let.
§ 19 É assegurada aos partidos políttcos autonomta para deftmr essa estrutura tnterna. organtza-
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ção e funcionamento. devendo seus estatutos esta·
belecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.
§ Z' Os partidos políticos. após adquirirem personalidade jurídica, na formada lei civil, resgistrarão
seus estatutos no Tribunal Superior Ele~oral.
§ 3° Os partidos políticos têm dire~o a recursos
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
§ 4° ~ vedada a utilização pelos partidos políticos de organização pararnil~r.
LEI N' 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta oa artigos 17 e 14, § 3", inciso
v' da Constituiçio Federal
(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - decisão tenninativa.)

PROJETO OE RESOLUÇÃO N" 97, DE 1998

Dispõe eobre u openoçõn de crédito de8tl.....taa a compenaar os Eatados a
o Distrito Federal por perdas de ....,.,ita
decou entee da aplicllçio da Lei n• 9.424,
de 24 de deZembro de 1996.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• A Resolução n• 78. de 1 998, passa a viger acrescida do seguinte art. 45-A:
•Art. 45-A. Às operações de crédito
contratadas pelos Estados e pelo Distrito

Federal junto à União, nos exercícios de
1998, 1999 e 2000, e destinadas à compensação de pendas de receita decorrentes da
aplicação da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, não se aplicam os seguintes
dispositivos:
1- art. 6°, I, 11 e III;
11 - art. 7";
111-art.18.
Parágrafo único. Os pleitos de autorização para a contratação das operações de
credito de que trata este artigo serão encaminhados ao Senado Federal. por intermédio do Banco Central do Brasil, instruidos
com a documentação de que trata os incisos
I, 11, III, IV, V, VI, VIl, IX e X do art. 13 daResolução n• 78. de 1998.'
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação
A Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1998.
criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
formado por parcelas do ICMS, do FPE, do FPM e
do JPI devidos aos Estados e ao Distrito Federal.
A implantação do Fundo causou urna transferência líquida de receita dos Estado para os Municípios. o
que levou a União a criar. por meto de medida provjgória, urn tipo especial de operação de crédito destinado
a compensar os Estados por tais pendas de receita.
Com a edição da Resolução n• 78, de 1 998, que
tomou mais rigidas as condições para a contratação
de operações de crédito de interesse dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e o recente processo
de renegociação da dívida global das unidades federativas, os Estado ficaram impossibilitados de contratar
novas operações de crédito e, por conseguinte, de
compensar as pendas de receita já referidas.
Assim, como forma de viabilizar a aplicação da
medida provisória que criou a compensação em tela,
proponho a dispensa, exclusivamente para o tipo de
operação descrita neste projeto, dos seguintes dispos~ivos da Resolução n• 78, de 1998:
a) art. 6°, I, 11 e III - dispensa a operação do
enquadramento nos limites baseados na Receita Liquida Real;
b) art. 7'- pernnrte a contratação de operações
de crédito mesmo quando o Estado apresentar resultado primário negativo;
c) art. 18 - admite a contratação de operações
de crêdito nos últimos seis meses de mandalo dos
governadores.
Devo ressaltar que as operações de que trata
este projeto somente podem ser contratadas nos exercícios financeiros de 1998, 1999 e 2000. e os demars
dispositivos da Resolução nº 78. de 1998. cont1nuam
em plena vigência.
Pelo exposto, conto com o apoio dos Senhores
Senadores para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões. 5 de novembro de 1998. Ney Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N2 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. na
forma prevista no art. 60, § 1• do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
e dá outras providências.
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REQUERIMENTO N• 544, DE 1998

RESOLUÇÃO N9 78, DE 1998
Dispõe sobre as operações de crédrto interno e externo dos Estados. do Distrito Federa!, dos Municíptos e de suas respectiVas aJtarqwas e tundações. inclusive concessão de
garantias, seus limrtes e condições de autori·
zação e dá outras providências.
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 2" da Lei
n• 8.727. de 5 de novembro de 1993, é fixado o lirrute de 11% (onze por cento) da Receita Liquida Real.
definoda no§ 39 do art. 6" desta resolução.
§ 1' O valor resunante da aplicação do hmile
detin1do no caput será utilizado no pagamento de
arnort1zações. juros e demais encargos da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991, do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das dívidas resultantes de renegociações realizadas com
base na Le1 n' 7.976, de 27 de dezembro de 1919,
no art. 58 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1911.
na Lei n• 8.620, de 5 de jan91ro de 1993, da comissão de servÇos das operações amparadas pela Lei
n• 8.727. de 1993, das dividas relalives a financia·
mentos imotJiiiâ.rios firmados pelas entidades vinculadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni::ipios. assumidas por esses mediante aditivo, e das
dividas resuttantes de renegociações realizadas com
base na Lei n" 8.727. de 1993, nesta ordem.
§ 2' A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na forma do paragrafo anterior e o
valor equivalente ao limite definido no caput será utl·
hzada no resgate da dívida mobiliâria.
§ 3' O percentual definido no caput será aplicado sobre um duodécimo da Receita Líquida Real.
defimda no§ 39 do art. s•.
§ 4' Para eleito de apuração do valor de c.da
uma das prestaçõeo; mensais de que trata o art. 22
da Le1 n' 8.727. de 1993. serão deduzidos os dispênd•os com as amonizações. juros e demais encargos das dividas ali mencionadas. efetuados no mês
anterior ao do pagamento da refenda prestação.

(A Com1ssão de Assuntos Económ1ca;_J
O SR. PRESIDENTE (Cas1ldo Maldaner) - Os
proJetas l1dos serão publicados e remet1dos as Com,ssões competentes.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo
Sr. 1 Secretário em exercíc•o. Senador Jefferson
Péres.

º

E lido o segwnte:

Senhor Pres1dente.
Reque;ro, nos termos dos ans. 49, inciso X e
50 da Constituição Federal combinados com o art.
216 do Regimento lntemo do Senado Federal, sejam
prestadas pelo Min1stro da Fazenda as seguintes informações:
1) Apresentar os estudos nos quais ficou de·
monstrado que a relação custo/benefíciO, a segurança da mformação e a qualidade dos serviços hoje
prestados pelo Serpro não serão deficitános nem sofrerão solução de cont1nu1dade com a edição da Portana n9 273/98.
2) Oua1s os servrços do Serpro deverão ser desativados a partir de Janetro de 1999?
3) O seMÇos prestados a outros órgãos ou entidades serão ou poderão ser absorvidos pelos mesmos?
Em caso posrtivo qual a esnmativa de custo de tal absorção? Em caso negativo quem deverá absorver tais serviços? Qual a estimativa de custo dessa ação?
4) Que cuidados estão sendo tomados para garantir a pnvacidade de informações que hote estão sob
a guarda do Serpro, tais corT'K) as contidas nos sistemas de arrecadação federal, estaduaiS e municipaJs,
no SIStema do Denatran (controle de muttas, carteiras
e veicukJs), nos srstemas orçamentários de estados e
mumcípios. no cadastro rural do Incra (Cadastro Rural
e o Imposto Territonal Rural). dentre outros tendo em
vista a não prestação desses serviços pelo Serpro?
Justificação
O SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados. to• cnado pela Le1 n9 4.516, de 1 9
de dezembro de 1964. tendo como pnncipal finalidade. promover soluções por meto da Informática e da
Tecnologia da Informação, permitir a tomada de decisões estratégicas dos órgãos governamentais.
Atualmente o Serpro atende a 1nUmeros órgãos
não só do Governo Federal, bem como a órgãos estaduaiS e municipais. tais como, a Secretaria da Receita Federal. Secretana do Tesouro Nacional. Secretana FederaJ de Controle. Procuradona-Geral da
Fazenda Nac1onal. Ministéno da Administração Federal e Reforma do Estado. Ministéno da Industria.
do Comérc1o e do Turismo. Mintstério do Trabalho.
Mm1sténo da Justiça. Caixa Econõm1ca Federal. lns·
t1tuto de Colonização e Reforma Agrana - INCRA.
Ligadas à rede Serpro temos a Aduana Argentina. o
Bamerindus/HSBC, o Banco Central do Brasil. o Banco de Crédrto Real. o Banco do Brasil. a Transbras11.
Vang, Vasp. a F1at. Ford. General Motors. Mercedes
Bens. Volkswagen. Volvo, diversas empresas de processamento de dados (Enc1dec. IPD Alagoas. I=ise-
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pe, Prodam, Procergs, Prodase, Prodasen, Prodasul, Prodemge, Prodepa, Prode~. Prodepi, Prodesp
e Seproce), Embraiei, Teleam, Telebahia, Telebras,
Telebrasilia, Teleceará, Telemat, Telemig, Telems,
T elepará, Tele~. Telesc, T elesp etc.
São 132 Redes intertigadas com 8.000 terminais,
10.769 microcomputadores, 13.190 impressoras, 60
circurtos de rede E1, 3.487 circurtos em usuários,
138.390.000 transações mensais, com 2,4 segundos
de l9f11!0 médio de resposta. Seu quadro funcional é
co"lJJS!o por 6.974 funcionários que prestam serviços
imemos à Empresa e 4.042 funcionários extemos lotados em outros órgãos govemamemais.
No último dia 13 de outubro o Ministério da Fazenda edrtou a Portaria n• 273 que estabelece:
1) A limrtação da prestação de serviço pelo
Serpro, tão-somente, para o Ministério da Fazenda e
ao Ministério da Administração Federal e Aefomna
do Estado, a partir de janeiro de 1999.
2) Redução dos gastos com pessoal em 25"k
até julho/1999, isso deverá significar a eliminação d•
aproximadamente 1.700 postos de trabalhos da em
presa.
3) Redução das despesas de custeio e investimento.
Considerando que muitos dos serviços e sistemas que o Serpro disponibiliza para os govemos federal, estaduais e municipais. são .fundamentais
para o Brasil. A restrição de atendimentos da empresa, mais do que causar a demissão de centenas de
funcionários, poderá acarretar um grande prejuízo.
Sendo assim. as informações aqui solicitadas são de
fundamental importância para que o Senado da República possa melhor avaliar as reformas que o Governo vem implementando no âmbito da admmistração indireta.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1998. Senador Eduardo Suplicy.

(A Mesa,

para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O
requerimento lido sera despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que a sessão
não deliberativa de amanhã terá inicio às 10 horas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Os
Srs. Senadores João Rocha, E mandes Amorim. LUcio Alcântara. Odac1r Soares e Ed1son Lobão enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
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S. Ex's .. serão atendidos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o Tocantins viveu, no
último dia 3 de julho, um dos mais importantes acontecimentos de sua história de mais jovem Estado
brasileiro: o lançamento da pedra fundamental da
Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães.
Trata-se de projeto meritório. vital, da mais alta
prioridade para a economia de nosso Estado e para
a economia da Regiões Centro-Oeste e Norte do
Brasil e representa certamente para nossa economia
o mais importante acontecimento após a criação de
Tocantins.
Antes mesmo da criação do Estado de Tocantins, já existia a idéia de aproveitamento do potencial
energético do rio Tocantins, com o antigo projeto da
Usina de Lajeado.
O início das obras de construção da Usina Hi~
drelétrica Luís Eduardo Magalhães consubstancia
essa idéia que já existia no coração de todos aqueles que sempre lutaram pela criação do Estado de
Tocantins.
O que representava simplesmente uma esperança para um futuro melhor começa a se transformar em realidade concreta para o desenvolvimento
social do Estado de Tocantins e das
econôrri1Co
Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.
A Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães.
em sua capacidade total instalada, possibilitará a geração de 1.020 megawatts de potência. o que significa não apenas o atendimento pleno da demanda do
Estado de Tocantins, mas, igualmente. uma importante contribuição para tomar mais estável e seguro
o sistema eltHrico brasileiro. em sua totalidade.
A exportação do excedente de energia dessa importante usina hidrelétrica contribuirá decisivamente
para a eliminação dos constantes riscos de falta de
energia. os temkios blecautes. que atualmente ameaçam muitas indUstnas, muitas cidades e muitos setores
produtivos e essenciais sociais em todo o Brasil.
A existência desse excedente exportável de
energia elétnca é também uma garantia de que o
Estado de Tocantins não sofrerá estrangulamentos
futuros em seu processo de desenvolvimento, o que
fatalmente ocorreria em decorrência do crescimento
natural de nossa econom1a e conseqüente aumento
da demanda de energia elétrica para atender às
pnoridades de nosso Estado.
O canteiro de obras da futura Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. localizado no município
tocantinense de Miracema adm1n1strado pela lnvestco S.A . Já nos fornece uma antevisão dos 1mensos

e
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benefíc•os que adv•rão de uma ma•or oferta de energ•a elétnca para o Estado de Tocantins.
Os pnmeiros estudos de aproveitamento hidftt..
létnco do rio Tocantins foram iniciados em 1972 ~
Eletrobrás. continuados pela Eletronorte. a partir
t974. e retomados pela Companhia Elétrica do Estado do Tocantins (CELTINS), a partir de 1995.

*

Os estudos técnicos, económicos e ambientais
realizados perrn111ram a seleção da melhor a~ernllli
va para o aproveitamento racional do potencial de
geração de energia do Rto Tocantins.
O antigo projeto da Hidrelétrica do Lajeado já demonstrava grandes méritos, seja pela exce/enle ~i
ção geográttca da usina em relação ao mercado. Mja
como pela melhona dos padrões de qualidade do lornec•mento de energia para o Estado de Tocantins.
Os estudos r&alizados desde 1972 demonstram as excelentes condições de localização do proleto. a partir de elementos técmcos e econõmicos.
A construção de uma barragem de 2.530 metros de extensão. tendo como base um maciço rochoso. na divisa dos muntcípios de Miracema do Tocantins e Lajeado garante a solidez do PI'OJetO e permtte a geração de trn.Jmeros benefícios, inclusive em
relação ao meio ambiente.
A futura barragem terá uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 64 bilhões de litros e um espelho d"ãgua de aprmdmadamente 630
qutlômetros quadrados.
A Htdrelétnca Luis Eduardo Magalhães deverá
entrar em operação no ano 2001, sua construção
deverá gerar aproxtmadamente 2.750 empregos diretas e mvesttmentos supertores a um bilhão e trezentos mtlhões de rea•s. o que. por st só. demonatra
sua contribu•ção decrstva para o fortalecimento da
economta do Estado de Tocantins e de toda sua reQJão geoeconõmtca.
A preocupação com o metO arrDente é um dos
pontos fortes do pro!eto. poiS todos os pnncipa.IS ~
tos foram cu•dadosamente considerados. desde os estudos preilmtnares de v•abilida.de. até a aprovação do Relatono de Impacto sobre o Meio Amb&ente (RIMA).
Com a total aprovação dos órgãos ambtentais
do Estado e da Untão. a Htdrelétnca tra executar 33
programas ambtentats. dos quats 7 Já estão em execução. destacanao-se o Programa de Otvulgação e
Informação. em que uma equ1pe técntca esta vtsitando e monttorando t::lOa a area a ser alagada. garantindo total proteçãJ ao meto amb1ente.
Sr. Pres•denle. Sr's e Srs Senadores. a construçào da Htdreletr1ca luis Eduardo Magalhães faz
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parte das grandes obras de infra-estrutura necessárias ao desenvolvimento econõm;co e social do Brasil, para que nosso pais possa efetivamenre se tornar uma potência econõm1ca no século XXI.
O Brasil, como lodos os paises de dimensões
continentais, não pode garantir um futuro melhor
para sua população. sem realizar grandes investimentos nas áreas de energia, transporte, comunicações e educação.
O Brasil não pode ficar na dependência de subidas e quedas das bolsas internacionais e da entrada e saida de capitais internacionais volátets.
O Brasil precisa realizar as grandes obras necessárias ao seu desenvolvimento econômtco e social. para que possa cumprir de seu destino de grande potência do futuro.
A Hidrelétnca Luis Eduando Magalhães faz parte desse conjunto de obras priontãrias para nosso
desenvolvimento e necessárias para a realização de
nossa vocação de grande nação.
O Brasil ainda tem um grande caminho a percorrer, na construção de sua 1nfra--estrutura econõmica. cabendo ao Governo Federal viabilizar os investtmentos necessários e essenciais, tais como a
Hidrovia Araguaia-Tocantms e a Ferrovia Nane-Sul.
que representam importantes etapas para uma
maior integração nac1onal o crescimento equilibrado
de nossa economia.
Para o povo de Tocantins, para o meu povo.
tão importante quanto o progresso econôm1co e social são os valores éticos. morais, cívicos e tudo que
representa a dignidade da pessoa humana.
O ant1go projeto da Htdrelétnca de La,eado recebeu o nome de Usina Hldrelétrica luis Eduardo
Magalhães em homenagem a um dos mais jovens
homens públicos de nossa história recente: deputado brilhante e dotado de notável capacadade de negoctação. prestdente da Câmara dos Deputados. lider do Governo. líder do PFL.
Desde seu desaparecimento prematuro mUtto
Já se d1sse sobre a vida. a capacidade. o trabalho e
a personalidade extraordtnána de Luis Eduardo Magalhães
MUlto mais poderíamos d1zer. nesta homenagem do povo do Estado de Tocant1ns a Luts Eeluardo. como correltg1onários e companhetros de Parttdo
e que sempre comungamos dos mesmos 1deats democráticos e de desenvolvimento do Bras•l. mesmQ
tendo consc1ênc1a de que, por mais que eu me alongasse neste meu modesto pronunc1amento. nãQ
conseguina descrever em sua grandeza a hgura extraordtnána de Luís Eduardo Magalhães.
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Muito mais do que o testemunho e o depoimento
de todos nós que privamos de sua am1zade desse t"lcr
mem extraordinário e vocacionado para exercer os
mais altos postos da politica nacional, gostaria de ressaltar o depcmnento de seus adversários políticos, pois
não existe maior elogio para um homem público do
que aquele feito por seus próprios adversários:
"Ele era o adversário perleito, porque
não enganava. jogava limpo". (Deputado
Miro Teixeira)
Para mim isto basta; é mais que suficiente; é
tudo que se requer do caráter de um homem: o adversário perteito.
Para nós, para seus amigos, correligionários e
admiradores é o amigo perfeito, que sempre vai nos
estimular para lutannos por seus ideais democráticos.
O povo de Tocantins se orgulha de ter o nome
de Luis Eduardo Magalhães no mais importante proJeto para o desenvolvimento social e econõmico de
nosso Estado.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr.
Pres1dente, Sr's e Srs. Senadores, acabamos de encerrar um novo capitulo na história do nosso País.
Este novo processo eleitoral nos ensina várias
lições.
Entre as quais me permito destacar a hção que
o povo nos deu, votando de forma ordeira e pacífica.
Tivemos uma bela lição de democracia.
Entretanto. tiramos do processo eleitoral, que
em sua grande maioria, os atua1s detentores do poder. não estão preparados, para uma reeleição.
Tivemos notícias pela imprensa. do uso da máqwna governamental. a serviço do poder. em flagrante desigualdade com os seus adversários.
Fato que jâ abordei nesta tribuna em pronunciamento anterior e objeto de uma PEC. para a qual
Jâ estou colhendo assinaturas. que darei entrada
nesta Casa para a sua devida aprec1ação pelo Congresso Nac1onal.
A propósitO. permito-me tecer algumas rápidas
considerações
Era tradição no direito brasileiro. desde a promulgação da República, a vedação da candidatura
de chefes do Poder Executivo à própria reeleição.
Getúl1o Vargas, como se sabe. foi Presidente da República em ma1s de uma oportumdade. Apenas uma
vez. entretanto. pelo voto de seus concidadãos. A
pro1b1ção oa reeleição, no Bras11. baseava-se em
"fundamentos sociológicos robustos", como af1rma o
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saudoso jurista Geraldo Ataliba, em sua obra publicada no ano de 1985 - muito antes, portanto. da polêmica em tomo do tema-, e denominada "República e Constitwçao·. Ali se d1z. verl:Jis:
·A peliocticidade (do mandato presidenCial) ínsita nc- ,:-nncípio republicano - no caso
da chefia do Poder Executivo. entre nós, Implica a alternância, se não necessariamente do
partido politico, pelo menos do titular do cargo.
A proibição da reeleição é uma das constantes encontradiças na nossa evolução constrtucional. Essa reiterada dec1são constrtuinte tem
fundamentos sociológicos robustos. de forma
a gozar de total acertação entre nós.
Aliada, portanto, à temporariedade dos
mandatos executivos, encontra-se, no Brasil, a consagração constitucional do princípio
da não reeleição de seus ocupantes. Querem. destarte, as instituições assegurar que
a formidável soma de poderes que a república presidencialista põe nas mãos do Chefe
do Executivo seja toda ela empregada em
benefício da função e jama1s em benefício
próprio. Não é por outra razão que tal função designa-se. no discurso politico, por magistratura, dada a impessoalidade e imparcialidade que hão de caracterizar o comportamento de seu titular. (Op. Cit.. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 1985. p. 76).
CircunstânCiaS políticas e conJunturas econõmicas - a que não nos cabe. aqui, alud1r - fizeram
com que o legislador constituinte derivado alterasse
a Carta Magna para nela 1azer incluir a possibilidade de os chefes do Poder Executivo candidataremse à reeleição. No processo de tramitação da proposta de emenda à Constituição que ve1o a transformar-se na Emenda 16. os congressistas aprec1aram
texto com a seguinte redação:
""Art. 14. ( .. )

§ 5º. O Prestdente da República. os Governadores de Estado e do 01strtto Federal. os
Prefeitos e quem os houver suced1do ou substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único periodo subseqUente, e concorrer no exercíCIO do cargo".
Um destaque supress1vo exclu1u do
texto da emenda a expressão e concorrer
no exercíc1o do cargo··, o que levou muitos
analistas e alguns junstas a pretender que.
ass1m. qu1s o leg1slador que os que se cand1-
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datassem à reeteição deveriam afastar-se
de seus cargos. Tal hermenêutica é reforçada. para alguns, pelo fato de que o dispoMivo constrtucional subsequente. o § 6° do
mesmo artigo 14, permanecer malterado, a
determinar que, •para concorrer a outros
cargos, o Presidente da República, os Govemadores de Estados e do Distrito F-nol e
os Prefertos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito".
Assim. se o Presidente da República ou um
Governador de Estado pretender concorrer à vereança de um pequeno muntcipio interiorano. é obngado a afastar-se do cargo, quando concorresse à
sua própna reeleição deveria, com mais razão, também fazê-lo.
Não foi esse o entendimento do Poder Judiciáno bras1leiro, expresso pelo Supremo Tribunal Federal - STF. Lastreando-se no entendimento de que,
em se tratando de direitos políticos, as limitações devem ser interpretadas restritivamente e nunca ampliatlvamente, o STF concluiu que não consta expressamente do texto constitucional a proibição de
que os Governantes pennaneçam no cargo ao candidatarem-se à própria reeleição. Observou-se. aqui,
o entendimento desenvolvido, ao comentar a matéria. por Juristas como Celso Bastos:

O que nos interessa aqui é o estudo da
1neleg1bilidade. restrição a regra geral da
elegibilidade. Isto é, em princípio. os Cidadãos são elegíve1s, desde que não ocorra um
tator obstatiVO.
O estudo da inelegibilidade compreende o da irreelegibilidade, caso particular da
pnmeira, consistente na restrição de candidatar-se ao mesmo cargo.
Convém frisar que o estudo desta maténa deve ser levado a eferto com a adoção de
técnicas hermenêuticas que conduzem a um
entendimemo restritrvo das nonnas InterpretáveiS. Isto em virtude de estar-se diante de ve·
:jações ou restnções do exercicio de direitos.
como o de votar. o de ser votado. o de preencher uma função pública. etc .. que devem ser
fe1tos valer com a sua ma1or plenitude.
As restnções se devem prevalecer enquanto claramente fixadas no Texto Constrtuc1onal. sem qualquer
recursos a métodos amphativos de Interpretação que
possam condUZir a alguma hipótese restntiva sem expressa conf1guração legal ou constitucional". ( Comen-
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tários a Constituição do Brasil. 2.º Volume. págs.
585/596. Editora Sara1va. São Paulo. 1989).
Ass1m. podem o Presidente da República. os govemadores de estados e do D1strito Federal e os prefeitos muntc1pais candidatar-se a própria reeleição sem
deixar o exercício do cargo. Destarte, defluindo diretamente do texto constituc1onal o permissivo para a recandidatura no exercíc1o do cargo, :1ão poderia uma le1
ordinária, sob pena de inconstrtucionalidade. obngar o
candidato a des1ncompatibilizar-se. Afigura-se. portanto. que a propoSiçãO legi~at1va adequada a inStitUiçãO
da desincompatibihzação dos chefes do Poder Executivo cand1datos a reele1ção é a proposta de emenda à
ConstrtUiçâo (PEC), que espero mereça a dev1da acolhida pelos meus ilustres pares.
Sr. Presidente, a pnmeira experiência nos demonstrou que o processo ele1toral. com o candidato
disputando sua reele1ção no exercício do cargo, ag1r
de mane1ra 1senta. sem usar a máqu1na governamental, é 1nv1ável, pelo menos até que a nossa cultura política sofra uma profunda transformação.
O que se observou em quase todos os Esta·
dos, com exceção de São Paulo e Rio Grande do
Sul. os governadores colocarem a estrutura do governo a seu serv1ço e abandonarem os Paléicios em
busca dos votos.
Tudo isto ao arrep1o da le1, sem que os Tribunais Eleitorais em sua grande maioria. nada fizessem. até mesmo. 1nduz1dos pela contusa leg1slação
e o p1one1rismo do processo.
Está claro, que não podemos repet1r esse erro
nas próx1mas eleições. temos que ev1tar que o pro·
cesso eleitoral. em busca do fortalecimento da democracia. traga tantos preJuízos ao eráno público e a
soc1edade.
Temos que t1rar dessa experiência hções proveitosas e procurarmos achar o cam.nho definitiVO,
pa;a o aperfeiçoamento das nossas futuras ele1ções.
esta é a m1nha proposta
Era o eu que t1nha a d1zer. Sr. Pres1dente.
MUlto obngado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE! - Sr.
Presidente. Sris e Srs. Senadores. ··nem só voltada
para o passado. nem so pJaneJando o futuro. A Casa
de Ru1 Barbosa. fundação v.nculada ao M1n1steno da
Cultura. é o retrato f1e! do Brasil de hOJe. de seus
acenos e desacertos em busca do :Jesenvolv1mento
cultura r·. at~rma o Relatóno de 1997 da Fundação
Casa de Ru1 Barbosa. que acabo de receber. com
grande satisfação.
Desde 1930. a Casa de Ru1 Barbosa realiza Importante trabalho de preservação e divulgação da obra
de Rur. CUIOa do arqu1vo e da documentação do Patrono e se ded1ca aos estudos e pesau1sas nas áreas de
D1rerto. H1stona. F1lolog1a e Literatura Bras1le.ra
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Num pais como o Brasil. em que existe grande
o nUmero de analfabetos. em que a cultura é geralmente relegada a um plano secundário, em que se
~ murto pouco, em que as edições da grande maioria dos livros são muito pequenas, a existência de
uma entidade como a Fundação Casa de Rui Barbosa é motivo de grande satisfação para todos nós que
nos preocupamos com a educação. com a cultura e
com as gerações futuras.
Há quem considere o trabalho cultural desenvolvido por instituições como a Casa de Rui Barbosa
atgo pouco efetivo, mesmo imperceptível, talvez uma
gota d'água de cultura num oceano de ignorância,
máxime quando se considera seu raio de atuação
relativamente pequeno para um país de mais de 150
milhões de habitantes.
Náo é esse nosso pensamento: ~sar das
imensas dificuldades existentes nas áreas educacional
e cultural, acreditamos finnemente num futuro promissor para nossa juventude e para o nosso BrasiL
É esta nossa esperança, nossa bandeira; para a
consecução desses objetivos, lutamos contra todas as
dfficuldades existentes e não perdemos a esperança.
Sr. Presidente. muito se fez e muito se faz na
Casa de Rui Barbosa em benefício da cultura nacional
e da divulgação da obra de Rui. Sabemos que tudo
isso ainda é pouco para as dimensões de nosso Brasil.
É importante destacar o dinamismo e o bonito
trabalho realizado pela Casa de Rui Barbosa. principalmente pelo exemplo e paradigma para outras instituições nacionais, que podem se espelhar nesse
importante trabalho de preservação e desenvolvimento cultural.
Gostaria de aqui destacar a importância da manutenção de uma biblioteca com cerca de 1 00 mil
exemplares nas ã.reas de Filologia, Direito, História
do Brasil, Literatura Bras1leira e de Cordel, assim
como o Arquivo da ent•dade que compreende aproximadamente 60 Mil documentos de Rui Barbosa.
A Casa de Rui Barbosa é também depositária
dos arquivos pessoa•s de diversos intelectuais brasileiros, como Canos Drummond de Andrade. Pedro
Nava, Antônio Fraga, Oto Maria Carpeaux. Carlos
Castello Branco e Hélio Pellegnno, Clarice Lispector,
Lúcio Cardoso, Manuel 8ande1ra. Thiers Martins Moreira e Augusto Meyer.
É preciso destacar a1nda outras atividades de~
senvolvidas peta Casa de Ru1 Barbosa: restauração
e preservação de documentos. m1crofilmagem de livros e coleções. 1ncorporação de acervos a bibliote~
ca, visrtas guiadas ao Museu. encontros mensais
com professores, a hm de prepará-los para orienta~
rem as VISitas de seus alunos.
A Casa de Rui Barbosa não se comporta como
uma torre de marfim no meio cultural, isolada da co-
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munidade. Ao contrário, ela tem part1c1pado de ativi·
dades de interesse comunitário, como o treinamento
de adolescentes do Morro Dona Marta, em colaboração com os movtmentos Viva Aio e V1va Botafogo.
A Casa de RUI Barbosa vem aperteiçoando
suas atividades e utilizando modernos me1os de comunicação: elaborou um Vídeo Institucional sobre a
vida de Rui Barbosa e já colocou à disposição do público uma pãgina etetrõnica na rede mundial de tnformaçóes, Internet. facilitando o trabalho de estudiosos e pesquisadores que necessitam consultar os
arquivos e bibliotecas da Fundação.
Além das pesquisas literárias. filológicas. juridtcas, históricas. e sobre a vida e obra de Rui. a Fundação tem uma política editorial attva. Constituem
preocupações permanentes da Casa de Rui Barbosa, também, a promoção de eventos cientificas e
culturais: seminários, colóquios, cursos. conferências, palestras. exposições. espetáculos, atividades
infanta-juvenis e lançamentos de hvros.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. cinco de
novembro, dia do nascimento de Ru1 Barbosa, é o
Dia da Ciência e Cultura. comemorado em todo o
Brasil, e data mais importante da Casa de Rui Barbosa, que, desde 1949, homenageia nessa data per·
sonalidades do mundo cultural, jurídico e político
com a Medalha Rui Barbosa.
O ;omalista e intelectual Barbosa Lima Sobri·
nho, homenageado em 5-11 -97, do alto ma1s de um
século de vida profícua em beneficio de nossa pátna, afinnou algo que deveria serv1r de exemplo para
todos nôs:
Sinto-me mUltO honrado com a medalha que acabo de receber da Casa de RUI
Barbosa e por uma c1rcunstãnc1a, eu cre1o
que fui a única pessoa aqui presente que
teve a oportunidade de votar em Rui Barbosa
para presidente da República. Tenho por
essa figura da inteligência brasileira a ma1or
admiração. figura que não foi eleita presidente da República porque o Bras1l não merecia
ter um presidente do porte de Rui Barbosa.
Com todo o respeito que merece a grande figura de Barbosa Lima Sobnnho. acreditamos que o
povo bras1leiro. por sua generosidade. cor seu espírito de lutas, sofrimentos e capacidade de trabalho,
certamente, mereceria a fortuna de ter tido Rui Barbosa como Presidente da Republica.
Mesmo sem ter tido Rui como Presidente da República, o povo brasiteiiO merece receber os benefícios
a:t.rindos das liçõfo.<; de civismo, de pabiotismo e de dedicação ao Pafs a 1 vida e obra de Rui Barbosa.
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A admiração que todos nós temos pela figura de
RUI Barbosa- modelo de vida e de intelectual,
pio para gerações Mures de brasileiros·- nos i"'*" a
trabalhar para que a chama de Rui não se apague e
contrnue a nos trazer lições, transmitindo seu pensamento de geração em geração e contribuindo para o

e-...

desenvolvimento humano e a.attural de nosso País.

Rui, grande vida no plano cunural e no plano político. deve servir, para todos nós brasileiros, de paradig-ma. lição e bandeira, principalmente neste rnomer*>
de grandes n1eertezas por que passa o Brasil.

A história de um povo ou de uma na-

ção é feita. não apenas com fatos e ilaçõea,
mas sobretudo com exer11Jios - exempk)s que
uma geração recolhe nas gerações preceden-

tes para acrescer esses paradigmas as su.
próprias lições. oom espírito de continuidade
harmoniosa. E: preciso também levar em cora
que urna nação nunca está concluída Cada
geração a refaz no ponto em que a encontrou,
sem perder de vis1a que há aspirações históricas. que nos vêm das próprias raízes e COft'l
as quais temos de estar ajustados, para nlo
correr o risco de desviar o país de seu roteiA::>
e de sua vocação natural.
Essas palavras de Josué Montello refletem pertertamente a vocação e a grande trajetória de vida
de Rui Barbosa, Águia de Haia, glória brasileira, por
sua coerêncra, conVJCções e realizações, rmortal por
contmuar gurando nossas vrdas, nosso pensamento
e as aspirações maK>res do povo brasileiro.
Entre os aspectos mais fortes da personahdade
de RUI Barbosa. e que deve sempre ser lembrado
como exemplo para as gerações futuras. destacam·
se sua capactdade de renúncia, de aceitar o sofri·
menta. as tribulações. de suportar as vicissitudes. de
cumpnr seus deveres e responsabilidades.
Desde a infânc:ia. Rui. sensível ao sofrimento humano. costumava interceder em benefício dos escra·
vos de casa. quando ameaçados de algum castiQO.
Com a mane de seu pa1, Rui ficou numa s1tua~
çào fmance1ra muito difícil, pois herdou apenas dívi~
das. daquele que tudo tez por Rw. a ponto mesmo
de 1r a bancarrota.
O caráter forte de RUI não permitiu que a memona de seu pai fosse maculada por div1das não
honradas e. ele mesmo, tomou para SI todas as res·
ponsab1lidades dos compromissos hnance1ros assu~
m1dos por João Barbosa.
Eu herdara. pois, r- trabalho e a luta,
mas a luta como quem 1 .1sceu para menear
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com a energia de uma arma. e o trabalho
como quem tora talhado para vencer num
carripã de batalha. Facílimo era evitar o peso
dessa herança: bastava renunciar sucessão
em benefício do inventário. Mas me pareceu
que o dever rrKl vedava. Renuncie1. po1s, nos
autos, em favor de minha irmã o at1vo do casal: os móveis, as attaias. todos os vak>res encontrados em casa. e substitui, nos bancos.
sem reserva de condições, a finna de meu pa1
pela minha. Não pedi misericórdia. e não a tiveram comigo. O morto continuava a viver em
mim nas suas responsabilidades. pelas quais
nunca encontrei quartel. Era assim que eu
queria: foi assim que me trataram os estabele·
cimentos. E ass1m to1 que eu venci.

a

Foi assim que RUI descreveu o modo como enfrentou esse sacrifício.
Sr. Presidente, o autor de Oração aos Moços
continua nos dando doutos ens1namentos de civ1smo,
dignidade, inteligência. sabedona e patriotismo de que
tanto necessrtamos para enfrentar os tempos difíceis e
cheios de incerteza que ho;e se nos apresentam.
Longe de mim, neste modesto pronunciamento. tentar abarcar em sua globalidade, a obra ciclópica, a ~rsortaltd~de e a exemplo para o Bras1l do
grande homem Rui Barbosa, que ainda adolescente.
orador de sua turma. afirmava: •Ãnimo! que os espinhos se hão de converter em flores. e as palmas do
martírio se hão de trocar em lauréis de triunfo".
Que o dia do nascimento de RUI Barbosa. 5 de
novembro. seja lembrado e comemorado não apenas como o Dia da Ciênc•a e Cultura. mas como
uma data que sirva de exemplo para nossa Juventude, hoje tão desencaminhada por falsos valores. por
falsos profetas e falsos exemplos.

Mu1to obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores. tenho o compromisso e responsabilidade de trazer a esta Casa linhas
gera1s do art190 do JOrnaliSta Barbosa Lima Sobnnho.
Pres1dente da Assoc1ação Bras1ieira de ImprensaAS!. publicado no Jornal do Bras1l na pnme1ra quinzena de outubro e referente ao Acordo Multilateral
de lnvestimentos-AMI.
Segundo a anâhse de Barbosa Lima Sobrrnho. 1a
estamos sob a ameaça de um novo manifesto do Capitalismo Mundial. que é o Acordo Multilateral de lnves·
timentos-AMl. O Acordo Multilateral de lnvestlmenrosAMI vem sendo preparado. sigilosamente. desoe 1995
ate 1997. pela Orgamzação de Cooperação e Desen-
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volvimemo Económico-OCDE que congrega os 29.
países mais ricos e desenvolvidos do mundo.
Além dos 29 P.,íses mais ricos e desenvolvidos
do mundo, participam cinco países observadores. entre eles o Brasil. O Brasil foi convidado a participar da
discussão do Acordo devido à sua posição de •... expressivo receptor de investimemos internacionais".
O Acordo MuHilateral de lnvestimentos-AMI
representa um dos mais terríveis instrumentos de recolonização. No dizer de Lori M. Wallach, diretor do
Public Citizen's Global Watch, em entrevista ao Le
Monde Diplomatique, de fevereiro de 1998: •... É necessário remontar os mais leoninos antecedentes,
para encontrar propostas de tanta arrogância como

o Acordo Multilateral de lnvestimentos-AMI, que trata
do imprescritível direito do mais forte - no caso as

sociedades transnacionais - e das obrigações severas impostas B<?S pobres·.
Uma boa definição do Acordo Multilateral de lnvestimentos-AMI foi dado por Renato Ruggiero, diretor-geral da OCDE: "Com este documento nós escrevemos a Constituição de uma economia mundial
unificada•.

Resta saber, Sr. Presidente, se a Organização
para Cooperação e Desenvolvimento EconômicoOCDE teria a legitimidade necessána para escrever
um texto de tamanha abrangência, com regras que
afetarão tanto os grandes países desenvolvidos
quanto os em desenvofv1mento, que têm processos
históricos e condições políticas e econômicas com·
pletamente diferentes.
Os países mais ricos do mundo que integram a
OCDE já escreveram 190 páginas, fazendo com que
90% do texto do acordo jâ esteja pronto. Desde o
segundo semestre de 1997 que Organizações Não·
Governamentais do mundo Inteiro tomaram conheci·
menta de seu conteúdo e estão promovendo uma
mobilização sem precedentes, por entenderem que
se trata de uma ameaça aos esforços internacionais
de proteger o meio ambiente e promover o desenvol·
vimento sustentável.
Mesmo os governos e os parlamentos dos pai·
ses participantes não tinham conhecimento oficial da
negociação em curso. No Brasil, o Senador Eduardo

Suphcy (PT/SP) solicitou a realização de audiência
pública para discussão sobre acordos para a premo·
ção e a proteção recíproca de invesumentos celebra·
dos entre o Brasil e a Suíça. Portugal, Remo Umdo.
Chile. França e países do Mercosul.
Também foram discutidas as negoc1ações rela·
t1vas à criação da ALGA e acerca do Acordo Mult1la·
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teral de lnvestimentos·AMI a ser sumetido à aprecia·

ção pelos países da OCDE.
O que fica bastante claro da leitura do doeu·
menta da AMI é que os investidores estrangeiros se
colocam acima dos governos nacionais e infringem
os princípios básicos da soberania de qualquer país
que assine o documento. E a pressão para que os
países o subscrevam é crescente e muito forte.

Pelo Acordo Multilateral de lnvestimentos-AMI.
Senhor Presidente. os investidores estrangeiros te·
rão o direito de investir em qualquer área, setor ou
atividade de um país, sem restrição alguma. A seu
critério, de forma subjetiva. poderão acionar. em foro
privilegiado, à sua escolha, os governos nacionais.
enquanto os Estados ficam impedidos de recorrer à
arbitragem internacional.
Poderão os países mais ricos e desenvolvidos
do mundo reivindicar indenizações. se acharem que
uma medida governamental interferiu na sua capaci·
dade de obter lucros. interpretando·a como uma
" ... desapropriação, mesmo que indireta". Dão·se o
direito de pedir a revogação de suposto entrave, que
poderá ser a legislação trabalhista do país. ou medidas fiscais, ambientais, de desenvolvimento regional, de apoio à pequena empresa, de refonna agrária, de apoio ao consumidor.
O Acordo trata basicamente de proteção. salva·
guarda, livre circulação, valorização e não intervenção
nacional sobre tOOa nqueza finance1ra de propnedade
de pessoas físicas ou JUrídicas externas. detentoras de
ativos que estejam em determinado pais.
O país que ass1nar o Acordo não poderá ret1·
rar·se antes de passados cinco anos. E se o hzer.
seus compromissos permanecerão vâhdos ainda por
mais 15 anos. no mínimo.
Sr. Presidente, Srfs e Srs. Senadores. no mundo todo jâ se vêem manifestações contra o Acordo
Multilateral de lnvesumentos-AMI. De 21 a 28 de setembro. reahzou·se a Semana de Ação Internacional. com a promoção de eventos. v1sando a focalizar
e tornar conhecido o Acordo. para aumentar a pres·
são política contra ele. Em Brasília. nesse período.
foi lançado o ''Alerta à Nação - D1ante da Ameaça
do Acordo Multilateral de lnvestimentos·AMI".
Trata·se de uma publicação. ed1tada pela Editora Vozes. de responsabilidade de express1vas entidades: Comissão Brasileira de Justiça e Paz·CBJP.
Instituto de Estudos Soc1oeconômlcos-INESC. AssoCiação para ProJetas de Combate à Fome·Ágora.
contando ainda com o apoio da Associação Brasileira de lmprensa·ABI. do Conselho Federal da Ordem
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dos Advogados do Brasii-OAB e da Conferência Nacional de Bispos do Brasii-CNBB.
O Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr.
Regmaldo Oscar de Castro. escreveu, em artigo _.
ore esse Acordo, put>licado pelo Jornal do Brasil ...,
t3 de setemt>ro de 1998:
conceito de pátoia, por
exigência dos novos tempos. pode ser flexibilizado
ou ampliado, em função da v1gente ordem econõmi-ca mundial. Mas em hipótese alguma pode ser extinto - muito menos para dar lugar a uma nação corpo-rativa, cuja moral é o lucro·.
Muitas iniciat1vas e atas públicos, Sr. Presidente, já se realizaram no correr deste ano de 1998. Impõe-se uma intensa mobilização para barrar, para
tmped1r. no Brasil, a assinatura desse tasivo Acordo.
É importante salientar ademais que o Acordo Muttilateral de lnvestimentos-AMI ot>nga o governo a garantir os investidores estrangeiros contra qua.Jq'--r
perturbação da ordem que possa diminuir sua rentabilidade, como greves. protestos, estados de enwgência, distúrbios civis. revoluções.
As entidades que subscreveram o "Alerta é. Nação - Diante da Ameaça do Acordo Muttilateral de
lnvestimentos-AMI" estarAo se mot>ilizando junto aoa
parlamentares desta e da próxima legislatura. TOCiaa
prec1sam conhecer a nova ameaça. A pressão politica contra o AMI tem de crescer no Brasil, como vem
crescendo em todo o mundo. Impõe-se impedir que
o governo o assine. O país que o subscrever ficará
preso por 20 anos. E a luta pela reversão será muito
ma1s árdua.
Não temos dúvida de que não é tarefa fácil,
pela imensa e inescrupulosa pressão de enormes interesses que não t1veram escrúpulos em se reunirem. articularem e red1g1rem tal instrumento.
Afortunadamente. algumas expressfvas *ieranças de paises que fazem parte da Organização para a
Cooperação e o Desenwtvnnento Econômico-OCDE,
Já começaram a divergir. É o caso da França cujo primeiro-m1n1stro Uonel Jospin em um comuniCado . ,
partamento francês. d1sse que a França não se contrapõe ao livre comércio nem a diminu1ção das re~
sobre os fluxos de caprtal - afirma Jospin - "Mas creio
que diante do recente turbillão. dos movimentos precipitados e as vezes 1rracionais Que pegaram os mercados de surpresa. não parece sensato que vetamos. em
grau excess1vo. interesses pnvados ultrapassando a
esfera de influénc1a do Estado . No d1a t4 de outullro,
o pnme1ro-m1nlstro anunciOu a sua retirada das negoCiações para a conclusão do Acordo Multilateral de investimentos - AMI.
Sr. Presidente, e Importante prossegu1r transcrevendo as declarações de Lionel Josp1n: "Uma coi-
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sa é delegarmos soberania no interior de nossa própria comumdade. a União Européia, em um processo controlado pelos govemos Outra coisa é conceder soberama aos Interesses privados, sob o pretexto da d1scussão de ur- código sobre o investimento
internacional".
Para o pnmeiro-ministro Lionel Jospin. a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econõmico-OCDE, com seus 29 países-membro. não o
toro adequado para a discussão do AMI. A França
propõe que a discussão seja mais ampla. entendendo que o lugar natural para a realização dessa tarefa
seja a Organização Mundial de Cornércio-OMC, cuja
estrutura é •... mais universal". Uma das mais i~r
tantes reivindicações francesas se refere à participação de países em desenvolvimento nas negociações.
É quase inevitável que a decisão da França
possa enfraquecer o Acordo, que já vinha sendo denunciado por organizações não-governamentais. por
ir contra a soberania das nações e não prever mecanismos de proteção ao trabalho. às cunuras nacionais e ao meio ambiente.
Nigel Gardner. porta-voz do comissário europeu de Comércio Leon Brittan - que apóia o Acordo
Multilateral de Investimentos - AMI - afirmou que.
sem a França • ... é como se não houvesse uma
nova rodada de negociações·.
Gardner disse esperar que a reunião a ser realizada no d1a 20 de outubro. em Paris, sirva para
que. ao menos. se d1scuta a posição da França
quanto às negoc1ações. "Temos que examinar com
cu1dado o que os franceses e os outros participantes
estão dizendo· af1rmou.
A dec1são francesa de se ret1rar das negociações
para a conclusão do Acordo Multilateral de lnvestimen·
tos - AMI fo1 efetivada na reunião cele!Jrada no dia 20
de outubro em Paris, é o que nos Informou o Setor Comercial da Emt>a,xada da França, em Brasfiia.
Em um prox•mo d1scurso. abordarei as decisões
tomadas na reun1ao da OCDE, a resperto das negociações entre os 29 países mais ricos e desenvolvidos do
mundo sobre o leomno Acordo Muh.ilateral de Investi·
mentes - AMI. Que tantos prejuízos trará para o Bras11.
destacando-se a perda de sua soberania.
Mu1to obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Pres1·
dente. S~s e Srs. Senadores. hâ alguma semanas li
com espanto declarações do presidente do lbama,
Sr. Eduardo Mart1ns. afirmando que o Brasil poderá
passar de exportador a importador de made~ra se
até o ano 2.004 não Investir R$ 300 milhões por ano
no replantio de florestas.

e
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Disse o presidente do lbama: •Precisamos
plantar 300 mil hectares ao ano para não virarmos
importadores de madeira•. Acrescentou que o mercado consumidor de produtos fabricados a partir da
madeira vem crescendo. Segundo ele, existem hoje
4,5 milhões de hectares reflorestados no Brasil. e a
iniciativa privada, que produz anualmente 100 mil
hectares de floresta plantada, trabalha sozinha no
replantio de árvores.
Ora, a declaração do dirigente do lbama é sur·
preendente, especialmente porque vem em seguida
às re~eradas denúncias que, da tribuna do Senado,
foram proferidas e repetidas em relação aos nossos
temores de que empresas madeireiras asiáticas,
após terem dizimado as reservas florestais de seus
países, estavam apartando no Brasll para dar continuidade aos seus nefastos desígnios; e logo depois
que se abriu oficialmente o processo de licitação
para a exploração da madeira da Floresta Nacional
de Tapajós, a primeira floresta de propriedade pública na Amazônia a ser explorada pela iniciativa privada. Um negócio que se dizia rentável e que atenderia ao interesse público.
Em relação a tais problemas, Sr. Presidente. já
formalizei dois Requerimentos de Informações ao
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal, através dos quais se apurou
que o Incra não sabe se houve ou não compra de
terras por empresas estrangeiras. e o lbama, pela legislação vigente, não tem competência legal para
avaliar e impedir a exploração predatória de um dos
nossos principais recursos naturais renováveis.
Toma conhecimento de fatos graves através, provavelmente, da imprensa. faltando-lhe condições para
fiscalizar madeireiras estrangeiras que se mfiltram
no coração das florestas brasileiras!
Num dos meus discursos, constantes dos Ana1s
do Senado. eu citei noticiário da imprensa dando conta
de que as madeireiras asiáticas já seriam propnetárias
de 81% das terras situadas em k>cais privilegiados pelas espécies nobres no sul e no sudeste do Amazonas
- Juruá, Purus e Madeira. TaiS empresas estavam

sendo beneficiadas com a doação de amplas áreas
públicas municipais, criando-se a expectativa de elevarem o consumo de madeira de 700 mil para 2 milhões
de metros cúbicos por ano.
Nesse meu pronunciamento. citei um trecho
das declarações atribuídas ao então Superintendente do lbama no Amazonas. Sr. Hamilton Casara. que
acusava essas madeire1;as estrange1ras de não
cumprirem os planos de manejo a que haviam se
comprometido cumprir, provocando nas suas com-
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pulsões predatórias um desperdício nos pátios que
atingia cerca de 55% da produção.
O drama paralelo nessa busca das madeiras
nobres está a exploração desenfreada que, por
uma única árvore de valor econômico apreciável,
depreda as que a circundam. Por outro lado, parece que os meios oficiais ainda não avaliaram a excepcional importância das nossas florestas no
complexo da biodiversidade. ignorando-se no Brasil o valor inestimável das plantas abundantes que
guardam em seu genes o segredo de poderosos
remédios em uso ou a serem ainda descobertos.
ou guardam fibras. combustíveis e uma infinidade
de outras essências que já ajudam ou ainda socorrerão a Humanidade.
Como, então, vem agora d1zer o presidente do
próprio lbama o absurdo de que o Brasil está em
vias de importar madeiras para o seu consumo? Ou
também vai importar no futuro as essências ativas
que. extraídas das nossas plantas, são manipuladas
cientifícamen1e no exterior?
Sabemos que o Brasil, segundo estudos do
Fundo Mundial para a Natureza (WWF), é infelizmente o país que mais perde florestas a cada ano.
mas não sabíamos - e continuamos não acreditando
- que chegasse ao ponto desastroso anunciado pelo
presidente do lbama.
Por outro lado, causa-me perplextdade, Sr. Presi·
dente, a impressão de que nossos pronunciamentos
caem no vazio. Em profícuos debates travados neste
Plenário, temos ouvido importantíssimas ponderações
de vários Senadores, conhecedores do assunto, que deviam merecer a mais grave atenção das nossas autoridades. E isto não parece ocorrer, dada a ausência de
atitudes ou providências que refletissem a repercussão
do que se passa nesta Casa do Legislativo.
A Senadora Marina Silva, por exemplo, informou-nos sobre estudos segundo os quais algumas
árvores na Amazônia têm v1da de até 700 anos.
como é o caso do cumaru-ferro. Ora, se os nossos
estudos sobre maneta e preservação não ultrapassam 30 anos, com que base Cientifica podemos analisar o manejo de uma árvore que levou sete séculos
para atingir o seu porte?
Permito-me transcrever um trecho do discurso
da em1nente Senadora amazónida:
"Existem várias árvores tão densas.
que às vezes temos a 1mpressão de estar
tocando num pedaço de ferro. como é o
caso do própno cumaru-ferro Os planos de
maneJO amda são expenênc1as para as
quais os nossos cientistas e pesquiSadores.
com mu1to empenho. tentam dar respostas.
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mas precisamos ter cautela. Não podemos
nos fechar a elas. claro. mas também nio
podemos ser Irresponsáveis e achar que • ·
sas expanências. de meneara generalizada,

outras florestas a serem preservadas ou recuperadas, como a da Mata Atlântica, e jamaiS ficarem a
mercê de madeireiras cujos processos e objetivos
são assaz conhecidos.

responderão as nossas expectativas. E~
planos ainda não estão comprovados na
realidade, sã.o apenas especulação ou um
deseJo nosso de que dêem certo. E. C*Tl
certeza, a cobertura vegetal que pode • r
fena em subshtuição à floresta será incomparavelmente anterior àquela criada pe&a Mtureza. Sabe-se Deus como, com todas as
d!liculdades daquele solo. aquela f i o -

Sr. Presidente, creio que o problema florestal
brasileiro. embota não dê lbope nas divulgações, é
murto sério e grave para se exaurir entre as paredes
acolchoadas deste Plenário. Devíamos apurar exaustivamente as declarações supra-referidas do presidente
do IBAMA. avaliar sua autenticidade e, caso procedentes, acK>nar providências que resguardem as nossas
florestas tão cantadas. mas pouco obseNadas.

surgiu! Mas ela surgau como um milagrw e
não podemos fazê-la desaparecer como um
castigo. e. p1or que isso. um castigo que nós
mesmos nos autO··aplicamos."

Acredito que o assunto mereceria estudos
aprofundados dos nossos órgãos técnicos. aos
quats caberia encontrar soluções imperativas a serem cumpndas pelo Poder Executivo.

Nos nossos debates, já citei as observaç6es
do famoso biólogo norte-americano Edward Wilson,
para quem os atuais pnojetos de manejo nio 16m
conseguidO preservar as florestas. Disse ete em trecho de entrev1sta à revista Veja, a 17 de
de 1997, que, até agora, fracassaram •quase todos
os processos de recomposição artrfici~l das flores·
tas tropicats ...
. as matas tropicais estão sendo daniftcadas
de forma tão indecente que mesmo as mais modernas tecnologias de reflorestamento não podarão trazê-las de volta a vida ... "

Agora. a 28 de outubno passado. li na imprensa
que o fbama suspendeu toclas as autorizações para a
exploração de mogno no sul do Pará, além de proibir o
beneficiamento, comercialização e transporte ela madeira. O lbama, segundo o noticiário, vai fazer levantamentos para averiguar inegulariclades nos planos de
manejo, nas concessões de explorações e retirada de
madeira em tenas indígenas. Também noticiOu a imprensa. hoje (4 de novembno). que 80"k do mogno encontrado em serrarias do sul do Pará foram retirados
ilegalmente de terras indígenas ou de áreas de preservação. O lbama ainda k:x::alizou quinze mil metros cúbicos de mogno derrubados clandestinamente.

..-"*"'

M

"Gastamos o patrimônto natural sem que ele
possa ser reposto com a mesma intensidade!

De acordo com os maiores especiali...s
mund1a1s. como o citado biólogo Edwaro Wilson,
os gover'lOS deviam exigir pudesse a mata aer
economtcamente utilizada só •ctepois de mapeada,
polegada por polegada, num processo meticuloso
em que cada árvore de valor científico e ambiental
é Identificada. A attvidade made~re~ra só pode aer
exerctda nas bordas da cobertura vegetal. de
modo que não haja um impacro •mediato muito
grande e. a longo prazo a mata possa SP recompor naturalmente ... ·•
Como dizem os espectaltstas. as florestas de
clrma. como as da Amazônia, são exuberantes
apenas na aparência. formando os chamados •desertos umrdos". São uma vasta e complexa cobertura vegetal f1ncada num solo arenoso fertiliz8do
apenas por uma delgada capa de matenaf org.tnico. O "deserto úmido" é o mats frágtl de todos os
ecoss1s1emas.
Por consegutnte, o "deserto Umido" arnazõnico
merecer1a maiores cuidados, mais mettculosos, que

Até que enfim, como se vê. as amplas _ ;1ÚnC!as de irregularidades - forrna.lizaaas desta tr ;~na
e pela imprensa -, em reia.ção à exploração de madeiras, estão provocando as providências fiscalizadoras, em que pese a carência de pessoal e de instrumentos para realizá-ias a tempo e a hora.
Quanto a nós. partamentares, vamos ocupando. com nossas advertências e protestos. as págtnas do ·Oiãrio do Congresso, sempre na esperança
de que chegue o dia ainda a tempo de Impedirmos
quaisquer nscos ameaçadores da integridade amazôntca.
Era o que eu tinha a dizer.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) Nada mais havendo a tratar, a Prestdência vat encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta·se a sessão
mmutos.)

as 12 horas e 56
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DISCURSO PRONUNCIADO NO DIA
4 DE NOVEMBRO DE 1998 PELA SR" SENADORA MARINA SILVA, QUE SE REPUBLJCA
A PEDIDO DA PARLAMENTAR:
A SRA. MARINA SILVA (BlocoiPT-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs.
Senadores. Senadora Emilia Fernandes, quero fazer
o reg1stro de um fato que considero de suma importância. que foi a aprovação, pelas Comiss6es ele
Educação e Assuntos Sociais desta Casa. em caráter terminativO, do Projeto de Lei n" 306195. que dispõe sobre a regulamentaçao da Convenção da Biodiversidade. instituindo um instrumento legal para
acesso aos nossos recursos genéticos e biok)gtcos.
O projeto de lei é de minha autoria e teve como Relator o eminente Senador Osmar Dias. Aproveito
para parabenizar S. Ex! por seu exce~nte trabalho e
sua capacidade de inovar. no processo de tramitação
desse projeto de lei. S. Ex' realizou várias audi6nclas púbhcas. em que tivemos a oportunidade de
mobil1zar os mais düerentes segmentos da sociedade. principalmente a comunidade cientifica, as lideranças comunitárias de todo o Pais. as organizações
não-governamentais e o próprio Governo.
O Brasil, por ser um dos detentores da rl'-..ior
biodiversidade do Planeta em termos de recu,._,s
genet1cos e biológicos, tinha a obrigação de apresentar um projeto de lei que regulamentasse a Convenção da Biodiversidade, QUe foi o acordo instrtuído
a panir da EC0-92, do qual 180 países são Slgnatános. Até o momento em que ocorreu a EC0-92. os
recursos genéticos eram tratados como patnmõnio
da humamdade.
Aparentemente. parece uma proposta com
uma concepção grandiosa e human~tána e com um
fim soc1al elevado. No entanto. se analisarmos com
ma1s profundidade. verificaremos que essa postura
de tratar os recursos genéticos e b1ológ1cos dos paises em desenvolvimento como recursos da humanidade acaba por beneficiar os países detentores de
tecnologia em detrimento dos Interesses dos países
que têm 1..ma grande riqueza em termos de recursos natura1s.
A Convenção da Biodiversidade determina que
cada pais é soberano em relação a seus recursos
genétiCOS e biOlógicos e que aqueles que ass1naram
o acordo deveriam buscar fazer a regulamentação.
Neste momento. estamos plenamente sat1sfe1tos.
porque t1vemos a oportunidade de alcançar. com o
prO[eto. um dos obtet1vos a que nos propúnhamos. que
era exatamente o de realizar um debale com a op1ntão
pub!1ca. o Congresso Nacional e o própno Execuuvo.
Além de ter alcance nactenal. o proJeto fo1 capaz de
atravessar tronte1ras e. ao ser traduz•do para o 1ngtês
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pela Assessoria do Senado, contribuiu Iambém para
os projetes que hoje estão em debale na Cosia Rica,
no México e em outros paises_ FICO feliz de podermos estar servindo de referência para outros países
que também estão buscando criar uma legislação
para regulamentar a Convenção da Biodiversidade.
Há ainda outra iniCiativa tramitando na Câmara
dos Deputados, que é um projeto de lei de autoria do
Deputado Jacques Wagner. A partir de uma discussão com o Senado, S. Ex' optou por apresentar também o projeto na Câmara dos Deputados, come
uma fonna de acelerar o debate e de dar algumas
contribuições, já que. no âmbito do Senado, não fomos capazes de alcançar definições que S. Ex' tenta mostrar com mais precisão.
Há também uma ir.;.::!Miva do Poder Executivo.
Lamentavelmente, no caso desta proposta, eu gostaria de fazer uma ressalva. Primeiro, o Governo. de
alguma lorma, desconhecendo o acúmulo de discussão que travamos durante três anos no Senado,
apresentou um substitutivo com o argumento de que
era preciso simplificar o projeto de hti. Do meu ponto
de v1sta. devemos ter mu:to cuidado. A idéia de simplificar é positiva, porque as grandes questões, se
não são ~~~;_,ljficadas, murtas vezes, não são
apreendidas. e não temos condições de traduzi-las
para a população. No entanto, o ato de simplificar
não necessariamente signiftca que tenhamos de trabalhar com uma vanéivel simplista em relação àquiAo
que se está propondo e aquilo que se está querendo
dizer para a sociedade.
O proJeto. que é o substitutivo do Senador Osmar Dias. tem maior precisão, passou por uma ampla discussão em vánas audiênc1as públicas e tentou
dar conta de alguns aspectos que considero fundamentais: primeiramente. a matéria referente aos nossos recursos genéticos e biológiCOS propriamente d1·
tos e ao modo pelo qual serão feitos o acesso e a
partilha de benefíCIOS. Ele abrange ainda uma questão polêmica. que é o reconhecimento do saber das
populações tradiCIOnais e da sua autonom1a em relação aos recursos.
O proJeto apresentado pelo Governo. ao contréino do substitutivo do Senador Osmar Dias. tem algumas def.nições que considero pelo menos questionaveis. como a de entender que os recursos genéticos e b1oJôgicos constituem bens da União. Nesse caso. havendo necessidade. quando ao pedido
de concessão para acessar os recursos que estão
em terri1óno 1ndígena. poder-se-la dispensar a negoCiação com as comun1dades envolvidas.
Este e o meu entendimento. que esta fulcrado
na ConstltUicão Federal são do domin1o da Umão as
terras ocupadas pelos 1nd10S, os qua1s têm seu usufruto Essas terras são de uso exc1us1vo das comunidades 10d1genas. e o Governo não podena se sobre-

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

por à mediação entre elas e os que buscam fazer a
pesquisa. Portanto, o projeto que está tramitando no
Senado, que é substrtutivo do Senador Osmar Dias,
tem uma melhor precisão.
Outro aspecto que considero importante é o
fato de que o Governo institui no seu projeto uma
fonma de facilitar a troca de melhoramentos de sementes entre países que precisam desse acesso.
No entanto, os nossos agricultores deveriam ter reconhecidos os melhoramentos que obtiveram ao longo do tempo, bem como a conservação de sementes primrtivas. Senão estaríamos colocando o Governo como aquele que faz a mediação entre a pirataria. só que, dessa vez, de uma forma oficial.
Então, há vários aspectos que observamos em
reLação ao projeto do Governo e àquele que tramitou

no Senado e agora foi remetido à Câmara dos Deputados. Esperamos que, no debate, possamos fazer
valer aquele conjunto de propostas que atenderá
melhor às necessidades do nosso País. O Governo
também alega que, sendo o projeto de iniciativa do
Executrvo, poder-se-ia já pensar em uma estrutura
com relação a como seria operada esta lei. Lamentavelmente, o Governo apresenta esse argumento,
mas, no projeto de lei, não está previsto um detalhamenta da composição dessa estrutura ou, mesmo,
como se constituiria a autoridade competente, bem
como os mecanismos que fariam valer o que seria
instttuído a partir desta lei.
É por isso que nós, que trabalhamos durante esses três anos no projeto do Senado, gostaríamos que
houvesse uma discussão aberta em relação às três
propostas - a do Senado. a do Deputado Jacques
Wagner e a do próprio Governo- e que fôssemos capazes não de simplesmente tratar uma proposta como
um bem e outra como um mal, mas, sim, que haja maturidade em um aspecto que considero bastante importante, que é a ânsia da autoria. Parece-me que há
uma tendência no Governo em não suportar iniciativas
de outros segmentos, principalmente Parlamentares.
especialmente da Oposição. Sempre que isso ocorre utilizando um termo que tem a ver com a lei -. há
corno uma ~clonagem• dos projetas da Oposição. Fo1
assim com o proJeto da Deputada Marta Suplicy, está
ocorrendo com o meu projeto e com várias iniciativas
de outros Parlamentares. Entretanto, essa "clonagem"
é murtas vezes diferente em relação àquilo que foi inicialmente proposto por Parlamentares. Espero que
esse tipo de atitude não prevaleça no decorrer da tramitação do nosso projeto. a fim de que possa haver
um debate amplo, do qual participem a sociedade, a
comunidade científica e o Poder Executivo, que não
podena estar ausente.
Quando chegue1 ao Senado Federal, o meu
desejo 1nicial foi o de apresentar esse projeto de lei.
porque nasc1 e me cnei vendo a biop1rataria na Amazônia. A pnmeira delas, guardo em m.nha memória.
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foi a retirada de sementes de seringueiras para sustentar os bancos de gennoplasmas dos seringais da
Malásia.
A partir dai, percebi que murtos dos prejuízos
decorrem do nosso dP.scaso em relação ao nosso
património natural. q~..oe poderia servir muito bem
para viabilizar ecc .,omicamente e socialmente a nossa região, e, acima de tudo, para preservar o meio
ambiente. Essa proposta foi apresentada no Senado. Poderia ter surgido de uma iniciativa do Poder
Executivo - não o foi. Mas, graças a Deus, neste
momento, o Governo, convencido da necessidade
dessa lei, apresenta uma proposta a partir da discussão do texto do Senado, com algumas modificações
que considero prejudiciais ao acúmulo de dados obtidos nesses três anos de discussão. Apesar disso.
essa proposta constrtui-se num avanço. pelo fato de
o Governo hoje estar convencido de que é inadmissível a existência da biopirataria, a retirada ilegal dos
nossos recursos naturais, que vem ocorrendo desde
que o Brasil é Brasil.
Era o que eu tinha a dizer.
Murto obrigada, Sr. Presidente.
AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
5-11-96
Quinta-feira
1 Oh

Sessão Não Deliberativa do Senado
Federal

10h45 -

Senhor Luiz Paulo Conde. Prefeito do
Rio de Janeiro
Cerimônia de outorga da Ordem do Mé
rito Cultural

11 h30

-

17h30

-

Palácio do Planalto
Solenidade de comemoração do 1• Ani
versário da Anatei
Auditório do Espaço Cultural Anatei SASQ.6 Bl. C
CONGRESSO NACIONAL
PARECER N• 15, DE 1998-CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei n9 29, de 1998-CN, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir so Orçamento Fiscal da União crédito suplementar
até o limite de R$237.475,00 em favor do
Ministério do Planejarnento e Orçamento,
para reforço de dotação consignada no orçamento vigente".
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Relator. Dapulado P.wo .....,..
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Não foram apresentadas emendas ao presente
pll)jato de Lei.

1-Apil I g-g

11- Voto do Relator

1.1. Histótico
O Senhor PI8Sidenlll da Rolpública, no .., atributções que 1tw oonlaN o art. 61 da COI rt ";I
submete à apraciaçio do Congoaao
por ...
tennédio da Moo...,..n n" 473, da 1811&(lN IR"
860/98, na origam), o Pro;. da !,.; n" 211, da 1. . .
CN, que autoriza o Podar EMariMia.,.. • 01111mento Fiscal da Unilc cnldiD ............. o lirtl
de A$237.475.00 fiMw do Mi. LI iodo
menta e OrçaiTIInO, pano nilolço da «WeçAo ---nada no orçarn&rm vigerW, ~r 11 iadae iEgiÃI 1
à unidade orçan'lllfll6ria 47204- ~ b S to •
Pesquisa EconOrricll Aj
c!es (IPEA).
Segundo a E.'IPOSiçl<> de ~ n" 167IMPO,
da 1 ~-7 -98, que IICOfr4I8IV1a a Mer1MQ811'1, o 111*1
em questão tem por finetic:trb ·o reforço da 1 7
destinada a atender a dMpesa• com a reastrutwa-ção do Sistema Integrado de Dados ~
- SLDOR III, CUja impLementação eslli demandando
a aquisição de equipamentos e a contratação de - viços técnicos•.
Lida na s.sio do Coo IQIIISSO Nacional de 3-&111
e dtstribuida em Avulsos em 8-&-98, a matéria ti"Miitou pela Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização. com prazo de emendas no ..riodo 9-8-98 a 16-8-98.

Nll:ioi.r.

Pia.

e

sr

1.2. Analise
Segundo evidenciado petas informações ~
acompanham a Mensagem, o crédito em QIQL>U_..,
trata essencialmente de t1tmanejamento de recui"8DD
(R$237 .4 75) entre as rubricas de categoria prognomáticas da mesma unidade, ou seja da intituiMe
""Comtssão Económica para a América Latina e Caribe - C EPAL' (panicipação em organismo intemaoional) para a denominada "Manutenção do Centro de
Informática'. Segundo se depreende da ExposiQio
de Mottvos supra, não existem impedimentos à eMiivação do pretendido remanejamento de recursos.
Os levanramentos nealizados pela Consultaria
de Orçamento e F18Calização Financeira (COFFICD),
a pedido deste Relator, evidenciam que, segundo os
regtstros do SIAFI, até 18-&-98 a sublllividade objlllo
do cancelamento apnesentava posição de execU910
compatível com a redução pretendtda, qual seja:
a) dotação inicial :
1.164.000,00
b) valor empenhado:

801.763,00

c) valor liquidado (pago):

601.329,00

d) saldo disponível:

362.237,00

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
conatitucionais ou legais pertinentes.

Di11nte do exposto, somos pela aprovação do
Pq.to de Lei n" 29, de 1998- CN, na forma da propona aubmelida pelo Poder Executivo à deliberação
do Conguaao Nacional.
~

o Rela1ório.

Sala da Comissão, de de 1998. - Deputado

Paulo Bernardo, Relator.
Conclusão

A Comissão Mista de Planos Orçamentos Pú-

blicos e FISCalização, na Quinta Reunião Ordinária
em 4 de novembro de 1998, aprovou, por unanimidade, o Relatório do Deputado Paulo Bernardo, favorável nos tenmos do Projeto de Lei n• 29198 - CN.
Ao projeto não toram apresentadas emendas.
Compareceram os Senhores Deputados Lael Varelia, Presidente, Annaldo Madeira, Segundo Vice-Presidente, Ainon Dipp, Alexandre Santos. Aníbal Gomes,
Aracely de Paula, Mindo Chinaglia, Amnando Abnio,
Átila Uns, Augusto Ytvetros, B. Sá, Barbosa Neto, Ba ·
silio Yiltani, Benedrto de Lira, Cect Cunha, César Bandeira, Danilo de Castro, Etevalda Grasst de Menezes,
Fetipe Mendes, Fernando Ribas Gani. Franctsco Dornefles, Genésio Bernardino, Giovann• aue1roz. Gonzaga Patriota, Israel Pinheiro, João Coser, João Fassarella, João Ribeiro. Jofran Frejat, José Canos Aleluia.
José Lourenço, José Priante, Udaa Ouinan. Luís Barbosa, Márcio Reinaldo Moreira, Marcus Vicente, Nelson Meurer, Neuto de Conto, Olávio Rocha, Osvaldo
Coêlho, Paulo Gouvéa, Paulo Mourão. Paulo Rocha.
Pedro Canedo, Pedro Navais, Philemon Rodrigues, Pinheiro Landim, Roberto Rocha. Rodngues Palma, Ao·
gério Silva, Rommel Feijó, Sandno Mabel. SérgiO Guerra, Udson Bandeira. Wemer Wanderer e Yeda Cnusius; e Senadores Jefferson Peres. Pnme1ro V•ce--Presidente, Antônio Caries VaJadares. Ten::e1ro V•ce-Presidente, Bello Parga, Canos Bezerra. Canos Patrocimo.
Elói Portella. Emandes Amonm, Jonas P1nhe1ro. José
Eduardo Outra. LUc1o Alcântara. Lúd10 Coelho. Martuce
Pinto, Ney Suassuna e Ramez T ebet.
Sala de Reun1ões. 4 de novembro de 1998 Deputado Lael Varella, Pres•dente. - Deputado
Pauto Bernardo. Relator.
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PARECER N°16, DE 1998- CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei n• 37, de 1998-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$15.235.589,00, para os fins
que especifica".
Autor. Poder Executivo
Relator. Deputado Jofran Frejat
I - Relatório
O Excelentiss1mo Senhor Presidente da Repú·
blica, com fulcro no art. 61, § 1 inc. 11, letra b, da
Constituição Federal, com a Mensagem nº 538, de
1996-CN (n• 947/96. na origem)". submete à aprecia·
ção do Congresso Nacional o projeto de lei que autoriza o Poder Execut1vo a abrir aos Orçamentos Fis·
cai t:: da Seguridade Social da União, em favor de diversos orgãos do Poder Judiciário crédito suplementar no valor de R$15.235.569.00 (quinze milhões.
duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e
nove reais), para atender à programação constante
do Anexo I do projeto.
Referido crédito visa a ·complementar as dotações das atividades de custeio e investimento do Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justi·
ça. Tribunal de Justiça do DF e Territórios e Justiça
do Trabalho com o objetivo de melhor alocar os re·
cursos orçamentários dos itens manutenção de serviços de administração geral, reparos, reformas e
adaptações de imóveis, prestação de beneficio ao
servidor, ass1stência médica e odontológica a servidores assistência pré-escolar. além, de investimentos em informática e reequipamento de unidades administrativas·. nos termos da EM nº 197/MPO, de 31
de julho de 1996, do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Os recursos necessários ao atendimento do pleito serão produto de cancelamento em outras programações dos mesmos órgãos que informaram que tais
compensações não preJudicarão sua execução. uma
vez que os valores remanescentes proporcionam condições de continuidade das ações propostas. •nclusive
nos casos de obras (Anexo do STF e Fórum de Samambaia) que tiveram seus custos reduzidos e poderão ser concluídos com o saldo da dotação.
Ao projeto de lei sob análise não foram apresentadas emendas perante este órgão técnico.
É o nosso relatório.

º·
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11 - Voto do Relator
Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contrana dispositivos
constitucionais ou legais pertinentes. não apresenta
incompatibilidade com o Plano Plurianual, bem como
não incide nas vedações expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1998.
As programações de suplementação e de cancelamento encontram-se previstas na Lei Orçamentária do exercício.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei n• 37, de 1996-CN. na forma proposta
pelo Poder Executivo.
Sala da Comissão. 27 de outubro de 1996. Deputado Jofran Frejat, Relator.

Conclusão
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na Quinta Reunião Ordinária,
em 4 de novembro de 1998, aprovou, por unanimidade, o Relatório do Deputado Jotran Frejat, favorável nos termos do Projeto de Lei n' 37/96-CN. Ao
Projeto não foram apresentadas emendas.
Compareceram os Deputados Lael Varefla. Presidente. Arnaldo Madeira. Segundo Vice-Presidente.
Airton Dipp, Alexandre Santos. Ambal Gomes, Aracely
de Paula. A~indo Chinaglia, Armando Abllio. Átila Uns.
Augusto Vive1ros. 8. Sá, Barbosa Neto. Basilio Villani,
Benedrto de Lira. Ceci Cunha, César Bandeira. Danilo
de Castro, Etevalda Grassi de Menezes, Felipe Men·
des. Fernando Ribas Ca~i. Francisco Domelles. Genésio Bernardino, Giovanni Queiroz. Gonzaga Patriota,
Israel Pinheiro, João Coser, João Fassarella, João Ribeiro. Jofran Frejat. José Ca~os Aleluia. José Louren·
ço. José Priante, Lídia Quinan, Luís Barbosa, Mãrcto
Reinaldo Moreira. Marcus Vicente. Nelson Meurer.
Neuto de Conto. Olávio Rocha, Osvaldo Coêlho. Paulo
Gouvêa. Paulo Mourão, Paulo Rocha, Pedro Canedo,
Pedro Navais, Philemon Rodrigues. Pinheiro Landim.
Roberto Rocha. Rodrigues Palma. Rogério Silva Rommel Feijó, Sandra Mabel, Sérgio Guerra, Udson Bandeira, Wemer Wanderer e Veda Crus1us; e Senadores
Jefferson Péres. Primeiro Vice-Presidente. Antonio
Ca~os Valadares, Terceiro Vice-Presidente, Bello Parga, Ca~os Bezerra. Ca~os Patrocínio. Elói Portella. Ernandes Amorim, Jonas Pinheiro, Jose Eduardo Outra,
Lúcio Alcântara. Lúdio Coelho. Ma~uce Pinto, Ney
Suassuna e Ramez Tebet.
Sala de Reuniões. 4 de novembro de 1998. Deputado Lael Varella, Pres1den1e - Deputado Jofran Frejat, Relator.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

264

Ata da 111 1 Seaaão Não Deliberativa,
em 6 de novembro de 1998
4 11 Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Nabor Júnior.
(Inicia-ses sessio às 10 horas)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.

O Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Nabar Júnior procederá à leitura do Expediente.

E hdo o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N' 243. DE 1998
(N' 1.333/98, na origem)
Senhores Membros do Senóldo Feder:d.
De contOnmdade com o an.

no

Jn. t 8. InCISO

l. -= nos

pelo Decreto n:! 93.3::;5. de

Anexo I ao Decreto

n~

s:. mcJso [\·. Ja Cons!ltUJcjo Fl·derJl. e com o disposto

56 e 53. Jo Reg ui amemo de

JI1S
l~

r~ssoai

Jo

S:::r.IÇO

de outubro de 1986. no an. 54. mciso i Jlmea

Ex tenor.

··.::~··.e

JPf(l\"JdO

no J.rt

~5.

do

2.246. de 6 de junho de 1997. submeto a Jprec1JçJ.o Je \"assas Excelêncl.JS J

escolha. que desejo tizer. Jo Senhor SEBASTIAO DO REGO 8ARRl•S 0iETTO ..~lm1stro Je
Prime~r:J.

Classe. Jo Quadro Permanente. da CJrre1ra Je Dipiom:ltJ. -J.ra -::xerccr

Emba1xador Jo Br;Jsd _r unto

J

l'

...:argo

Os m!!ntos do Emb;:l!xador Sebasuào Jo Re!!,;ll !l;Jrros '.euo. yue me rnduZlrJ.m
.:scolh~-lu p:..1rJ. n

~ie

Repubi1ca :\rgenllnJ

Jl.!"st.:mpl..'nho

~.kssJ '-·h..·\·3Ja

lunc.lu

~lJnSt.J.m

JJ.

;tni;".'.\J

.1

,nromlJ.Çílo Ju \llmsl . .·fll'

Jas Relações Extenores

Je novembro Jc:

Fernando Hennque Card0:-;\1

1 I)()~
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EM N' ;09 /DP/ARC/G-HRE/APES
Brasília, 30

de

ct.:t'...lbro

de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e
com o disposto no art. 18, inciso I, e -nos arts. 56 e 58, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
ng 93.325, de li de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea
"a 11 , e no art. 55, do Anexo I ao Decreto ng 2.246, de 6 de junho de
1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de

Mensagem

ao

Senado

Federal

destinada

à

indic~y~o

do

Senhor

Sebastião do Rego Barros Netto, Ministro de Pr1meira Classe, do
Quadro Pe~manente da carreira de Diplomata, para exercer o cargo de
Emba~xado= do Brasil junto à República Argentina.
2.
Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país
e
curricu~WD
vitae Embaixador Sebastião do Rego Barros, que,
juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por
parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente,

LUIZ

FELIP~

LAMPREIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores

I N F O R H A C Ã O
curriculum vitae
Embaixador SEBASTIÃO DO REGO BAHROS NETTO

Rio de JaneirojRJ, 27 de janeiro de 1940.
Filho de Gil do Rego Barros e Haydea Parodi do Rego
CPCD,

IRBr,

Barros.

1963.

curso de Economia cateeira, IBC.
Curso

de

Economia

Internacional,

Universidade

Washington.
curso de Direito, PUC/RJ.
Membro da banca examinadora do CAE (CAE), 1982.

de

Georgetown,
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Terceiro Secretário, 07 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecimento, Jl de dezembro je 1966.
Primeiro Secretário, mereci-nto, 01 de Janeiro de 1973.
Conselheiro, merecimento, 17 de novembro de 1976.
Ministro de Segunda Classe~ mereclrnento, 02 de ~arco de 1979.
Ministro de Primeira Classe, merec1mento, 21 je dezembro à e
1983.
Assessor

do

Secretário-Geral-Ad j:. mto

ocidental, Africa e Orlente

Próxl~o.

para

Subchefe da Divisão de Produtos de Base,

coordenador de Assuntos Econõmicos e
Ministro de Estado,

ÀSS<..m't.os

da

Europa

1965/66.
1974;'76.

do Gabinete do

comerc~als

1976/79.

Coordenador de Acompanhamento e Planos Nac1ona1s da SERE, 1979.
Coordenador da Coordenadoria de Assuntos Diplomaticos, 1982/84.
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relacões Exteriores,
1982/83.

Chefe do Departamento de Cooperacão Clent:f~ca, Técn1ca
Tecnológica, 1984.
Chefe do Departamento Económico, 1984/88.
Subsecretár~o-Geral,
substituto. para Assun-:::s ::conàmicos
Comerc~ais,

e
~

1985/87.

Subsecretárlo-Geral

para

Assuntos

Económicos

Comerciais,

e

1988/90.

Ministro de Estado, interino, 1988/89.
secretãr1o-Geral de Relações E~ter1ores.
Secretário-Geral de Relações EYterlores,

subst~~~to,

l988/89.

i995t~E.

Bruxelas, CEE, Terce1ro Secretario, 1966.
Bruxelas, CEE, Segundo Secretário, 1967,-69.
Bruxelas, CEE, Encarregado de hegoc1os, a.1.
Lima, Segundo Secretar1o. 1970;"71.
Wash1.ngton, OEA, 3egundo Secret:ár .:o, 1971 ~ ~.
Washington, OEA, Pr1rneiro SecrE·tar:o, 197J /74.
_9-:'J_
Washington, OEA, Encarregado de Neqoc~os. ~ ·
Moscou, Embalxador, 1990/92.
Negociações de Acordos de
Bitrlbu~acão
co~
3
Inglaterra,
França, Bélgica, Noruega, Alemanna, Su1ca, Austria e Itália,
1966 (membro 1 .

Roma,
1966
Reunião dos Embaixaaores da Europa 0c1de~~3l,
(coordenador J •
III Sessão do =om1tê Consultivo sobre o Acucar,
UNCTAD,
Genebra, 1967 (partlClpante).
II
sessão
:ja
Conferência
Delhi,
1966
da
(delegado).

conferência

Negociadora

do

Açucar,

ONU,

Genebra,

1968

(delegado).

X Reunião Extraordinária da CECLA, 3oqotá, l97l
VII
Reunião
Extraordinária
Anual -do
CIES,

1

delegado).
Panama,
1971

(delegado 1.

Reunião Técnica da Comissão Espec1al de Cons:.d ~a
do CIES, Washington,

e

Negoc~ação

1972 (chefel.

III Sessão da UNCTAD, Santiago, 1972 (deleqadoJ.
I
Reunião d.o Grupo "ad hoc" sobre Transportes
CIES/CECON, Washington, 1972 (delegadol.
XV Reunião da CECLA, México, 1973 (delegado).
VII Reunião Anual do CIES, Bogota. l973 t"delegajoi

Marit1rnos,

III
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Per1odo

Ordinário

de

Sessões

da

OEÃ,

Washing~on,

1973

(delegado I .

ComlSSão Especial para Estruturacão do Sistema lnteramericano,
Washington e

Reunião

Lima,

de

1973 (delegado i .

Chanceleres

Latlno-Amerlcano,

Bogotâ,

1973

(assessor) .

Reunião de Chanceleres das Américas, Méxlco,

1974 (membro).

Reunião de Técnicos da OLADE, Caracas, 1974 (chefe).
Missão Ministerial brasileira a Arabia Saudita e ao
1974

Kuaite,

(membro) .

Reuniões
Preparatórias
da
Conferência
sobre
Cooperação
Econãmica Internacional, Paris e Nova York, 1975 (delegado).
Reun1ào Ministerial da Conferénc1a sobre a cooperação Económica
Internacional, Paris, 1975 rdelegadol.
II, a VIII Sessões da Comlssâo de Energia da Conferencia sobre
Cooperação Económlca Internaclonal, ?aris, 1976 (Chefe).
Reuniões de Altos Funcionarias e Ministerlal da Conferênc:.a
sobre
Cooperacão
Económ1ca
In~ernacional,
Par2s,
1977
(delegado l.
Reurnào Extraordinarla da Subcomissão de Transportes da CEBAC,
Buenos Aires, 1977 (Subchefe).
Comitiva Presidenc1al a Republica Federal da Alemanha, 1978
(membro).

II Comissão da XXXIII Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1978
(delegado i .
Acompanhante Ofic1al do ~hanceler da Republ1ca ?ederal
ja
Alemanha, em visita ao Bras1l, 1979.
Representante do MRE junto a SEPLAN para a elaboracáo 1o
documento ''Açáo Coordenada do Governo'', 1980.
Reunião do ''Grupo dos 77'', Nova ~ork. 1980 (delegado).
II conferencia de Avaliação do :-ratado de Não-Proliferação de
Armas Nucleares, Genebra, 1980 (Chefe).
Acompanhante Oficial do Prirne1ro-M1n1stro do Canada, em visita
oficlal ao Brasil, 1981.
Reunião da CEPAL sobre Fontes ~J"ovas e Renovaveis de Energia,
México, 1381 (chefeJ.
II, III e IV Sessões do Comitê :ntergovernamental Preparatório
da Conferencia
das
Nações
T...Jnidas
sobre
Fontes
Novas
e
Renováveis de Energ1a, Genebra, ::.980 e Nova York, l9Bl (chefei.
Conferência das Nacões Unidas sobre Fontes Novas e Renovavels
de Energia, Nairobi, 1981 (subchefe).
Reuniões do Grupo
Armazenamento
de

de Peritos sobre
Plutônio,
Viena,

(presidente interino e

presldente),

regime
197 8/80

1982/83

Internacional de
(chefe) ,
1981

(presidente).

Representante do MRE junto ao Gabinete Civil e a SEPLAN para a
elaboração da Mensagem Presidencial a ser remetida ao Congresso
Nacional, 1983.
XXXVIII Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1983 (delegado).
Reunião da
Junta
de
Governadores
da
AIEA,
Viena,
1984
(delegado).

Membro do Conselho de Ciênc~a e Tecnologia do CNPq, 1984.
Representante do MRE junto a Comissão de Informatica, 1984.
VI
Sessão
do
Comi tê
Intergovernamental
sobre
Ciência
e
Tecnologia para o Desenvolvimento, Nova York, 1984 (chefe).
XXI do Conselho de Administração do
PNUD,
Genebra,
1984
(chefe).
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Reunião de Negociação do III Programa de Cooperacão Técnica
Brasil-Canada, 1984 (chefe).
Negociações sobre exportação de aço para os EUA, 1984 r chefe).
Missão Oficial sobre Divida Externa, Consenso de Cartagena,
Diálogo Politico, São Domingos, 1985 (integrante I .
II Reunião de Funclonarios responsaveis de Comercio Exterior da
América Latina, Rio de ~aneiro, 1985 {chefe).
Reunião de membros do Grupo de Cartagena com 35 Comunidades
Européias, Bruxelas, 1985 1integranteJ.
Reuniões dos Comités Interino e de JesenvolvirnenLo do ~MI e do
BIRD, Washington, 1985 !integrante)
Grupo de Car~agena de Avaliação ~as Reun1Des jos comitês,
Washlngton, 1985 l integrante).
Com1tiva do Senhor Ministro de Estado das Relacóes Exteriores
na visita à Argentina, 1985 (integrante).
Álcool,
1985
e
Simposio
Internacional
sobre
Açticar
\ part.1c1pante).
CEGAN) e do
Reun1àes de Técnicos Governamentals de Alto Nivel
..... 1res,
3uen:)s
l 98 5
~om1té
?lenar1o
ja
:EPAL
da
:NG.
participante J.
XX Reunião Ordinarla Anual do CIES. ~ashing~on, :..985 ·chefe i.
Genebra,
L9 8 5
III Sessões Je Altos ~unc1onar:~s jo ~ATT.
(Integrante l.
1_

Reunião sobre Informat1ca Brasil/EUA, Caracas, ~986 fchefe).
II Encontro Informal de Alto Nível entre representantes dos
Quatro Grupos Exportadores de Açucar, Londres, 1986 ;-chefe) .
Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho sobre a Declaração
Conjunta sobre Politica Nuclear, Buenos Alres, 1966 ,'delegado!.
Reunião do Com1. t.é Preparatório as ~lCMs i GAT'T 1 , Genebra, 1986
(membro).
Reuniões do Com1té Executivo e do Conselho :nter~acional do
Açticar e à Reunião dos Quatro Grandes Exportado~es, Londres,
1986 (chefe 1.
Reunião com os EUÀ sobre Inforrnatica e Sessão do Comi~6
Preparatório das NCMs. Paris e Genebra, 1986 (subchefe J.
Comitiva do Presidente Jose Sarney aos EUA, :. 9 8 6 ( membro) .
Reunião Minister1al das partes Contratantes do GATT, Punta del
Este, 1986 (membro).
Reunião com Autor1dades Cafeeiras, Manágua, 1987 1 chefe).
México,
Conversações sobre
:nformatica
os
EUA,
1987
com
(membro).

pres1dencial a Argentina, 1987 (integrante!.
e V Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Poli-:.:.ca Nuclea~
Brasil-Argentina, Rio de Janeiro e Bariloche, :987 chefe)
Reunião do Grupo ConsultlVO dos 18 do GAT~. Genebra, :987
(representante).
Reunião Espec1al do Grupo Negociador de Agrl:::'J.ltura. Rodada
Uruguai, Genebra. 1987 (representante).
1987
do
conselho
da
ore,
:..ondres,
XLVIII
Reunião
(representante) .
Reun1ões do Grupo de Cairns e do Grupo de Agricultura da Rodada
Uruguai - GATT, Genebra, 1987 (chefe i .
.11..nchorena,
Encontro
Presidencial
Brasil-Argentina-Uruguai.
Uruguai. 1988 (membro).
ComitlVa Presidencial a Colômbia e a RPC, :988 1mentrc1.
Reun1ão do Gruoo de Trabalho Per:nanen-c.e para Acompanharnentc
Com~tiva

IV
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Intercambio

Bilateral

Brasil-Argentina,

(chefe).
Reuniões de Montreux e dos Comités
Serviços, Genebra, 1986 (chefe).

XVI

Reunião

do

269

conselho

do

Buenos

GATT

A~res,

sobre

Latino-Americano

1988

Bens

do

SELA

e

e

representante do Brasil no Diálogo de Chanceleres, Caracas,
1988 (chefe).
I e III RP.uniões da Comissão Mista de Ciência e Tecnologia
Brasil-RPC, Pequ1m, 1984 e 1988 (chefe).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-RPC, Pequim, 1988 (chefe).
Conferencista no ExeC'..J.tive Board do World Bank, Baltimore, EUA,
1988.

Conterenc1sta
no
''Woodrow
Wilson
center'',
Smithsonian
Institute, Washington, 1988.
Reunião a Nível Min1sterial do Comité de ~egoc1acóes Comerclals
da Rodada Urugua1, Montreal, 1988 (representante).
Reun~ao
de Represen-t.antes Governanentais de Alto Nível
da
ALADI. Montevidéu, 1989 (chefe).
Reunião do Comitê de Negociações Comerciais da Rodada Uruguai.
Genebra, 1989 (chefe).
Estabeleceu relações diplomêi.ticas
Ucrânia e Arménia, 1992.

entre

o

Bras1l

e

Belarrus,

Ordem de Rio Branco, Grã-cruz, 9rasll.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, 3rasil.
Ordem do Mérito Mil1tar, Comendador, Brasil.
ordem do Mérito Aeronautico, comendador, Brasil.
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha Mérito Tamandare, Brasil.
Ordem Francisco de Miranda, Vene~··al

EDCARDO PRISCO PARAISO RAMOS

· ---crlret.or-Geral do Departameitt-e-_
do servico Exterior
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-·--

rlr:r ·.;i 1- -\ r"cn ti n :1
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·\s

rc!Jcô~s

ov Gr.J.:.d com a :\rgentinJ
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governos .:: tlu1do. marcJdo r,or cordialidade c t:k".Jdo nt\el

p~)r IU\l'l~ •. L::
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que

t~·ln
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Neste sentido. cspec1al atenção tem sido dada a proJeWs de unegração energéuca. v1ária. de

telecomumr.ações e de desenvolvimento da rEg1ào frontclflça comum O apnmoramento da
Integração das malhas viârias argentina e brasileira tem s1do le\·ado a cabo, entre outros
empreend1mcnros. medJ.:mte proJeros de construção de pomes enrre muJJJClpios de fron1cm1
Jã esta concluJda

~

operante a ponte que mterliga os mumc1pios de São Borja e Santo

Torne. e estão sendo realizados estudos para a construçà'? de no . . as pontes sobre o Rio

Uruguai
Do mesmo modo. as redes de dJsmbuJção em:rgeuca estão ::.endo mrerligadas
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por um total de mvesumentos daretos que ultrapassa os US$ :. bilhões Grande parte das
empresas brasilcn·as mstaladas na Argentina se reune em uma entidade de represemaçjo. o
Grupo Dr:lsit O Grupo constitui foro coastitui tOro para a discussão ctl! tc!mas de inrert:ssc
comum. intercàmbios de intbrmações e experiências c representação ajunto

J

Jnstilu111:õcs

Joca1s publicas e pnvadas. De modo seraeJhante ao Grupo Brasil de Buenos .'\.ires. l!xi::.tc

um ''Grupo

.~gcntin.J...

em São PauJo. o qual congrega cmpn::sano::. argentinos com

mvesumentos c mrercsses no Brasil
Num processo de constante apnmoramento de suas relações. ilras1l . .
.~rgentma tem logrado ampliar as â.reas de convergencia de fonna a inco1·porar lemas ames
odos como sensive1s

Tal

eo

caso da cooperação em matena espac1al c o aprofundamento

da cooperação no setor nuclear

Na area espac1al.

~orno

J

,,
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em estudos proJetas conJLmtos
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dt:

monitoramcnto ambiental. o SABIA (Satdite Argenuno-Brasllciro para Informações ::.obre
J

Agua. a Agricultura

t:

o Ambiente) Em materia nuclear. ja estão idenuticadas a!:! arcas

pnontanas para o desenvolvimento da cooperação bilateral. que abrangera. prmc1palmentc.
aplicações na area da saude
Não

~

As
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5. Cabe, pois. a esta Comtssão opinar sobre a
maténa em pauta, nos termos do art. 101. I e V, do
Regrmento Interno do Senado Federal.
É o relatório.

PARECER
PARECER N" 555, DE 11198
Da Comiasão de Conlltituição, Jueti·
ça e Cidadanioo, aobre a Consulta n• 3, de
1998, da Me.. do Senado Federal, que in·
daga sobre "A possibilidade de r - . dução, para os mesmos C8irgos, na elai·
ção imediatamente subaaqüente, dos
atuaia membros das Me. .• da Cl....-a
dos Deputados e do Sanado Fedanll", ..,
atendimento a solicitaçio do Sat ador
Eduardo Suplicy.
Relator: Senador Lúcio Alcãntllra

I - Relatório
1 . A Mesa desta Casa, por tntermêdio do seu
Prestdente, Sua Excelência o nobre Senador Antõmo Carlos Magalhães, encaminha a esta Comisaão.
consulta provocada pe~ ilustre Senador Eduardo
Suphcy. sobre a possibilidade de recondução. para
os mesmos cargos. na eleição imediatamente eubseqüente, dos atuais membros das Mesas da GAmara dos Deputados e do Senado Federal.
2. O nobre Senador Eduardo Suplicy cit..,_
entendimentos de ilustres juristas sobre o
no
dta 1O do mês de outubro próximo passado, fom-tulou consulta à Mesa diretora deste Senado para que
esse órgão diretor man;testasse o seu entendimento
sobre o assunto. ·com a finalidade de que seja obedecido e mantido o pnncipio constrtucional da segurança juridica·. nas palavras de Sua Excelência
(Diário do Sanado F-ral, quinla·feira 22 de outu·
bro de 1998. p. 14430).

tema.

3. Por seu turno. o Prestdente desta Casa, Senador Antônto Car1os Magalhães. após fazer considerações sobre o tema conclui "no sentido de que o
membro da Mesa no segundo periodo de uma legislatura pode ser ele1to para o mesmo cargo na Mesa
no onmerro periodo da legislatura segUtnte. Nesta hipótese, pelos argumentos expostos. não haverá reeleição. mas nova eleição. o que não é proibido pela
ConstitUIÇão nem pelo Regtmento" (Diário do S.,ado Federal. qu1nla·fe•ra. 22 de outubro de 1998. p.
14432).
4. Não obstante esse entendimento. Sua Excelêncra decrdiu encamtnhar consulta à Comtssão de
Constiturção. Justrça e Cidadanra. órgão desta Casa
competente para falar sobre assuntos de natureza
Juridica.

11- Voto
6. Prehmrnarmente. queremos recordar aqut
esta Comissão se debruça sobre tema de relevância
constrtuctonal no momento em que a Ler Maior, de 5
de outubro de 1988, completa uma década de vigêncra. E a despetto de críticas que se possa a ela fazer
e sem embargo das modificações e aprimoramento
de que fot e é objeto nesses dez anos. cabe-nos regtstrar que o processo constitutnte e a Constituição
que dele resultou nos permitiram superar o autoritansmo e concluir a tram1tação democrât1ca. consolidando a estabilidade político-tnstituctonal que nos
possibilitou. por exemplo, atravessar e superar o
trauma polittco que representa o impeachment de
um Presidente da República.
7. Dessa forma, cremos que se nos 1mpõe o
dever de render homenagem aos dez anos da Constttutção de 1988, lembrando aqui os parlamentares
da Assemblé•a Nactonal Constituinte: os que faleceram, como o seu Presidente, Deputado Ulysses Guimarães; e os que continuam a participar da nossa
vida pública. como alguns dos membros desta Comissão, a exemplo - se tmpõe aqui a referêncJa- do
nosso Presidente Senador Bernardo Cabral. que
ocupou a relevante função de Relator da ComiSSão
que Sistematizou e redigtu o Estatuto Magno e hoJe
ennquece esta Casa, tratando dos assuntos que
chegam a esta Com1ssão de Const1tu•çâo. Justiça e
Cidadania com prudência, sabedona e firmeza. qualidades tão necessárias ao JUrtsta.
Ditas essas palavras. passemos a examinar o
ObJeto da consulta em pauta.
A) Eleição dos membros da Mesas das Caas do
Congresso Nacional nas Constituições Brasileiras
8. A Constttuição lmpenal de 1824 (art. 21) remetta para os respectivos regimentos a questão relativa à ele1ção das Mesas das Casas do Congresso
Nactonal. então denominado Assembléia Geral.
9. Igualmente. a Le• Ma•or que •nst1tuc1onalizou
a Repúbl•ca também remetta para o âmb•to interna
corporis d 3 Câmara dos Deputados e do Senado
Federal a ele1ção das suas Mesas (art 18. paragrafo
Umco). No mesmo senttdo laboraram a ConstitUição
de 1934 (arts. 26 e 91. VI), a ConstiiUIÇào de 1937
(art.41) e a ConstltUIÇào de 1946 (art. 40)
1O. Por outro lado. a Emenda Consttluc1onal nº 9
à Constrtwção de 1946. aprovada em julho de 1964.
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acrescentou parágrafo único ao art. 41 com o seguinte teor:
'Art. 41.

Parágrafo único. Cada uma das Câmaras reunir-se-á, em sessões preparatórias, a

º

partir de 1 de fevereiro do primeiro ano da
Legislatura, para a posse de seus membros

e eleição das respectivas Mesas.·
11. Como se vê, surge, então, novidade repetida em todos os textos constitucionais desde então.

Trata-se do período em que deve ocorrer a ejeição
das Mesas das Casas do Congresso Nacional. vale
dizer, durante as sessões preparatórias. realizadas a
partir de 1v de fevereiro do primeiro ano da Legislatura. A Constituição de 1967 conteve idêntico dispositivo no § 3 2 do seu art. 31. Da mesma forma, a
Emenda Constitucional n9 1, de 1969, trazia normativo similar (art. 29, § 4º). bem como a Constituição de
1988 (art. 57,§ 4•).

B) Eleição dos membros da Mesa nos Regimentos Internos do Senado Federal até a Emenda
Constitucional n•1, de 1969
12. No que se refere especificamente ao Senado republicano, o seu primeiro Regimento Interno.
datado de 1892. e que vigorou por toda a República
Velha, previa mandato de um ano e reeleição dos
membros da respectiva Mesa (cf. Regimento Interno
do Senado, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro,
1926, art. 11 ). Recorde-se, a propósito, que o cargo
de Presidente do Senado era exercido pelo VicePresidente da República, consoante o art. 32 da
Const~uição de 1891.
13. Por sua vez, o Regimento Interno aprovado
em 1935 igualmente previa a possibilidade de reeleição de membro da Mesa e mandato de um ano (cf.
Regimento Interno do Senado Federal, Imprensa
Nacional, Rio de Janeiro, 1935, art. 6•, § 1•). A propósito, o Senador Medeiros Neto, eleito Presidente
do Senado em 1935, foi reelei1o em 1936 e 1937.
quando o Congresso foi fechado pelo golpe que institUiu o Estado Novo. Relembre-se que a Constituição de 1934 ext1ngui o cargo de V ice-Presidente da
Repúbhca. Assim, pela pnmeira vez. o Pres1dente do
Senado Republicano foi escolhido pelos seus pares,
uma vez que afasta a norma constitucional que atribuía a Presidência do Senado ao Vice-Presidente da
República. regra que voltou a viger entre 1946 e
1961.
14. O Regimento Interno aprovado em 1946
(Resolução n• 1. de 1946, art. 12), da mesma forma.

pennitida a reeleição de membro da Mesa. Também
possibilitavam a reeleição o Regimento Interno de
1948 (Resolução n' 3, de 1948, art. 13) e o de 1952
(Resolução nº 9, de 1952, art. 32). Ressalve-se que
esse úitimo limitava a reeleição a uma única vez,
sendo que o seu art. 32 foi alterado pela Resolução
n2 3, de 1954, e, subseqüentemente, pela Resolução
nº 30, também de 1954. Ambas as alterações silenciaram sobre a possibilidade de reeleição. Ora.
como não havia vedação, a interpretação razoável
era de que estava permitida. Assim, por exemplo, o
Senador Apolõnio Sales. eleito Vfce-Presidente em
1956. foi reeleito em 1957 e 1958 (cf. Dados Biográficos dos Pres1dentes do Senado, Subsecretaria de
Edições Técnicas. Senado Federal, 1991)
15. Por seu turno. o Reg1mento Interno aprovado em i 959 manteve a mesma regra adotada em
1954 (Resolução n' 1, de 1959, art. 55). Também
manteve essa regra a nova redação adotada para o
art. 55 em 1961 (Resolução n' 76, de 1961), por
ocasião da revisão regimental que adaptou o Regimento Interno às mudanças provenientes da Emenda Par1amentansta (Emenda nº 4/61). Anote-se que,
com essa Emenda Constitucional, o Presidente do
Senado voltou a ser escolhido pelos seus pares. tal
como se dera entre i935 e 1937.
15. De outra parte. o Ato Institucional n2 16, de
14 de out<.Jbro de ~ 969, ~roibiu a reeleição dos membros da iviesa para o período Imediato. Ass1m. naquele momento surg1a :-.erma que vedava a reeleição de membros d-e Mesa das Casas do Congresso
Nac1onai.
17. Essa norma transitória foi confirmada pela
Emenaa Gonst1tuc1ona1 n~ 1. de 17 de outubro de
1969. no seu ar1. 186:
·'Art. ~86. O mandato das Mesas do
Se!"1ado Federa! e da Câmara dos Deputados.
no periodo que se inic1ará em 31 de março
de 1970. será :::le um ano, não podendo ser
reele1to qualquer de seus membros para a
Mesz segu•nte."

C) O preceito da atinea h do parágrafo único do
:o ôa E:mênda n~ 1, de 1969, e a controvérsia
sobre a sua interpretação.
18. Recorde-se. a1nda. que a Emenda nº 1, de
1969. tmuxe. no seu texto permanente (art. 30, parág~a1o l2ilico. alínea h), o segu.nte precepttvo:

art.

'"Ar1. 30.
Paragrafo Un1c0.
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h) será de dois anos o mandato de
membro da Mesa de qua!quer das Câmaras.
pmiiJida a reeletÇão. •
19. Portanto, a Err:enCa Constrtucional n 2 1, de

1969, constituciona!izou. n0 seu corpo permanente,
preceitos qi..l~ até então vrnham sendo deixados à
discnção de cada uma das Casas. quais sejam, os
relatrvos a duração dos rr.anl.iatos aos membros das
mesas e à pos.'5ibil!dade o-:.: r!àú tje sua reEHeiçio.
inst.tuindo o manciato de dois anos para as Mesas e
vedando a reeleição de seus membros.
20. Essas novas regras foram rnscritas no Aeg!me:!t':' lntemo :io Senado Ft:d€:<ai aprovado originanaíTlente em 1970 (Rescluçã::J n"' 93n0. an. 62).
que ve!C ~ubstrtu:r o en~.5o .... gente. que. como visto
acrma. datava or,.ginariamente de 1959. O regimento
!ntemo aprovadv em 1970 arnaa vrgcra. muito embora tennü s•do objeto de diversas alterações desde
er.tão, 1ncn.âda a ampla rev1são fe•ta pela Resolução
n' 18, de 1989, que o adaptou a Cunstrtuição de
1988.

21. Por outro lado. o novo precept1vo contido
na alínea h do parágrafo ünico do art. 30 da Emenda
Constitucional ng 1, de 1969. gerou polêmtca que
versava sobre o alcance da pro1b1ção de reeleição
nele versada: se para qualquer cargo ou apenas
para o cargo já ocupado pelo parlamentar.
22. Os doutos se divid•ram sobre essa controvers•a. Pontes de Miranda entende~ que a vedação
dev1a ser entendida restritivamente. Logo, membro
da Mesa em final de mandate podena ser eledo para
cargo d1verso no período segwnte; por exemplo, parlamentar que exercesse cargo de Secretário podena
se tornar Presidente. Para o saudoso Mestre. nesse
caso não haveria reeletção. mas s•m eleição para
um novo cargo. o que não estava vedado pela norma em pauta. (Cf. Comenranos à Constrtwção de
1967 com a Emenda nº 1. de 1969. Ed. Rev1sta dos
Tribuna•s. 211 ed1ção. Tomo 11. p 604)
23. Em sent1d0 diverso comentou Manoel Gonçalves Ferre1ra Filho.
·cuidou a Emenda n"' 1 de estabelecer.
também. a duração do mandato dos membros que compõem as Mesas das Casas do
Congresso. Esse mandato sera de do1s
anos.
Por outro lado. 11mbra em pro1b1r a reele•ção Note-se que veda 2 reele•ção para
membro da Mesa. Dessa forma. não parmite
que um membro da Mesa. por exemplo o
V•ce-PresJdenle. se;a ele•ro. tmdos os dois
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anos. para Pres1dente. visto que estará sendo reeleito membro da Mesa." (Comentá nos
à Consutwção BrastJeira, Vai. 1. Ed. Sararva.
2' ed1ção, 1977)

24. Cabe ainda registrar que M1guel Reale reconhecia que as duas interpretações acima anotadas eram razoáve1s. mUlto embora se 1nclinasse pela
segunda (Cf. Consulta S/N°, de 1980. Com1ssão de
Constitu1ção e Justiça da Câmara dos Deputados.
Diário do Congresso Nacional. Sessão I. de 27 de
novembro de 1980. p. 15133)

25. Na prática a segunda pos1ção prevaleceu.
tendo s1do entendido que vedação de reele1ção alcançava qualquer cargo. na mesma legislatura, Interpretação essa construída da anãhse do d1sposit1vO
constitucional em tela combinada com o art. 13. §5 9 •
do Reg1mento da Câmara dos Deputados então em v•gor (Resolução n"' 30. de 1972). que assim d•spunha:
"Ar!. 13.

§ 5º O mandato dos membros da Mesa
ê de dois anos. pro1b1da a reele•ção para
qualquer dos cargos na mesma Leg1slatura."
(Cf Consul1a SIN'. de 1980. Com•ssão de
Constituição e Just1ç:a da Câmara dos Deputados.
Diário do Congresso Nacional. Seção I. de 27 de
novembro de 1980).
26 Postenormente surg1u a questão de se a
vedação de reele1ção alcançana apenas a leg1slatura
corrente ou se também se aplicana na passagem de
uma leg1slatura para outra. A dUvtda surg•u quando o
Deputado Ulysses Gurmaràes. Presidente no período de 1985/1987 postulou novamente o mesmo cargo para o período 1987/1989.
27. O entendimento que então prevaleceu !01 o
de que os membros da Mesa que est1vessem concluindo os seus mandatos no segundo periodo da leg•slatura podenam ser eleitos novamente. na legislatura segu1nte. para os mesmos cargos por eles ocupados. Isso porque. a ngor. não havena reeleição.
mas nova ele1ção. dev1d0 â renovação de leg1slatura
Dessa forma. o Deoutado Ulvsses Gu1marães fo1
Pres1dente da Càmara dos Deputados por do1s penodos consecutrvos. porem em teg1slaruras diferentes.

D) A interpretação do preceito contido do § 4 2 do
art. 57 da Constituição de 1988
28 Chegam:>s. ~:w...• Con"".I1!UIÇ3G c1e 1988
Vejamos. de 1n1C1v. ~..... •Jue .JIZ C· seu art :,-;_ ·~· 4''
"An 57
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§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-à

34. Nesse ponto exsurge a indagação: período

em sessões preparatórias, a partir de 19 de

imediatamente subseqUente a quê? De certo, a outro período transcorrido anteriormente. Mas anteriormente quando?

fevereiro, no primeiro ano da legislatura,
para a posse de seus membros e eleição
das respectivas Mesas, para mandato de
dois anos, vedada a recondução para o
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.·

29. Assim, a cada início de legislatura. o Senado Federal e a Câmara dos Deputados deverão se
reunir, a partir de 19 de fevereiro, para dar posse aos
seus membros e eleger as respectivas Mesas diretoras. Até aqui.segundo nos parece, o texto não provoca dúv•da, não sendo necessário esforço lnterpretat•vo maior para que seja alcançado o seu sentido.
30. No entanto, a expressão final vedada a recondução para o mesmo cargo no período imediatamente subseqüente gera pelo menos uma dúvida
importante. De fato, a vedação de recondução
abrange apenas o segundo período da legislatura?
Ou também se aplica na passagem de uma legislatura para outra?

31. Tomada a expressão final (sublinhada) isoladamente, parece-nos que, de fato, ela veda a re-

condução de membro da Mesa de qualquer das Casas do Congresso Nacional para período imediatamente posterior, qualquer que seja ele.
Contudo, como é sabido, não se procede a interpretação de preceptivo legal, de natureza constitUCional ou não, analisando-se isoladamente, os períodos ou trechos que o compõem.
32. Com efeito, para se desvelar o sentido de

qualquer trecho de preceptivo legal, há que relacioná-lo com as demais partes que compõem o preceptivo, examinando-a no contexto em que está inserido, bem como relacionando-o - como um todo com os demais que compõem o diploma legal. Para
tanto, se faz uso dos métodos gramat1cal e sistemátiCO de interpretação, em que se parte do pressuposto de que a lei é um s1stema de termos e normas que
necessanamente se relacionam e se condicionam.
33. Dito isto, voltemos à expressão f1nal do normativo em tela: "vedada a recondução para o mesmo cargo no período 1med1atamente subseqüente~.
A expressão "imediatamente subseqüente• evoca a
1dé1a de tempo: a palavra Imediatamente é advérbio
de tempo e o adjet1vo subseqüente, segundo o Dicionário Aurélio, significa o que subsegue no tempo ou no lugar; imediato. ulterior. seguinte (cf. Novo
Dicionário da Lingua Portuguesa. 1 ~ ed1ção. 7~ im-

pressão).

35. Para responder a essa segunda interrogação devemos seguir o que foi dito no item 32 acima,
ou seja, há que relacionar a expressão em foco com
as derr.ais ·partes que compõem o perceptivo. No
caso, vejamos novamente o que diz a parte inicial do
dispcsitivo em pauta: "Cada uma das Casas reunir-

se-à em sessões preparatórias, a partir de 1° de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse
de seus membros e eleição das respectivas Mesas,
para mandato de dois c.nos·. Respondendo, pois. à
segunda das indagações postas no item imediatamente anterior, período tra••&::Orrido anterionnente,
no contexto do § 4° do art. 57 da Constituição Federal, é o que alcança os dois primeiros anos da legislatura.

36. Assim, quando a expressão final do § 4° do
art. 57 da Constituição Federal veda a recondução
de membro da Mesa para o mesmo cargo no período imediatamente subseqüente ela está vedando a
reconduçao ~c: membro da Masa eleito no primeiro
ano da legislatura para o periock> que se inicia no
terceiro ano da legislatura.
37. Isso porque eleição subseqüente à ocorrida
no primeiro ano da legislatura é a eleição que ocorre
no terceiro ano da legislatura. pois confonne dita o
normativo de que tratamos, o periodo de mandato
das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal é de dois anos. Assim, há dois periodos de
mandato para as Mesas Diretoras das Casas do
Congresso Nacional durante cada legislatura: um
primeiro. que se inicia no primeiro ano da legislatura;
e um segundo, que se inicia no terce1ro ano da legislatura. Sobre esse último período incide a vedação
contida no§ 4 2 do art. 57 da Lei Maior, in fine.
38. Por outro lado, não se pode olvidar que a
expressão final do § 4º do art. 57 da Lei Maior ·vedada a recondução para o mesmo cargo no período
imediatamente subseqüente" configura uma restrição de direito e as restrições de direito (em especial
as que dizem respe1to a inelegibilidades) devem ser
Interpretadas restntivamente e não. extensivamente.
39. Ademais. há que rememorar a tese que
embasou a nova eleição do Deputado Ulysses Guimarães à Presidência da Câmara dos Deputados
em 1987 e que guarda relação com a tese esposada
por Pontes de Miranda (cf. item 22 acima) por ocasião da controvérsia sobre a Interpretação da alínea f
do parágrafo único do art. 30 da Emenda n 2 1. de
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1969: a vedação de reeleição de membro da mesa
alcança apenas o segundo periodo da legislatura,
po1s no caso de passagem de uma legislatura para
outra não se tena propriamente reeleÇão, mas nova
eleição
40. Por conseguinte. so lOS da opmião de que
a vedação de recondução de membro da Mesa estat>elecida pelo art. 57, § 4'. do estatuto Supremo,
deve ser entendida restritN"amente, ou seJa, como
abrangendo apenas o segundo periodo da legislatura. não alcançando legislatura que se inicia.
41. A propósito cabe distlngu~r legislatura e
~andato parlamentar, a!gumas vezes equivocadamente trdos como sinõnimos.
Leg1slatura pode ser def1mda como o período
entre duas ele1ções gerais no qual são realizadas as
sessões parlamentares. Já mandato parlamentar
a delegação concedida pelos Cidadãos aos seus
representantes junto ao parlamento por periodo determinado.
42. A Constituição Federal de 1988, no parágrafo único do art. 44, que abre o Capitulo referente
ao Poder Legiskttivo, fixa a legislatura em quatro
anos. Ass1m, tomando por base a que se iniciou em
1826. estamos na 50' Legislatura. que se encerrara
em 31 do ano vindouro. Em 19 de fevereiro do ano
v1ndouro se Iniciará a 51 1 Legislatura.
Por outro lado, o mandato dos Senadores é de
Mo anos (art.46, § 1'· da CF). Logo, o mandato &enatonal abrange duas leg1~aturas.
43. Retomando à questão fundamental desta
consulta e que diz respeito à interpretação do precel10 do § 4' do ar1. 57 da Constituição Federal. ternos
que registrar que quanto a ela não há unanimidade
entre os doutrinadores.
Destane, o douto constitucionalista José Afonso da Silva enfrenta assim o problema:

e

·A exigência da autonom1a das Câmaras Legislativas impõe seJam seus órgãos diretores compostos de membros pertencentes a seus quadros e elertos pelos seus pares. Isso é um princípiO geral da organização
do Poder Legislativo que. entre nós, sempre
fo1 segu1do. consoante consta agora do
an. 57. § 4 2 , que consagra as pnme1ras pro~
v1dênc1as. no inicio de cada legislatura, de
organização interna do Congresso Nac1onal.
ao estatu1r que cada uma das Casas se reumra em sessões preparatórias. a parttr de 1"
de fevereiro, no pnmetro ano da legislatura,
para a posse de seus membros e eleição
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das respectivas Mesas, para mandato de
dois anos, vedarJa a recondução para o
mesmo cargo na ele~o imediatamente subseqUente. Corta-se ai a controvérsia que
medrou com base na Constitu;çã.o revogada.
que vedava a reeie;ção sem mencionar para
onde. o que a nós sempre pareceu, pelos
principias. que reeJeição Significa recondução ao mesmo cargo para o qual se elegeu
- logo. a proibição se referia ao cargo ocupado anteriormente. Não foi a tese que prevaieceu, por entender-se que estava proibida recondução a qualquer cargo da Mesa.
Com o texto agora em v1gor está claro que o
Pres1dente não pode pleitear sua recondução ao mesmo cargo, mas pode, por exemplo. para Vice-Presidente, enquanto este
pode eleger-se Presidente ou Secllttáno e
esta a qualquer daqueles. (Curso de Direito
Constitucional Positivo, Mafheiros Editores, 13' edição, 1997. pp. 4851486.) (Grilo
no origmal.)

45. E. concluindo a sua ttção, remata
professor.

o

ilustre

•Fica a questão de saber se isso só
vale dentro da mesma legtSiatura, ou se
também se aphca na passagem de uma
para outra. O texto proíbe recondução para
o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqUente: para nós isso signihca. também. proibir a reeleição de membros da última Mesa de uma legislatura para a primeira

da seguinte." (Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 13• ed1~
çào. 1997, p. 486.) (Gr~o no original, subhnhamento nosso.)
46. Já o não menos douto constitucionalista
Celso Bastos tem entendimento diferente sobre a
maténa. Diz esse ilustre professor em parecer que
profenu:
·A leitura afoita do texto acima transcnto permite a .ntehgência segundo a qual a
expressão 'vedada a recondução para o
mesmo cargo na eietção Imediatamente subsequente' estana a proibir a recondução do
parlamentar consecutivamente, vale d1zer.
não poderia ele recandidatar-se ao cargo
toda vez que t1vesse terminado de exercer o
mesmo.

A teleologia do paragrafo mencionado
não va1 a esse ponto. Ela restnnge-se a re-
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guiar o direito de ele1ção dentro de uma
mesma legislatura, o que fica claro pela parte inicial do parágrafo, que fixa a data de primeiro de fevereiro do prime1ro ano da legis-

latura como momento para a eleição das
Mesas da Cámara e do Senado.
Findo o prazo de dois anos contados a
partir desta data é que surge a possibilidade
de recondução. tanto para os cargos das

Mesas da Càmara como do Senado. E são
estas as reconduções proibidas pelo texto
sob comento. Findos os dois anos. encerrase a legislatura e, conseqüentemente a regulação do parâgrato quarto, que nada dispõe que uitrapa::;se a .nesma leg1slatura.
uma vez que cada micio seu eqUivale a um
periodo inteiramente novo na vida congressual, e sobretudo na vida profissional de todos os parlamentares."

47. E, falando especificamente sobre o Senado, lec1ona o ilustre mestre:
• Até mesmo no Senado tal ocorre, com
a ún1ca diferença de que o mandato senatorial dá direito à permanénc1a em duas legislaturas consecutivas. Mas ainda aqui está
presente a ruptura representada pela mudança de legislatura. o que significa dtzer
que o Senador pode ocupar um cargo na
Mesa na primeira legislatura do seu mandato, e um segundo durante o exercício da segunda legislatura, a1nda que. temporalmente
falando, haja uma consecução no desempenho das suas funções, no caso de a ocupação do mesmo cargo da Mesa se der na segunda metade da pnmeira legislatura e na
primetra metade da seguinte. Não é desta
hipótese que o parágrafo quarto cuida. Ele
não leva em conta as reconduções quando
estas se dão em legislaturas diferentes:

48. Quanto à interpretação do douro Professor
José Afonso da Silva. devemos chamar a atenção
para o fato de que. quando diz que o § 4º do art. 57
da Lei Maior também proíbe a reeleição de membros
tja última Mesa de uma legislatura para a pnmeira
da segutnte, o ilustre Mestre pressupõe uma proposição anterior, ainda que Implícita. Essa proposição
anterior diria respt. .•o vedação de reeleição no segundo período da legislatura. Ou seja. para o douto
Mestre. há vedação de reeleição de membros da primeira Mesa para a segunda dentro da mesma legis-

a
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!atura e também de membros da segunda Mesa de
uma legislatura para a primeira da seguinte.
49. A importância do que pode parecer um detalhe está em que se nos afigura que o uso do termo
também, no contexto. sinaliza uma interpretação extens: o~a da vOCação contida no § 4º do art. 57 da Le1
Mai0., do que. com as dev1das vénias. d1scorctamos.
Segundo nos parece, a interpretação restrita adotada pelo Professor Celso Basto~ é mais adequada à
espéc1e em questão, conforme expusemos ac1ma
(item 36).
E) Os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em vigor
50. Vejamos, agora. como os regimentos Internos das Casas do Congresso Nac1onal tratam o assunto em apreço. Isso, porque a doutrina entende
que cabe ao regimento 1nterno de cada Casa tntegrar a norma constrtuctonal que d1spõe sobre eleição
para as respectivas Mesas. (Cf. Consulta SINº, de
1980, Comissão de Constituição e Justiça da Câma·
ra dos Deputados. Diário do Congresso Nacional,
Seção I, de 27 de Novembro de 1960.)
51. Quanto a isso, paiece-nos q;.;a ttií':tc c R;;gimento Interno da Câmara Cos :Jeputados como :.
do Senado Federal r.ão intentam ampliar a vedação
de que ora tratamos. A Carta rag1ment:JI da C.5.:-;;a:&
(Resolucãc ~; ~7 ..:.l= :<:139). na verdade, não c:lnSI•uç.5..o :;. ~~e:çii:- ~ar.:;. •:: ::-;esmo carg.:. er.1
legislatura diterer:re~. a.i.:;!.::;, qüe sucessivas.
'Ar(. s~ Na segunaa sessão preparatória da pnme1ra sessão legislativa Oe cada legislatura, às qwnze horas do dia 2 de fevereiro. sempre G\..!e possível sob a direção da
Mesa da se~sâo anterior, realizar-se-a eleição do Pres1de:~te. do.s demai~- membros da
Mesa e dos Suplentes de Secrctános. ~ara
mandato de aois &nos. '-edada a recvnm..:ção para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.
§ 1 Não se considera recondução a
eleição para o mesmo cargo em leg1slaturas
diferentes. ainda que sucess1vas."

º

52. Destarte. o texto da Câmara dos Deputados
pos1t1va a interpretação adotada por ocasião da nova
ele1ção do Deputado Ulysses Gwmarães à Pres1dênc1a daquela Casa em 1987.
53. No que se retere ao Regimento Interno do
Senado Federal (Resolução n' 93. de 1970. com alteração decorrentes de resoluções postenores). o
seu art. 59, caput, repete, quase ipsis litteris, a expressão final do texto constituc1onal:
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"An. 59. Os membros da Mesa serao
ele1tos para mandato de dois anos. vedada
a reeleição para o perlocio imediatamente
subseqüente. •

54. A diferença esta na troca do termo constilu·
cional recondução por reeleição e a não-ressalva da
possibilidade de reeleição para os mesmos cargos.
55. Por outro lado, ao apenas repetir quase literalmente o preceptivo constitucional em questão, a
Carta regm1ental do Senado Federal toma legitima a

conclusão de que não pretende ampliar a vedação
contida naquele.

56. Adema&s, diante do texto do art. 49 do Regimento Interno do Senado cabe a tese Já refenda
acima; veoação de reeleição de membro da mesa alcança apenas o segundo período da legislatura, pois
no caso de renovação de legislatura não se tena
propnamente reeleição, mas nova eleição.
F) Um parênteals: a Inversão ele pressu~o
doutrinário ele Genldo Ataliba
57. Ainda sob a égide da Emenda n• 1, de
1969, o saudoso publicista Geraldo Ataliba pubhcou
ensaio sobre o tema, em que tratou das razões doutrinárias que, segundo entendia, impediam a reeleição de membro da Mesa, para o mesmo ou para outro cargo.
Assrm. de acordo com o Mestre paulista, a
proibição de reeleição decorria do principiO republicano, que 1mpõe a periodicidade dos mandatos.

58. Esgnmindo a sua arguta inteligência. lecionava Geraldo Ataliba:
·Nota-se. no nosso s1stema. que os
mandatos de natureza legislativa são sempre renováveis, mediante periódica consuha
ao eleitorado. Doutro lado. não se consente
o mesmo aos mandatos Executivos. Estes
não comportam. para o periodo imediatamente subseqüente. reeleição. Não há. no
nosso direito constitucionaL ooss1bihdade
de reeleição para o exerócio de cargo~
executiVos.
Ev1dente que essa drterença de tratamento SIStemático entre as funções executr·
vas e 1eg1slativas se dá exatamente em função da soma de poderes concretos que a
ConstitUIÇão põe nas mãos dos legisladores.
No Bras1l. a altemãncra dos cargos de natu·
reza executiva e peremotorra. absoluta, categórica e irremiSsível. Ass1m. a perrodlcrdade, em funções puramente legrsiatl·
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vas, admite a reeleição: nas funções executivas implica necessanamente alternância.
Ora. a função de membro das Mesas
das Casas Legislativas é função de natureza
executiva. Não é função legislativa. É função
de direção, supervrsão. polícra, administração e execução. Em tudo e por tudo, se afigura função executiva e administrativa.
59. E concluindo o seu brilhante raciocínio, rematava Geraldo Ataliba:

O critério. po1s. informativo do procedimento hermeneut/Co a ser adotado hâ de
ser consentâneo com essa drretnz tão mtrdamente traçada.
E sabido que todos os precertos contrdos na Constitu1çâo fixam os lrmrtes de eficácra e a própna dimensão dos pnncípios.
Desta forma. não podem ser Interpretados
de modo que contrarie a direção por eles
apontada. As simples regras sublinham. enfatizam, denotam os prrncipios. Em outras
palavras: a nenhum Intérprete é iícrto chegar
a resultado de nenhum trabalho exegético
que termine por negar ou contranar a direção apontada pelos princípios.
Portanto, parece-nos ser muito mars
consonante com as exigênc1as do principio
repubhcano a rnterpretação que postula a ai·
ternância cabal e completa no que drz respeito à Mesa do Congresso, do que qualquer outra solução. Não podem ser rnterpretadas em ·sentido' (Recasens Sichesl rnverso. (Reeleição das Mesas do Congresso.
Revista ele lnfonnação Legislativa ni 69.
jan./mar. 1981. p. 53)
60. Sem embargo da hção do saudoso mestre
do Direrto Púbhco. hâ que se observar o seguinte
Com a adoção da Emenda Constitucional n" 16 a
Constrtuaçâo de 1988. o pressuposto central da argumentação de Geraldo Ataliba contra a possib1hdade
de reele1ção de membro de Mesa da Casa Leglslatrva (a 1rreelegibihdade das funções executrvas) se rnverteu.
61. Com efeito. como sabemos. a Emenda
Constrtucronal ng 16. de 1997. rnscreveu em nosso
Drrerto Constrtucronal a poss1brlrdade de reele1ção
para os Chefes do Poder Executrvo. afastando a
cláusula da 1rree1egrbrlidade que sempre vrgorou em
nossa República.
62. Ora, se. como ensrnou Geraldo Atalrba. o
cnténo informatiVO do procedimento hermenêutrco a
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ser adotado hã de ser consentãneo com a diretriz
traçada, uma vez que o nosso sistema republicano
não mais impede a reeleição dos titulares do Poder
Executivo, não há mais razão doutrinária que vede a
possibilidade de reeleição de membro de Mesa de
Casa LegislatNa, pois ~a função de membro das Mesas das Casas Legislativas é função de natureza
executiva. Não é função !egislativa. É função de direção, supervisão, policia, administração e execução.
Em tudo e por tudo, se afigura função executiva e
administrativa •.
63. Dessa forma. com a Emenda n• 16/97, o
sentido inverso a que fazia referência Geraldo Ataliba (cf. üem 59}, por ass1m dizer, se inverteu. ou seja,
ainda nas palavras do saudoso Mestre, se é sab1do
que os preceitos contidos na Constitu1ção não podem ser interpretados de modo que contrarie a direção por eles apontada, uma vez que o preceito constitucional da irreelegibilidade cedeu lugar ao preceito
da reelegibilidade das funções executivas e, de outra
parte, como a função de membro das Mesas das
Casas Legislativas é função de natureza executiva,
é lídto concluir que não cabe mais esgrim1r o argumento da irreelegibilidade das funções executivas
como impedimento à reele1ção para a Mesa da Casa
Legislativa. Contrario sensu. o preceito da reelegibilidade daquelas - agora vigorando - labora em
prol da reelegibilidade para essa última.

G) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
64. Por f1m, algumas palavras sobre a Jurisprudência pertmente ao assunto em pauta. Prime1ro
confonne a pesQuisa que empreendemos, nào há junsprudência que trate especificamente do alcance
da vedação de recondução de membro de Mesa das
Casas do Congresso Nac1ona1 1nscrita no § 4º do
art. 57 da Le1 Ma1or, como também não encontramos
jurisprudência especifica que trate do alcance da vedação cont1da na a:inea f do parágrafo único do
art. 30 da Emenda n 2 1. de 1969.
65. Não obstante. sobre esse úft1mo disposrt1vo,
devemos fazer reterênc1a à Representação n2 1.245
- RN, que argüiu no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade de d1spos1tivo do Regtmento lnterno da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Norte, que d1spunha no sent1d0 de Que a ele1çâo de
membro da Mesa da Assembléta para cargo d1verso
do ocupado por ele. na eJe1ção segUinte. 1mpllcava
reeleição.
66. O argumento do então Procurador-Geral da
República, 1lustre Professor InocênCIO Márt~res Coelho. estava ancorado na tese de que o referido diSpositivo 1nfring1a a alínea f do parágrafo úniCO do art. 30,
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da Emenda n' 1, de 1969, que deveria ler aplicação
obrigatória nos Estados, por configurar princípio republicano essencial. na linha do trat>alho do Professor Geraldo Ataliba, citado acima.
67. Naquela assentada, ocorrida em 1986. o
Pretória Excelso julgou improcedente a representação em questão, rejeitando a tese de Que a referida norma se incluía entre os princípios republicanos essenciais a que os Estados devessem obediência compulsória (cf. Revista Trimestral de Jurisprudência do STF, 119/03, pp. 964 a 980).

68. A importância dessa decisão para o caso
de que cuidamos está em que, de acordo com o entendimento da nossa Corte Constitucional, norma
que trata da eleição de Mesa de Casa Legislativa.
ainda que constitucionalizada, não pode ser considerada como norma decorrente de pnncipio magno es·
tabelec1do. mas, antes, nonna regimental elevada ao
status constitucional.
69. A propósito, esclareça-se, já no regime da
Constrtuição Federal de 1988, o Supremo Tribunal
Federal apreciou pelo menos duas Ações Diretas de
InconstituciOnalidade de dispositivos de Constituições
Estaduais que facultam a reeleição. em qualquer hipótese, de membro de Mesa de Assembléia Legislativa. Ambas foram igualmente declaradas indeferidas
sob o mesmo fundamento da decisão da adotada na
Representação n' 1.245-RN (cf. ADIM n• 792-RJ e
ADIN n' 793-RO). Ou seja, os Estados têm aulonomia para seguir ou não o estabeleCido no § 4º do
art. 57 da lei Ma1or.
70. Por outro lado, é importante ressaltar aqUI
a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai no
sent1do de que interpretação de norma regimental
que trata de matéria interna corporis se esgota no
àmbito da Casa Leg1slat1va respecuva (vg. Mandado
de Segurança n' 20.471-DF).
H) Conclusão
Enf1m, como conclusão de todo o exposto. respondemos objetivamente à questão posta na presente consulta nos termos segumtes:
Quando a expressão f1nal do § 4c, do art. 57 da
Const1tuição Federal (assim também a do caput do
art. 59 do Reg1mento Interno do Senado Federal)
veda a recondução de membro da Mesa para o
mesmo cargo, no periodo 1med1atamente subseqUente. ela está vedando a recondução de membro
da Mesa ele1to no primeiro ano da legislatura para o
periodo que se 1n1cia no terce1ro ano da teg1slatura.
Outross1m. aquela ex:pressão configura uma
restrição de d1rerto e restnções de direito (em espe-
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cial as que dizem respe~o a inelegibilidades) de-..
ser interpretadas restritivamente e não extenstva·

mente.
Portanto, é possível a escolha dos aluais IT*nbros da Mesa do Senado Federal, para os ,_~
cargos por eles 0<a ocupados. na eleição preYilla
para fevereiro do ano vindouro.
Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio AI.,.,_,
Relator - ROIMrO Jucá - Joeé Agripino - .._..
son Peres - " - . ! Tu11111 - Esperidi8o Amin Francelina Pereino - Ney Suassuna - Sérgio Mlchado - Roberto Freire (venc1do) - Antonio Cerlos Valadares - J-e Eduardo Dutr8 (vencido) Elcio Alvares - Djalma Bessa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio)- A PrMidência recebeu, do Presidente do Supremc Tribunal
Federal, o Ofício n• S/81, de 1998 (n• 224198, na origem). de 4 do corrente, encaminhando, para os fins
preVIStos no art. 52, inciso X, da Constituição F - .
cópia do Alo das Disposições Trans~óries da Lei Or·
gânica do Município do Rio de Janeiro, de 5 de abril
de 1990. bem como do parecer da Procuradoria-Geral da República, da certidão de trânsito em julgado,
do acórdão e da versão do registro taquigráfico do
JUigamenlo proferido por aquela Corte nos autos do
Recurso Ex1raordinário n• 187.142, o qual declarou a
inconstitucionalidade dos art1gos 25, 27 e parágra·
los. do Ato das Disposições Trans~óries da Lei Orgânica do Municipto do Rio de Jane1ro.

O expediente va1 à Com1ssão de Constituição,
Just1ça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A P,..,.;-

dêncla comunica ao Plenário que constarão da Ordem do Dia da sessão do Congresso Nacional di
próx1ma terça-feira, dia 1O de novembro, os Projetos
de Le1 n's 29. de 1998-CN. que "Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União eNdito suplementar até o limile de R$237.475,00 (duzentos e trinta e sete m1!. quatrocentos e setenta e
c1nco reais), em favor do Min1sténo do P!ane)élmento
e Orçamento, para reforço de dotação consignada
no v1gen1e orçamenlo"'. e 37. de 1998-CN, que "Autonza o Poder Execut1vo a abnr aos Orçamentos Fiacal e da Segundade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Judk:lário, crédito suplementar no vaiar global de R$15.235.589,00 (qu1nze
milhões, duzentos e trinta e c1nco mil. quinhentos e
oitenta e nove reaiS). para os fins que especiftca•.
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devidamente instruidos com pareceres da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi·
ciência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio
n• S/82, de 1998 (n• 3.049/98, na ongem), de 5 do
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da. solidação do Govemo do Eslado de
Santa Catarina acerca da operação de créd~o ba·
seada no contrato de abertura de crédito, celebrado
em 31 de março de 1998, entre a União e o Estado
de Santa Catarina, no valor de trezentos e onze milhões. novecentos e sete mil reais, cujos recursos
serão destinados ao saneamento e capitalização do
Banco do Estado de Santa Catanna S.A. - BESC.
do BESC S.A. Crédito Imobiliário - BESCRI, e do
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC, no ãmbilo do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Ftscal dos
Estados.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos, que terá o prazo de quinze dias para sua
apreciação, nos termos do art. 4° da Resolução n• 78.
de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi·
dência comunica ao Plenário que. no dia 11 de
agosto passado, recebeu do Presidente do Banco Central do Brasil o Oficio n' S!72. de 1998
(n• 2.154/98, na origem) de 10 de agosto ú~imo.
encaminhando a Nota Técnica DEDIP/DIARE-981006,
re1erente à solicitação do Banco do Brasil. na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nac1onat União, para contratar operação de crédito com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no valor total de
duzentos e noventa e seis milhões. duzentos e vinte
e um mil e setenta reais, cujos recursos serão destinados ao ressarcimento de até oitenta por cento das
perdas líqüidas imputadas ao Estado no exercíc1o
fiscal de 1998. deoorrentes da aplicação da Le1 n' 9.424.
de 24 de dezembro de 1996, que d1spõe sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensmo
Fundamental e de Valorização do Mag1stério FUNDEF.
Naquele Ofício. o Banco Central do Brasil esclareceu que. ao analisar o referido ple1to. deparouse com aparente conflito existente entre a Med1da
Provisóna nº 1.688-2, de 1998. que é pemHss1va de
empréstimo de natureza urgente e relevante tendente a suprir os Estados e o Distrito Federal de recursos para lazer frente a perdas ocorridas Já no
exercício de 1998 em decorrênc1a da aplicação da
Lei n' 9.424/96, e a Resolução n• 78, de 1998, do
Senado Federal. que Impede a contratação de ope-
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rações de créditos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do chefe do Poder Executivo
da unidade da Federação interessada.

Na data de ontem, aquela autarquia encaminhou ao Senado Federal o Oficio n' 3.039/98 na origem, de 4 do corrente, em aditamento ao Ofíc1o
n' S/ 72. de 1998, encaminhando a Nota Técnica
DEDIP /DIARE nº 9/98, objetivando subsidiar a análise do Senado. uma vez que o Estado do Rio de Janeiro encaminhou novos documentos relativos ao
ple1to em questão.
O expediente, anexado ao processado do Oficio n 9 Sf72, de 1998. vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos a lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, um juiz do Rio de Janeiro, em despacho
exarado em ação popular, concedeu liminar suspendendo o pagamento de ajuda de custo aos Parlamentares na convocação extraordinária de janeiro
próximo, se vier a ocorrer.
Esse ato do juiz, como é natural, desagradou a
murtos Parlamentares, que questionam a decisão inclusive sob o aspecto jurídico. Questionam se o teto
hxado mediante a Reforma Previdenciâ.ria e Administrativa para os vencimentos e subsídios de todos
os S•:trv1dores e agentes públicos teria aplicação imediatét. Parece-me que essa pendência foi dirimida
pelo Supremo Tribunal Federal, quando entendeu
que :::1 dispositivo não é auto-aplicável.
Sendo assm, Sr. Pres1dente. independentemente
dos aspectos jurídicos. gostaria de analisar o aspecto ético dessa questão. que. é delicada, incomoda e
não costuma ser discutida em público.
No momento em que se discute o ajuste f1scal,
a necess1dade de uma política de austeridade, de
sacrifício para todos, pergunto-me - estou apenas
raciocinando em voz alta, Sr. Presidente - se é eticamente defensável que o Congresso pague duas
aJudas de custo numa convocação extraordinária.
Dir-se-á que 1sso sena um pagamento de trabalho
em férias. portanto, pagamento em dobro. Será, Sr.
Pres1dente, que a natureza do pagamento seria
essa?
O decreto legislativo que trata da matéria tala
em ajuda de custo para atender a gastos de viagem
e de instalação. Mas como justificar duas aJudas de
custo para despesas de traslado e instalação para
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Parlamentares que já residem em Brasília, como
nós, e que temos passagens fornecidas pela Instituição? Sob esse aspecto, parece-me indefensável.
Seria então o pagamento para atender, repito, a tese
segundo a qual ninguém em férias deve trabalhar a
menos que se dê uma remuneração extra, no caso
seria o pagamento de horas extras. Isso é possível.
Mas por que duas ajudas de custo e não uma - que
_já é muito? Dir-se-á: •tsso é irrisório, irrelevante, não
pesaria nada no déficit público". É verdade. Mas repito, não estou analisando o impacto financeiro, que
é realmente pequeno. Estou olhando do ponto de
vista ético. Vamos, em janeiro. cortar dirertos de servidores. aumentar a contribuição de servidores da
ativa e instituir a cobrança de uma contribuição inexistente para os inativos. Vamos impor, portanto. redução de vencimentos e proventos. Vamos impor
sacrifícios. E nós? Qual é o nosso sacrificio, Sr. Presidente? Penso que se o sacrifício tem que ser de
todos, que façamos algum.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Permiteme V. Ex" um apa11e?
O SR. JEFFERSON PÉRES {PSDB - AM) Recebo com muita satisfação o apal1e de V. Ex'.
O Sr. Genoldo Melo (PSDB - RN) - Senador
JeffeiSon Péres, agradeço a V. Ex" a atenciosa maneira como me concede o aparte.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) Agrada-me tanto o apa11e de V. Ex'. que até me antecipei em recebê-lo.
O Sr. Genoldo Melo (PSDB - RN) - Agradeço
a V. Ex'. Eu gostaria de pal1icipar do pronunciamen·
to de V. Ex' no seguinte sentido: em primeiro lugar,
concordo e aplaudo V. Ex". pela preocupação ética
que demonstra. Entendo que realmente deve pal1ir
do Congresso Nacional um gesto de solidariedade
ao nosso País num momento como esse, em que o
que se exige de todos é uma atitude de despojamen·
to frente a necessidade que se alega, que se reclama. Que todos sejam chamados para enfrentar a situação delicada que está sendo considerada responsavelmente pelo Governo Federal. Quanto a isso.
não tenho nenhuma dúvida, e, nesse aspecto, solidarizo-me com V. Exi!. Permito-me, no entanto, ponderar, o seguinte: será que a forma de expressarmos
essa solidariedade seria, reconhecendo a circunstância, deixarmos de aplicar a regra. ou seria mudar
a regra? O que me preocupa, na questão a que V. Ex'
se refere, é, primeiro, a questão da competência de
um juiz singular de um Estado para, em resposta a
uma ação popular que lhe foi proposta, que tramita
na vara que está sob o seu cargo, decidir sobre essa
questão. Ele teria realmente competência ou deveria
ter declinado de tomar uma atitude como essa uma
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vez que, por mais cenas que sejam os efeitos, é
uma atrtude que implica hierarQuia superior, de um
jutz srngular em um Estado, em relação a um dos
poderes da República. Não sou jurista, portanto. lanho essa dúvida e fundadas razões para crer ~
esse é um aspecto que merece. pelo menos. ser • ·
clarecido. Entendo que um juiz de uma detenn111.:ia
Vara do Aio de Janeiro tem a mesma hierarquia de
um juiz de uma Vara de quak:luer comarca no rnterior
do Aro Grande do Norte e no interior do Amazon.s.
Assrm, não sei se não está havendo ai alguma coisa
errada do ponto de vista instrtuc1onal, pondo de ledo
a questão sobre a qual ele se pronunciou. Concordo
com V. Ext; concordo também com o sentimento
que deve ter inspirado os autores da ação popular:
concordo até com o impulso que deve ter hdo o j.Jiz
ao profcnr ::. sua s€'ntença. mas. como Senador da
República. tenho o dever de preocupar·me com as
.nstitwções. Se concordarmos que a regra do J090
seja arranhada em virtude da v1são que temos de
uma determ1na.da circunstância ou de um dete~
do momento, de lato estamos dizendo que não há
regra do jogo. E a beklza da democracia esta exalamente no fato de que existem regras, e todos c:tewemos obedecê-las. Com relação ao caso específico
da convocação extraordinâria, que nem se1 se '-verá, o Congresso não tomou nenhuma Iniciativa. Se a
in1c1ativa da convocação for do próprio Congra.o,
não há nada a pagar; se a convocação extraordinána pan•r do Poder Executivo. aí s1m haveria o que
pagar. Mas mnguem discutiu se o Congresso va1
convocar-se ou se será convocado, e já estamoa na
discussão de que isso está bem feito ou mal feito.
Então, tendo em vista o fundamento que V. Ex' tão
competentemente cok>ca. quer dizer, em que se base•a. qual é a razão para a ex1stência dessa regra.
penso que não devíamos estimular a desobeditncia
a regra em virtude do cenãno ou da circunstância do
momento. Ou quesbonamos a regra porque ela não
e boa - e essa é a instãnc1a de que a SOCiedade dispõe para mudar as regras que não sáo boas, somos
parlamentares para isso -. ou devemos lutar para
que as regras que nós mesmos fazemos setam obedeCidas por todos. ConciUJndc. Senadcr, lembro que
- acho que Já mencione• isso na tnbuna do Senadoque v•vemos em um Pais em que ex1stem leis para
serem cumpridas e existem leis que estão em vigor,
mas todos sabem que aqwlo não é para valer. Só
para dar um exemplo prátiCO, não me recordo de ter
v1sto um dispositivo legal. um decreto. nem um ato
•nstnuc•onal na época da revolução, nem um ct.creto-:e •. nem uma le1 mediante a qual se revogasse a
norma que saiu, por força de um decreto se não me
engano do PresKiente Ge1sel. dizendo que o limite
de velocidade nas estradas era de 80k.m. Durante alguns meses todos obedec1am, da Polícia Federal até
os motonstas; as carretas. os ônabus. os caminhtles
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e os carros particulares. Todos obedec1am. Mas lo1
chegando um momento em que os radares foram
desligados. em que as pessoas notaram que não tinha mais fiscalização nas estradas e. de repente,
como se passasse assim um impulso elétnco pela
soc•edadti::, todos ficaram sabendo: a part.1r de hote não
precisa ma.1s obedecer. N1nguém disse que não precisa. Então. estamos em um País em que a obedtênc1a
lei
algo tão trâgil. tão pouco comum. que tenho
medo que enverede!TKJS pe10 caminho de d1zer que ela
não deve ser obedecida. Muito obrigado a V_ Ex'.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) Muito obrigado. Senador Geraldo Melo. Compartilho
da dúv1da de V. E~ sob o aspecto juridlCO sobre a
competênc•a do JUiz. É a mesma dúv1da que me assalta. por exemplo. sobre a dec1são de um outro JUIZ.
do Rio Grande do Sul. que proib•u o fumo em todas
as aeronaves. em todo o terntóno nac1onal. Pergunto-me, Senador Geraldo Melo. se o Juizo monocratlco tem JUriSdição sobre todo o terntóno nac•onal. Um
JUiz apenas. seja de Porto Alegre ou de uma comarca do intenor. como V. Ex4 me fez reconhecer- ambos são juízes de Direito, JUizes de uma comarca pode tomar uma dec1são que afeta milhões de pessoas em todo o terntóno nacional?
Parece-me, como Direito e bom senso. que
uma dec1são desse porte só podena ser tomada por
um co~g1ado supenor. De forma que um Juiz do R10
de Janeiro, mediante um s1mp1es despacho. uma ca·
netada. at1ng1r um Poder da República parece-me
duvidoso. Mas. como disse no InÍCIO do meu pronunCiamento, eu quena discutir a questão sob o aspecto
ético, o fundo da questão. a natureza do pagamento
de duas aJudas de custo numa convocação ex1raordinária, especialmente num momento como esse.
em que estamos- se aprovarmos- 1mpondo sacnfiCIOS a camadas amp1as da população. eSpeclfJcamente aos seiVidores públ1cos.
VeJa. Senador Geraldo Melo. em que situação
d1fíc1l, dehcada. mcõmoda e constrangedora todos
nós vamos nos colocar se o Congresso for convoca·
do pelo Pres1dente da RepUblica em 1ane1ro. Se recebermos essa substancial aJuda de custo e se
aprovarmos med1das duras que vão atmg1r pessoas.
•nclusFVe pequenas. fracas - não estou me refenndo
aos famosos maraJãS. mas a funcionarias que ganham pouco-. como se sent1rão esses funciona nos
se souberem que no mesmo momento em que aprovamos essas medidas estamos t1rando proveito d•s·
so. recebendo três salános nesse mês. Senador Geraldo Melo? Isso nos deixa em pos1ção moralmente
mUlta fraca para 1mpor esses sacntic1os.
Cre1o que. se houver. a convocação deve ser
feita pelo propno Congresso. para não haver remuneração. A menos que haJa a suspe1ta de que. se a
convocação for fe1ta pelo Congresso e não for remunerada. não havera quorum. Mas
muno bom que
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isso aconteça para que cada um assuma a sua responsabilidade. Se vão impor sacrifícios aos funcionários públicos, se vão pedir patriotismo aos funcionários públicos, que sejam patriotas e venham para
cá em janeiro sem receber ajuda de custo.
O Sr. Geraldo - l o (PSDB - RN) - Permiteme V. Ex' outro aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) Pois não. com prazer.
O Sr. Geraldo - l o (PSDB - RN) - Permrtame interrompê-lo mais uma vez, Senador, para dizer, conforme já afinnei antes, que concordo totalmenrte com a manijestação de V. Ex'. Num momento
como esse não há por que estar a autoridade esquecida de que também tem obrigações. Existe a alegação de que o montante que será arrecadado com
essa privação é insignificante.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) - E
insignificante.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Mas é a
contribuição que podemos dar. De qualquer forma, é
insignificante também aquela que se vai cobrar individualmente de um aposentado que deva contribuir
com mais alguma coisa para a sociedade. Se iss9
vai ser feito lá não vejo por que não fazer aqui. E
pouco o que ele dá, é pouco o que damos, mas é da
soma de tudo isso que se espera que haja um montante substancial capaz de produzir resultados. Pessoalmente, estou de pleno acordo com V. Ex'. Minha
única preocupação é que, em nome da circunstância
em que alguma coisa vai acontecer, se considere
que a regra não deva ser seguida. Se a lei não é
adequada. ela deve ser mudada e não desobedecida. Que fundamentos tem a lei? Creio que para se
obedecer à lei não é preciso perguntar por que ela
foi feita. Se ela está leita. legalmenrte tem que ser
obedecida. Se existe maneira de se fazer alguma
coisa, demonstrando que nós, Par1amentares, estamos dispostos a dar a nossa parcela de solidariedade à sociedade e ao País na luta contra o déficit público- como diz muito bem V. Ex!-, creio que devemos fazer isso. Quem achar que não precisa contribuir que não venha aqui.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) Muito obrigado, Senador Geraldo Melo.
Para finalizar, Sr. Presidente, sei que estas
considerações que estou fazendo desagradam a
mwtos, são antipáticas. mas creio que meus eleitores não me colocaram no Senado para ser Simpático. Estou aqUI para fazer o que entendo deva ser felto. SeJa qual for a decisão tomada, no entanto, Sr.
Presidente. Sr's e Srs. Senadores. estarei aqui em
jane1ro. com ou sem pagamento de ajuda de custo.
agrndo com a Independência habitual. aprovando algumas medidas propostas pelo Governo, rejeitando
outras e apresentando emendas para colaborar
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construtivamente nesse esforço que o Congresso
Nacional deverá empreender em favor do País.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que julguei necessário fazer na sessão de hoje.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jefferson
Peres, o Sr. Geraldo Meio, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
Durante o discurso do Sr. Jefferson
Peres, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Melo, 1" Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rev1são do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a música
diz •que todo dia é dia de índio·. mas para mim toda
sexta-feira é meu dia, o dia em que encontro oportunidade de fazer, desta tribuna, algumas reflexões sobre assuntos que considero de importãncia.
Não nasci um ser partidário. Não me criei como
um subversivo ou um revolucionário. Jamais participei de qualquer movimento dessa ordem. Em 1954,
ingressei na Universidade de Minas Gerais como o terceiro professor no Brasil a ter dedicação exclusiva.
Naquela ocasião, meu pai ia ao meu quarto
apagar a luz às três horas da madrugada, porque eu
estudava até aquela hora. E dormia. muitas vezes.
sobre os livros. Costumava dizer que eu consum1a
os livros, estraçalhava-os na m1nha cama e não os
consumia apenas na leitura, mas também os inutilizava para uso posterior de alguém. Nunca participei
de polít1ca, pois mudei para Brasília e aqui não havia
atividade rK>Iítica. Exerci atMdade política, sim. como
um ser polítiro. como um ser que se vai transformando ao longo de sua existência. rebelando-se com alguns acontecimentos, desiludindo-se com outros.
Desde 1931, quando nasci. viv1 no ba1rro em
que moravam liberais como Milton Campos, Pedro
Aleixo. José Monterro de Barros - morava em frente
à minha casa -. e Roberto Deodato - morava nos
fundos de minha casa. Nasci nesse amb1ente. E. obviamente. combatia a ditadura de Getúlio Vargas.
Juntamente com meu pai, urn dos s1gnatários do Manifesto dos M1neiros, embora dois pnmos. sobrinhos
do meu avó, partiCipassem do Governo de Getúlio:
Benedito Valadares, interventor em M1nas Gerais. e
Francisco Campos. ministro de diversas Pastas.
Em t 964. percebi que. na realidade. aqueles
que se diz1am liberais não o eram. com raras exceções. como o Senador Milton Campos. que. desiludi·
do com o Golpe de 64, colocou o chapéu na cabeça
e não atendeu aos pedidos do então Presidente da
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República para permanecer no cargo de Ministro da
Justiça. Mas poucos tiveram essa independência •
essa retrdão. Eu me desiludi porque percebi que. na
realrdade, eles queriam de<rubar Getúlio Vargas niO
para fa2er uma democracia. lmpossibilita<los de ver>cer uma eleição democraticamente, deram o golpe
em nome de uma democrac5a preventiva. um artifício
que Getúl•o Vargas chamava de "legoleios em ,._
nas', de advogados sem ter o que fazer.
O que pude lazer r>a vida loi muito pouco, rnaa
trve a felicidade de lazer aquilo de que reaimenlll
gosto. Em 1970, fui procurado em mmha casa pelo
Professor Pedro Aleixo, então Více-Presrdente de
Republica. acompanhado do seu filho. S. Ex' me
conv1dou para particípar do terceiro partidO que ate
pretend1a organizar para se somar ao MOS. que ettava entraquecido, fragilizado naquela ocasião. Dessa lorrna. poder-se-"! ten1ar restabelecer a legalidede democrátK;a no Pais. Acertei. Part1cipet da Cornilsáo Executiva Provisória do Partido Democrá!Jco Republicano, de oposição eu jamais iniciaria a minha
carrerra politica ou a minha ação polítiCa num pal!ido
de um governo do QUal eu discordava.
Finalmente. em 1980, escrevi uma ca<1a ao Dr.
Mauricio Aleixo, filho do Professor Pedro AleiXO. que
lo• Colega do meu pai durante ma•s de 20 anos, na
Un1vers,dade de Minas Gerais. Disse-lhe, nessa carta. que 1na passar para uma trincheira ma1s avança~
aa. Não sai daquele pa<11do em formação para um
pa:nidc do governo: saí para mtegrar-me ao Partido
aos Trabalhadores.
No 1níc10 dos anos 70. entre outras tentativas
de conlribUir com alguma COISa. continuei o meu trabalha Já m~iado ern 1957: uma críhca a teona de
Keynes Eu tinha 27 anos. em Mmas Gerais. Quando
mostre' a mínha ousadia. a mmha rebeldia, a m1nha
coragem. ao começar a escrever uma tese em ~
eu diZ.!a estar desmascarando o Lord Keynes. o QrinCipal econom•sra capitatista deste século Mostrei,
en~re outras coisas. que. na realidade. o Que ele es·
tava fa.zenóo era uma advocacia da inflação. A sua
g:en1alidade. o ~ovo de Colombo" que eie quebrou perceb' isto em 1957 - era JUStamente o Que era co~
nhectdo como um grande dragão. capaz de devorar
a 'SOC!€dade: a tal da mflaç.ão. Keynes percebeu que
era era a un1dade das soluções para o c:p1ta 11smo.
Nào era esse draqão terrivel, esse dcom611io que os
governos costumavam pmtar: ao ccr11t2nc. do pomo
de ·.nsta do caprtal e do captral em cr.se, a rnl!açào
podena perrmt~r ao Govema eteve.~ os seus gastos.
lazenoo obras oUbl1cas. esnal.!as. ~ í ~r:nessee. o
Vale do Pó. na ltciira. reabsorvendo os 44% ~ desemprego QUe nav1a na Alemanha. naquela ocaSião.
t?m 1934 Só o Govemo pode na fazer isso.
Os mveshmen!os estavam pratiCamente zeraóos Não hav~a capacidade de consumo. diante, por
el(emp1o, dos 5 mtfhões e 300 r-1ll ce:gm- que. em
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1929, os Estados Unodos produZiram. A queda de
demanda. a Queda da renda disponível para o consumo foi tão grande que, em 1943, quatof%e anos
depois. os Estados Unidos produziram apenas 700
mil cargos - de 5 milhões e 300 mil para 700 mil cargos, quatot<:e anos depois. Entre 1930 e 1935. cinco
mil bancos quebraram.
Portanto, a única solução to' uma das que Já
haviam sido postas em pratica. em cnses anteriores,
como as de 1845, de 1863 e a óe 1870. Algumas
haviam stdo postas em prática. mas de uma mane1ra
hmftada, de uma maneira tópica, não com a Intensidade pretendréa por Keynes. Ele disse: "Ouv1do que
tenhamos conhecujo um auge duradouro capaz de
levar ao pleno emprego. exceto durante a guerra·.
D1sse ainda: "Penso ser mcompativel com a democracia que o Governo eleve os seus gastos na esca·
ta sutic~enle para demonstrar a m1nt1a tese. exceto
durante a guerra·. ·se os Estados Unidos se sensib1~
tizarem com a grande diss!pação decorrente da prepa·
ração das armas, aprenderão a cont>ecer sua força·.
Só a economia de guerra, portanto - se os Estados Unióos se engajassem nela-, podena mostrar
o que o governo burgués, capitalísta, era capaz de
fazer em benefíCIO do capital. dos capítalístas. E
para ISSO era prec1so quebrar um tabu: o equilíbno
orçamentárro. Um 1abu que foi - e Keynes percebeu
isto também - o objet1VO áo 'ais.s.ez..taire: o objet1vo
do neobberahsmo é destruir o re• e a Igreja. Essa fo1
a bandeira que a burgues1a levantou na França: o
equilibrio orçamentáno. o equllíbno entre os pode·
res, entre as nações. Esse equ11íbrio. se alcançado.
eniraquecena a anstocrac\a, a detentota de todos os
poderes, e teria que d1VId1r com a burguesia o Poder
Jud1ciáno. o Poder Legtslat1vo. enfraquecendo a burguesia e equilibrando o orçamento para re11rar poder
monetano. poder de compra. poder de comando da
arcstocrac1a encasteiada no poder.
De modo que o eQu!librio orçamentáno foi uma
arma que a burgues1a urilizou em determcnado momento. E Keynes d1sse: ··vamos parar com 1sso:
agora o poder é nosso. Não devemos nos eniear
nas nossas. armad1thas. O d!nheJrO e nosso. Vamos
em1tn dinheiro. Vamos salvar a burgues1a, porque.
do contn3.no, se nos resmngumos a esses eQUI!i·
cn'-'.:
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nos rea1s sobem -, os preços caem e hit deflação.
Deflação é crise, inflação e prosperidade.
Portanto, Keynes estava instilando no O'ljanismo do caprtahsmo aQuilo que chamou de elixir. capaz de revitalizá-lo. O elixir ê a inflação. •A inflação
aumenta os lucros - diz Keynes -, aumenta a eficiênci~ marginal do caprtal. A inflação reduz salarios". E isso o que os caprtatistas querem. principalmente quando, em uma crise, os salários reais estão
se elevando.
A mtlação permrte ao Governo realizar as grandes obras, reempregiH os trabalhadores que a tecnologia e a crise haviam desempregado. A inflação é
o grande remédio que o caprtalismo, envengonhado
por ter de usa1 aquele remédio. finge combater.
Eu comparava, para os meus aJunos, o remé~
dio lnflac,onãrio com a situação de uma pessoa Que
era viciada em álcool e vai ocupar o cargo de minis·
Iro de Estado. por exemplo. Não f1ca bem. Então. o
que ele faz> A pessoa entra para a liga antialcoólica
de combate ao alcoolismo. E, obviamente. pela manhã. à tarde e à noite. essa pessoa bebe, porque, se
não beber. suas tensões ~rllemas. Que a levaram a
usar o remédio do álcool, explodirão.
As tensões internas do caprtalismo explodiriam,
se não fosse o grande benefício que o caprtatismo
aufenu desde o século XVI. Marx e Keynes, parece
que um plagiou o outro - e se alguém plagiou foi
Keynes. que é postenor a Marx: eles dizem as mes·
mas palavras, ou se,a, the new age, a era nova, a
modernidade se inaugura quando o ouro, vindo do
Novo Mundo. penetra no Velho Mundo e provoca a
inflação secular dos séculos XVI e XVII. O capitaiiS·
mo moderno. portanto, começa com a inflação. E tal·
vez não pudesse ser parido e desenvolvido em ou~
tras ctrcunstãnc1as.

Convencido disso e de outras coisas mais. per~
cebr o mascaramento 1deo!ógíco em que se envol~
v1am algumas proposições necliberais. Sim. porque
eu comecer a estudar nesse credo; li 72 vezes a
reona Geral de Keynes; não fiz uma análise apressada. açodada. não. E publiquei o meu livro, A CriS<>
da ldeologta Keynesiana. a crise d1sto que está aqu,
agora.

R

cnse da dinâmica inflacionária. que eu pre-

e

via trnha que chegar no seu limite. Aqu1lo que raCiO'Ial no momento torna-se irracional n:um outro momente. d11 Godeher. A dinãmtca era contradltôria.
Urna dínàmica baseada em mflaçào, uma dmãmica
que t1nha que. necessariamente, aumentar a divida
pub!ica Mas não que o governo tomasse dinheiro
empfestado Não. Agora era com o papel~moeda in·
convers1ve:l, o state-money, aquele dinheiro sobre o
qual. :à na Alemanna. o Karl F. Knapp d1zia que o
governo todo-poderoso. o governo despóticO. sopra
no papel a alma do dinheiro. assim como Deus havia
soprado no pó a alma do homem; ....,rttão. é o governo
todo-poderoso que se vale des• ' dinheiro. E não
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existe estado autoritário sem divida publica crescen·
te. Não existe despotismo sem diVIda pública crescente. Httler fez isso. Em 1937, havia o desemprego,
que era de 44% - quatro anos «ntes desaparecido
na: Alemanha: mas, no dia 21 de junho de 1948, de-

ram o calote na divida pública que Hitler fizera crescer para manter os grandes gastos, as grandes preparações para os ataques aos seus vizinhos e ao
resto do mundo. A propaganda do govemo com gas·
tos fantástk:os, que, obviamente, uftrapassavam o
equilibrio orçamentário. Equilibric orçamentário era,
nesse mundo dirigido pelo govemo. um verdadeiro
suicídio. Equilíbrio orçamentário sign~icava deflação.
significava desemprego e decomposição das instituições e do aparelho de Estado. PManto. contra a deflação. Keynes propõe a inflação. Só que - e aí vem
a genialidade - de acordo com ele. a 1nflação autên·
tica só ocorre após o pleno emprego; e ele diz que
pleno emprego nós só conhecemos uma ou duas
vezes, esporadicamente. Então, segundo Keynes.
não existia inflação autêntica. Os preços poderiam
subir, mas não era inflação. de acordo com o conceito genial em que ele hav•a encerrado o seu mundo.
Assim, em 1972, consegui escrever essas 16
páginas, em que procuro mostrar. ao contrário do
que pensaram os meus interlocutores, o Ministro Pedro Malan e o Presidente do Banco Central. que eu
havia, como alguns outros. prognostiCado, previsto,
com erro. naturalmente por motivações politicas. que
o Real ilia fracassar logo em seguida. Não. Três meses ames do Cn.Jzado I, escrevi duas pág<nas no
Jornal dos Economistas, aqui de Brasília. em que
eu dizia, entre outras coisas. que o Cruzado I iria
ocasionar uma quebradeira de bancos. que os bancos iriam pedir para serem estatizados. Estatizaram
só a parle podre. mas, no Japão. pediram que los·
sem totalmente estatizados --- aliás. tá se Situam os
três maiores dos Qulnzc maJores bancos do mundo.
E:, entre ouuas coisas, Dbviamente. eu apenas ama·
durecia aquilo que já havia, há murto tempo. conclui~
do. É que extstem mecamsmos nâo~monetários que
podem ser postos em aç.ào numa soccedade - está
aqui e está também no meu hvro. publicado em
1980: A Cris~ da ldeoJog'a Keynes1ana - que foi. du~
rante sete semanas. o mais vendido na lista dos h·
vros de não~ficção. Até nem sei por Que. pots é um
livro complicado, ele foi um J1vro tão bem vend1do durante dois meses. O faro e o segu1nte: detectei o1ro
mecanismos que podenam ser usados no lugar da
inflação. portanto. zerar a Jntlação ou aproxtmé:Ha dê
zero. po~t~ue o pengo é a deflação Se se combate
muito bem a mflação e se provoca uma deflação,
que significa cnse ~ e sempre foi cnse desde a cnse
de 1810- agora, o Governo, que tanto se vanglonava do seu eficiente combale â mflaçâo. torncu·se
presa do processo dettactonano. que va1 faze~ com
Que. no anc que vem. de acordo com peSqUisa ferta
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em Sáo Paulo na semana passada, setenta por cento dos lucros serão consumidos, não eXlstinío no
próximo ano. Haverá uma queda de 70"k nos lucn:>s
nos vinte setores pesquisados. A inflação vai dar
saudade a todos esses capitalistas desses vinte - tores. que terão 70""ÁJ de redução dos seus lucros.
Em lugar de haver redistribuição de renda e a
base da pirâmide se aproximar do pico, é o pico que
se deslrói e empob<ece na crise, fazendo uma dialribwção de renaa às avessas: o empo(>recimento elo
pico em d~reção à base pobre.
Hoje. infelizmente. não terei oportunodade de
mostrar como é passivei. por exemplo, em vez de
em1t1r e mfiacionar a economia, o Govemo contirw,e
com o seu orçamento infLado, com o seu poder hi~
pertrofrada; em vez de novas emissões. ele recorre
ao aumento da carga tributária, aumentando as s.-s
recertas. aumentando o seu poder. E isso se dé..
agora. como uma iron.a, no momento em que ~
reforma trobutana está sendo feita para aumentar a
recetta. porque nunca houve reforma tributária peno
reduzir a receita óo Governo. Então. essa refonna
tributaria virá.. obviamente. no momento em que osto é que é fantásbco - o Governo diz que é pn;áao
enxugar, que é ptaCiSO reduzir o seu papel, que é
precoso reduzir a importAncia e o peso do Govemo
na reprodução. na dinâmica do capitalismo.
E possível, por exemplo, um outro instrumento
que reduza os salános - está escrito aqui tamb6m.
Ao onl/és de reduzir a inflação, fecham-se os sindica·
los. desorganiza-se a sociedade organizada. an-siam-se os funcionários. os médicoS. etc. e"' deixa
uma inflação residual muito baixinha, muito mais baixa Que a ariterior; essa inflação residual vai-fie acumulando e. ol>lriamente. passa a exercer o~ QUe
a onflação exercia. quanóo se situava em pat.ama1es
ma1s elevados.
A inflação é um perdão de dívida. Aqueles QUe
tomam dinheiro emprestado, sem correção rncon.tána. se ennquecem. porque, a cada mês e a <*la
prestação vincende, vão pagando uma impoltância
real menor. Então, a inflação reduz o custo fixo do
equopamento C<Jn'PI ado a prazo, tomando-se, caso. uma benesse para os empresários Que compraram a prazo os seus equipamentos, fizeram a
prazo os seus investimentos.
As em1ssões permitem ao Governo realizar as
grandes obras e a hipertrofiar as suas funções. mas
é possível fazer iSso com outros mstrumentos, COIT10
acabe o de doze r. Por exemplo. o aumento da receita
trobulána. A inflação a~era as relações entre a economia nac1onaJ e o resto do mundo. altera a taxa de
càm ....h .. , de modo que é passivei que troquemos.
substituamos os elertos da inflação sobre a tale« da
cámb10, es1abe'-eenào um novo sistema canDal.
No Bras1l. o Presidente do Banco Central. polikameme. já tinha lalaóo. mostrado aquilo que eu Mm-
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pre disse. QUe os economistas são polihcos. sempre
foram peliticos. e alguns polrtiquetros. Para mom,
aqueles que estão aniculando esse combate à inflação e que com ele, em 1986, conseguiram a vitóna
em 23 Governos. Estaduars, esses são os maiores
Maquoavéis da atualidade. O Dr. Gustavo Franco disse. pouco antes daquela d1sputa entre o Colior e o
Lula, Que o lula iria dar o calote logo que vencesse
as eleições. Uma semana an1es óas eleições. o tecn~Cista. o homem neutro inventa essa bomba e joga
na imprensa: ·Lula vai dar o calote". Qual calote? O
calole que ele, Gustavo Franco. já havia programado. Peduam, então, ao Presidente José Sarne)' para
não taz.er nada contra a inflação. que estava em
64Q'" naquele mês. a mflaçáo tenha que permanecer
muito alta para JUSii1icar o calote que ma amq.uilar a
ontlaçáo. E ass<m foi !ertc.
Portanto, o que percebemos é que realmente
as pressões tnflacionânas podem ser contornadas e
a inllação pode cair. desde que se u!dizem instrumentos não monetários. não inflaciof\ârios para
manter a sociedade com as mesmas deformações.
as mesmas deformidades, as mesmas distorções
estruturais que ela possuía antes.
De modo que o problema principal não é inàice
de preço. QUe simplesmente é manipulável. ll. realidade é que é ímportante, a distribuição de pessoas e
dos rendimentos entre essas pessoas. a distribuição
da propnedade entre propnetarios e náo-prapnetários. as relações entre a economta nac1onal. os pro·
dutores e e)(portadores e o resto do mundo.
Quando. por exemplo, o Dr. Gustavo Franco
estabeleceu uma taxa de câmbio que quena que fosse de cinquenta centavos de real por um dólar. com
um rea1 se compraríam dois dólares. Portanto. tudo
que 1rnportamos baratísslmo. chocolates. chapéus.
uisques. máquinas e eQUipamentos, automóvt!ls
etc.. iriamos importar pela metade do preço Obvoa·
mente. não 1ria sobrar pedra sobre pedra. A taxa de
càmboo fixada finalmente, de R$0,83 por dólar, tez o
arraso que 1e2.. E o Ministério da Indústria e do comer-

cío disse que era passive( salvar Quinze setores arnda.
O Presidente Femando Henrique Camoso talou
que o seu Plano Brasil em Ação - logo. o Pa1s estava
na lflação. no enxugamento. nas fa~ncJ.as da bancos.
de indústnas. etc. - ma salvar três setores, segundo
entrevJsta. de Sua Excek!nc1a publicada às pàg1nas
9.10e 11 da Gazeta Mercantil do doa 19 de )Vnh<J.
De modo que. com essa tax:a de cãmbto. !am~
bêm se combate a ,nflaç.ão, porque as mercadonas
que entram são subsid•adas, entram com oreç:o ba1·
xo, achatando as preços, tomando •mposslvel a sua
etevação. De modo que a taxa de cãmb1o está ai e
continua 1e1mosa. porque serve como um dos mecanrsmos para achatar preços. Achatar os preços para
quem? Pedreiro consome artígo 1mportado? Camponês consome arttgo Importado? Nâo~ Esse achata-
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menta de preços incide principalmente na cesta de
consumo dos ricos. Então, nós, ricos, que vamos re-ceber agora...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Faz soar
a campainha.)
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) Estou encerrando.

O capitalismo ficou sem a sua principal mola.
seu principal mecanismo propulsor. Nos Estados
Unidos, por exemplo, a divida publica está em
US$5,3 trilhões; não pode subir mais. No Brasil. te·
mos uma taxa de juros tão elevada que a nossa dívida pública está contida. Temos um Governo de 20%.
o resto da receita é para pagar juros. De modo que,
então, estamos com um Governo de 20% no Brasil,
que só tem disponível 20'% daquUo que anecada; o
resto é para pagar juros, pagar a especulação interna e internacional, que dominam o Governo. E o Govemo não tem força nem condições de se livrar dessa taxa de juros d& 49,7%.
O problema, agora, é administrar esse sistema,
que, desde os séculos XVI e XVII. conheceu uma dinâmica inflacionária. Como fazer isto? Os neoliberais dizem que é preciso equilibrar o orçamento.
Sempre que houve equilíbrio orçamentário, houve

crise. Se os Estados Unidos tivessem equilibrado
seu orçamento nos anos 30, não teriam vencido nem
a Depressão de 1929, nem a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, Schacht dizia: "MaiS dinheiro, mais
trabalho. mais capital". Com mais dinheiro, empregamse mais trabalhadores e se cria mais capital. Quem dizia isso era Schachl, o mago das finanças de H~ler.
mostrando como era possível, por meio da inflação e
das emissões, constituir um processo de superação da
crise e de possível vitória na Segunda Guerra Mundial.
Perdemos aqui. ao combater a inflação, a guerra contra a fome, a miséria. a prostitutçáo infantil e contra o problema da saude. Pe!demos todas as guerras
no campo social e consegUimos uma vitória fantástica
sobre a inflação. que agora va1 virar deflação. O que
dá para rir, com a vitória sobre a 1nflação, dá para cho-rar. A deflação lara com que aumente a produção de
tenços para aqueles que vão chorar a experiência deflacionária. que iniciamos de três meses para cá.

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA) -Permite-me
V. Ex' um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS (Bioca/PT - DF) Concedo o aparte a V. Ex'.
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Creio que
não há mais oradores inscrttos. Sr. Presidente. Por
isso, gostaria que V. Ex' permitisse que eu fizesse

um ligeiro aparte ao discurso do Senador Lauro
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora·
dores inscritos, embora estes estejam ausentes no
momento, e o Senador Lauro Campos já excedeu
em 13 minutos o seu tempo, mas é claro que a Casa
vai ouvir, com interesse, a contribuição de V. E~.
O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- É que adis·
curso do Senador Laura Campos sempre encanta a
todos, sobretudo nestas manhãs tranqUilas e sere~
nas de sexta-feira, quando S. Ex- praticamente nos
anestesia com sua oratória brilhante e examina e es~
pecula profundamente a economia brasileira e a
economia mundial. S. Ex~ dá-nos uma aula, a que
assistimos com encantamento todas as semanas.
Não quero, neste ponto, referir-me ao fulcro do discurso de V. Ext, que é a econom1a mundial, a economia brasileira e as crises que o País e o mundo
estão vivendo. Quero apenas, Senador Laura Campos. retroceder um pouco ao início do seu discurso.
quando V. Ex' explicou a sua origem política e mencionou alguns pró-homens desta República e da vida
pública brasileira, como Pedro Aleixo, Milton Campos, Alberto Deodato Valadares e tantos outros.
Penso que houve uma omissão invalunlária de V. Ex'
no que diz resperta à personalidade de Pedro Aleixo.
V. Ex- ressatvou - e o fez muito bem - o caráter e a
personalidade de Mmon Campos. Concordo com
tudo o que V. E~ pensa a respeito de Mitton Campos, que era um valor singular e extraordinário da
vida púbiK:a brasileira. mas que, no começo, deixou
o Governo da Revolução, o Ministério da Justiça, à
época do Presidente Castelo Branco. por discordar
de algumas posições do Governo. Pedro Aleixo
manteve-se no Governo, como Líder; depois, como
Ministro da Educação; e, posteriormente, como VicePresidente da República. Entendo que há maneiras
di1erentes de se combater o bom combate. e uma
delas foi adotada por Milton Campos, que saiu do
Governo sem protestar. a não ser com um discurso
brilhante, que não foi sequer pretendo; ele o deu
como lido. entregando-o à Mesa do Senado. Esse foi
um registro da sua posição; ele não quis causar um
escândalo com a sua retirada do Governo. A outra
forma de combater os equívocos é permanecer na
trincheira. e fo1 o que fez Pedro Aleixo. Pedro Aleixo
permaneceu no Governo não para concordar com o
Governo nas suas distorções, mas sim para discordar. para res1stir. Vice-Presidente da RepUblica, fo1
impedido de assumir a Presidência da República.
mas se deve a ele a redação da Emenda Constitucional nº 1 à Constituição de 1967, graças à qual foi
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passivei reabrir o Congresso Nacional, que havia

sido colocado em recesso. Graças a essa emenda,
toi poss ivel também a revogação do Al-5, que era a
esp1nha dorsal do sistema revolucionário. Quero.
com 1sso. dizer Que constdero Pedro A~ixo um batalhador tão eficaz e enérgico petas liberdades públicas da democracia quanto Milton Campos. Muito obngado a V. Ex'.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) Agradeço muito o aparte de V. Ex' e também os elogios aos meus pronunciamentos tettos nas se~
fe~ras nesta tribuna. os quais toram levados ao eugero por sua sensibilidade.
Dese1o corrigir-me, se, realmente, de1 um pouco ma1s de ênfase à personalidade de Milton Campos. Não falei muito sobre nenhum deles. porque,
dessa forma. eu estaria me desv1ando do assunto de
que trato hoJe: o problema da inflação. dessa luta
ma1s falsa que verdadeira. do combate travado contra a Inflação e até do esgotamento da inflação como
dinâm1ca do capitalismo, que resultou nesta criee
atual. que. para mtm. é também a crise da perda da
dinamismo da inflação. A inflação se transformou
num problema, nas ela não era um problema. AD
abusarem do remédio. este gerou tamanhos efei'tos
colaterais, que se prescreveu o remédio lnflaclonáno. o elix1r, como chamava Kant.
Com relação ao Professor Pedro Aleixo. que foi
meu professor de Dire1to Penal e cok!ga de meu pai,
por ma1s de 20 anos. na Faculdade de Direito de Minas Gera1s, onde ambos eram professores. com ele
mantive cantata, não durante o período em que participava do Govemo, mas depois que a ditadura o
1mpediu de exercer seu direito constitucional de ocupar a Presidência da República. Dada a vacância da
Presidência, ele deveria se tomar Presidente. mas
foi 1mpedido de fazê-k>. Eu e meu amigo Dario Violti.
que também é ex-aluno de Pedro Aleixo. iamos,
duas vezes por semana, à casa de Pedro ANo
para conversarmos. Nessas ocasiões, entre outras
co1sas, ele se referiu ao episóc:ho do Al-5. à pnmeira
versão 1mposta pelo General Costa e Silva. Pareceme - esta é minha impressão - que o General Cc.ta
e Silva queria limpar a área e cassar todos que pudessem ser seus adversânos numa disputa à Pres1dênc1a. po1s não se sabia se haveria e~ições dir•s
ou se a nomeação sena fe1ta por meio do Congresso. Então. ele fez uma lista. Quem me contou isso
fo1 o Professor Pedro Aleixo. que participava do comando. da JUnta composta por Ministros e pelo VicePresldente que exam1nava os problemas. O prirrwiro
da lista dos que deveriam ser cassados era Afonso
Arinos de Mello Franco. e. por oróem anabética.
ma1s de 80 pessoas senam l1qOidadas. todas alas próoeres politicas. Se isso fosse feno. seria esteriizada.
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mais ainda. a nossa safra, as nossas gerações de
políticos que se sucedenam no panorama nacional.
Uma vez que não pôde, como pretendia. mudar o Govemo por dentro, o Professor Pedro Aleixo
cont1nuou participando do Govemo, mesmo depois
que o Ministro e Senador Milton Campos o deixou.
Ele d1zia que cont1nuava a lutar dentro do Governo,
e eu o compreendi muito bem. Na Univers1dade de
Brasília. durante os mais de 20 anos em que lá lecionel, eu d1z1a que eu era um sabotador daquela hnha
de montagem que estava formando cabeças neoliberais. ~cabeças coca-cola~. Essa era a função que
eu exercia lá por dentro. como professor, mas como
critico daquela s1tuação.
Entendi mwto bem a estratég1a usada pelo professor Pedro Ale1xo. que. logo depois. uma vez barrada a sua ascensão â. Pres1dênc1a da RepUblica.
tratou de orgamzar o POR - e. alias. conv1dou V. E~.
não é verdade? ACeitei e fui, então, membro do Diretório Nacionaf Prov1sório daquele partido Então.
agradeço muito a lembrança de V. Ex'.
E pode estar certo de que eu compartilho a admiração que V. Ex-!- nutre pela vida política. pela carreira e pela ação que o professor Pedro Aletxo exerceu durante a sua v1da, a partir daquele momento
em que. aos trinta e poucos anos de 1dade. era Prestdente da Câmara dos Deputados. quando teve de
abandonar a sua carre1ra tão bem encetada, em
1937. se não me falha a memória, dev1do ao golpe
de Getúlio Vargas.
De modo que term1no por aQut. pois não terei a
oportunidade de outras sextas-feiras para que eu
possa entrar em maiores elucubrações sobre a
questão da Inflação, a sua dinâmica e a perda da
sua d1nãmica, que s1gnifica também, obviamente. a
seiva que nutna a hipertrofia, o cresc1mento e o opeirismo dos governos capitalistas. realmente ela se esgotou. E. agora. então. o capitalismo anda ai à procura de uma nova farmacopéia. Parece-me que. até
agora. não saiu nada. Tenho procurado.
A Terceira Via, através do Sr. Hutton. por
exemplo. num livro publicado pelo Instituto Teotôn1o
Villela. propõe a volta a Keynes. O ma1s longo capitulo do livro é a volta a Keynes. Nos dois l1vros que
li. a saída que eles propõem na Inglaterra, na Alemanha etc .. é vottar a Keynes, numa reterénc1a que Keynes remete a um autor de 1790. A pnncipal tarefa dos
economistas deve consistir em voltar ao concerto tão
útil quanto esquec1do de Jeremy Bentham e descobrir
de novo aqueles setores que ele chamava de agenda.
em que o Governo a1nda pOOe realizar seus gastos.
Sr. Presidente. gostana de dar como lido o restante do meu discurso.
MultO obngado.

SEGUE. NA iNTEGRA. DISCURSO
DO SR. SENADOR LAURO CAMPOS:
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INFLAÇÃO: UM PROBLDIA METODOLÓGICO
(A~ém

do Estruturalismo Enganado)

"E 11npossh"C! cnrcndcr us dados eswtisllcos
sem

compreender

pre1·zameme

compzlados. Do mesmo modo.
in_lormaçõcs

dcsst?s

intOrmaçôes

que

L.

.:ic:mC!1:ros.

como

;mpossn:c/ .::xrralr
ou

i!Spcczailsras

os

tOram

l'Jl[(!nder

._'_\·traem

as

para

descanso nosso. sem emender os mCrodos pelos quazs

são apurados e o substrato epistemológsco sobre os
quazs repousam. '150

A teoria econõmicJ.. dizia

J

economista reforrnistJ. Joan Robmson.

uma catxa de ferramentas. O instrumental se achana

j

e

dispos1çào do economista. nos
~

escantnhos de sua memoria. e dependena do engenho

arre de cada um extra1r do

bunl. do cinzel. do manelo ou da ptcareta d\sponivets a obra de
Imprestável resultado de sua ulilizaçào. Corno toda Jnalog1a.

an~

ou o grotesco e

~sw 50

é válida em

tennos. feitas as devidas e necessãnas qualificações.
Primeiro. porque a rnatéria·pnrna - as re!acões. os tiws c fenômenos
econôm1cos -. como toda a realidade soc1al. se
profundidade. ó semelhança das formações

2-pr~semJ

geolégic~s ..A.

certas camadas da superficie não poder;i. :evelar
desvendar

SU:lS

J

cm p.:ltarnares. níve1s de

an!Jc.Jdo Jo mstrurnental em

natureza total do fenômeno.

peculiaridades intimas. suas relações mtemas. A obv10logia. devJdO ao

esforço de tantos pseudo-analistas. tornou-se

~Jn.a .

.::opiosa. ;,t\·assa 1adora. mas. para o

deleite de alguns espíritos exigentes. amda não constitui uma

cu~nc12.:

contmua \·áiido o

pnncipio de que sô há ciência do não evidente.
Segundo. porque os fenômenos SOCI<llS - e . .:ntre L'ies. 1lS fenómenos
e~onõmtcos

têm o seu sJgmficado de i.IC::w:Io com

.:JLle se e!lcontram. Por ISto.

J maH~~·na·pnmOJ.

(l

contexto hlsTOnco-cu!tural em

d.J e:.:onom1.J

L"

algo ma1:. :.:.uu\ du que

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

298
1magin::~m

us meca.'1Jcisras. que rencarn 3pilcar o mstrumcntJI rcon...::.._-... . ..:om nOlJ\ e!

inibição metodológJc;:. como se os fenômenos
dotados de
emprego".

signific~do
:1 rece~são.

;J.

serem :mah::;:JUl'5 ;·oss.em

es!.JlJL'L'S.

j~_..,e:mpn:gt'.

'-' ''plenl\

em si e por si. eterno e umversal. O

J mc,cd.:~.

a mflação. o comportJ.mento da bolsJ.

'-' credlt\'. \'

salário, o consume-. er:::. têm seu significado especific0 no come\t•:' ':-OCIL'-L:J!tural

(;n

yuc se encor.trmn: ::C podem ser compreendidos ...:orno pane:; ,it' umJ rotaiJ...iéldc
estruturada e histoncamente localizada. Para Schumpeter.
f1llldamental~

ex~e;-!ê~c;;~

pane

Jo~ t.:rro"

correntetr:!ente cometidos em analise económ1ca sJ.L" Je,·Jdo à faltw de
econàmJC!.l·~·

hrstóri..::.:-. mais do que a qualquer outra falh3 do eqUJp:lmcnto

Isto.
cor.sut,lO

mJICH

"J

fun:t~na

~ue

e óbvio

~)

pa:ra munos. merece ser exemplillc.h:io

credtw

;J1'

r.::!.S -:conomias modernas desenvolvtdas Lomo um mecamsmc· Je

z.mpilaçào da capacd.1de ;ie- consumo da coletlvtdade. Graças Jo credito ao consurn0.

J

população ativa norte-americana. por exemplo. pode consumir :-nats do que ganhJ.
sendo seu endividamento per capita o mais elevado do mund0. rec0rde que não

e dos

mais divulgados e honrosos. Para func10nar como mecamsmLl de e'í.pansàtl

consumo. a taxa de turo VIgente naquele

come~ to.

onoe prattcamcnre 3

torallde~dc

dll

Jos

bens de consumo durã\eis e adquirida a credito. demonstrüu um:::. tcndCnc1a rJr;J

batxa (algumas vezes atnbuída ao aumento de co.pno:ns de empresttmos 1.
em tomo de 4°,·0 a 5°o ao ano. A grandeza do consumo e

consumo se devem. em parte.

a "eficiência" do

do setor terci:ino. das despesas do governe•.

Ll

:::1

illUStanci~..1 -sc

esub:ltdo.de JJ. tiJnç.J..~

sistema creduicl\' -\
Sistema de

J

~andeza

n:•t;Jll\ :1

cred~w ;Jü consumL1 t..: J

propaganda. por exemplo. explicam a elevada propensão m.J.rgmJl

J ..:onsum1r

dauuciJ

sociedade. :::.pesar de. compressão do consumo do trabalhJdcr :!S5:JlanJdo. e mc,str::J.m
que esta tendênCJJ não pode ser deduzida "a priori". nem ser e-xp:-essa comt..1 um.J.
pstcológicil fundamental". natural e eterna. nos termos em que

\o\.. c. nes ,_1

Di\·ersos fatores devem estar presentes rarí3 L1Ue
Jdqu1ra o sentldo e

:."!

Imponância que apresenta nas economJo.s

mudanÇJS prCVIJ.S. 0 credito deve ter abandonado.

t:m

mvesumcmo. Ja J.c:J:r.:..Jiaç5.u de capnal. onde perm!li<.J que
se realizassem. 113 e:npresa 1ndivtdual. antes de que
dUtras pa[a\TJ.S. c

· · Idem. J01dem. ;>

:.~

~epettndo

em pane T \"eb!en.

J\

"1'-;

fez.

..:rC'dtW uo consumç1
;;ncadas. Entre

.'::-'TJ.ndt· r'Jrte.

--l

l1utrJ:::

C"S!CTJ U•'

ll." ln'.ç::;LJmcntos ;JdJLWllJl~

:.1 · roupan..::..~··

ill.'i..l se 1ómusse.

·Tedih' '': .. -~~ · •::-T::

~·:n

'l~,_. ,i.
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processo de desenvolvimento capitalista, uma forma sincopada de realização de
investimento; ele não percebeu.. contudo, que, com a expansão da capacidade de
produção, com a abertura de capitais acionãnos e com o autofinanciarnento crescente.
o crédito se afirma. essencialmente, como forma sincopada de consumo. permitindo

antecipar o consumo à percepção da renda e preconduzindo-a, predestinando-a para o
consumo. Nos Estados Unidos. "as familias" tinham consumido. em 1995, rendas que

só seriam ganhas no ano 2.000. O endividamento das "familias" se aproxima dos lO
trilhões de dólares; o endividamento do governo alcançou 5 trilhões de dólares; o das
empresas (crédito

a produção)

se limita a cerca de 3.5 trilhões de dólares e a divida

externa atinge 1.2 trilhões de dólares.
Outros fenômenos devem estar ausentes do quadro em que o crédito ao
consumo passa a reinar: a eliminação ou adaptação de conteúdos incompatíveis com o
sentido emergente e o novo significado do fenômeno se mostra essencial. Por exemplo:
wna "taxa de inflação" de 50%, 60% ou mais, ao ano, pode ser altamente "eficiente'' para o processo de acumulação, quando os novos mvesti1.,c:ntos se apóia.-n no crédito a
longo prazo à produção e, portanto, a desvalorização monetâria funciona como
instrumento de perdão de dividas. No entanto. quando o financiamento dos novos
investimentos não se mostra essencial à sustentação do coeficiente "ótimo'' de novos
investimentos. que pode ser alcançado via auto-financiamento ou "socialização do
capital" (venda de ações na bolsa). a taxa de inflação antiga deve ser reduzida: o
crédito se desloca da órbita da acumulação para a do conswno. afirma-se cada vez ma1s
como essencial ao consumo. ao perder sua essenc1alidade na acumulação. como
instrumento de formação de capital. O perdão de dividas de que se beneficiavam os
capitalistas. devedores-investidores. não pode vir a beneficiar tão intensamente a massa
de devedores-consumidores: a taxa "ótima" de inflação, agora. tem de ser bem ma1s
reduzida do que a dominante na fase anterior. não devendo jamais tomar negati...-a a
taxa de juro da massa crescente de crédito ao consumo. A redução da taxa de juro se
impõe como uma necessidade para a "coerencta" do sistema tinancetro que não se
pennne financiar o consumo a uma taxa de Juro negauva. perdoanao as dividas dos
consumidores endividados. Para administrar esta contradição. a taxa de _1uros passa a
ser dual. elevada para a venda de meiOs de consumo e baixa para beneficiar os
devedores capitalistas. compradores de mews de produção.
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A partir de determinada redução quantitativa da "taxa de inflação", a
taxa

nominal de juro poderá e tenderá a declinar a fim de que o sistema de crédito não

perca sua função primordial, emergeate, a de ampliação do consumo de artigos de

luxo. Se a raxa nominal de juro

perlidlleCeSSe

nos antigos níveis medievais de 50% ou

60% ao ano, o crédito ao consumo, diante de uma taxa de inflação mferior, de 20% ou
de 300/o ao ano, reduziria a capacidade de consumo de artigos de luxo. ao invês de
ampliá~ la5

2

.

Se nesse contexto ainda sobrevivessem os 30 intermediãrios. ou seus

equivalentes. que se enfileiravam entre os antigos zemindares (que os ingleses
transformaram em latifundiários, na Índia) e os camponeses 53 • o õnus bancário.

representado pela elevada taxa nominal de juro, reduziria fonemente a capaczdade de

consumo da coletividade. Ponanto, para que o crédito ao consumo desempenhe suas
funções

finais

e essenciais. que se manifestam em determmado estágio de

desenvolvimento da capacidade de produção e do nivel de acumulação. é necessária,
por um lado, a redução da "taxa de in1lação" (como instrumento de perdão de dividas)
e, por outro, a redução da taxa de juro cobrada sobre os emprestimos ao consumo,·para
que o crédito func1one como um meamismo efetivo de expansão da capacidade de
consumo de capas Importantes da população. dando-lhes acesso aos artigos de luxo.
É nesse contexto que toma corpo o terciáno. a classe de consumidores

1mprod1.:tivos. e que surge o bõnus-consumo. o canão de credito.

J

nova moeda que

expressa as relações econômicas características da econom1a em que se polarizam as
separações entre produtores e consumidores. O canão de credito passa a ser a moeda
em que se expressam os preços de certos ''bens e serv1ços" dispomve1s. e que parecem
ob1er deles seus valores de troca. mas também md1ca o circuito restnto do poder de
compra dos consumidores: o canão de crédito so lhes dá acesso aos bens de consumo e
"serviços". jamais aos meios de produção e â força de trabalho. de cu_1a propnedade os
consumidores rerciârios hav1arn. antes. sido excluídos.
~~ Do ponto de 'I."!Sia das mdUstnas de an1gos de lul.o. o credllo ao consum0 permue. de IniCIO. que
~.:onsumadores

md1v1duaJs de renda med1a. msufic1en1e para comprar

3 \

1Sta aquelas mercadonas.

lenham acesso a elas pelo .::redlto ao consumo Com ISto. reduZ·5e a renda a1spomvel para outras
..:ompras. 00 pomo de 'h ta do todo. ~o a renda engenara poder de compra '~J .::redllo . ..:om qualquer
taxa de JUro posttlva. reduz o consumo colclllo'O Como ele permne que o .::onsumJdor end1v1dado
.:onsuma antes de receber a renda . .1 cnse de msutic1encJa relauva de consumo e ad1ada A contração
da renda d1spomvel. decorrente da reducào do volume de emprego. da redução de~ ~as1os do ~ovemo
e do numero de func1onanos. provoc.J. a conuação do crc-d1tO. :1 reduçãc da rC"nda dispom .. el para o
..:onsumc
Relo:uon0 S1mon. \r> I ! J:" 340
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Outro exemplo das mudanças de significado do fenómeno no processo
de transformação quantitativa e qualitativa das relações e proporções estrUrurais pode
ser facilmente visualizado na moeda. A palavra moeda sofreu algumas modificações.
nos últimos 2.000 anos: argentum, argent. moneda. monela. monn.aze, money, etc.; no
entanto, muito mais profundas foram as modificações de sigruficadc da moeda nos

diversos contextos historicamente 1ocalindos. Em um alto nivel de abstraçào.
podemos verificar que, na economia modema. em que o Estado detém o monopólio do
poder emissor,

~

que o utiliza de fonna tão desembaraçada (<empre que o FMI o

permite), a moeda apresenta-se não apenas como um (mero) inter.!'lec!iido das troc.:...s.
como um equivalente universal, e um (quase sempre mau) instru.-nentü de :;:eser,r.J de
valores, funções que Aristóteles já lhe atribuía, mas,

evi.den~emen1e,

como um

mecanismo de custear os gastos do governo, de manipular o poder de compra das
rendas fixas (salário, vencimento, aluguéis e demais rendas contratuais). de perdoar
certas categorias de dívidas, de influir sobre a taxa de juro. de comando sobre a
repartição da renda. de determinar o grau de porosidade ou de \Ulnerabilidade da
economia nacional em relação a outras economias. etc.5ool Nas rnbos pre-\etradas. onde
conchas, pedaços de couro. sal, etc. serviam como moeda. que tena. segundo alguns
emólogos, seu valor fundado em raízes místicas ou arúmicas. as funções. o significado
e os papéis desempenhados pela moeda, eram diferentes dos arua1s 55

s4 A vami.vel independente fmal do modeJo keynestano, que determina a eftclêncla margmal do cap1t.J.I.
a unidade de sa.lãrio. a taxa de JUros. a preferência pela hqu1dez e a propen~ão a .:onsum1r que. por
sua vez. determinam a renda nar:1onaJ e o volume de emprego, e a "quanudade de moeda ral como e
fixada pelo Banco Central'". Schwnpeter exp~ssa essa verdade no volume !IJ.p. 4CI. de sua H1s1ona da
Analise Econômica. Os paises subdesenvolvidos. dommados. não podem de1ermmar a base monetana
que e fiXada pelo FMI. Logo, os governos dommados não podem cormclar a \"mavel e:-..ogena·
prmcipal. a quantidade de moeda em poder do público
55
Georgescu-Roegen. em seu Srn~clural lnflaliOn Lock an.d Balanced Cro,.·th. demonstra não
desconhecer o pengo do fetichismo. mas tntcta seu trabalho feuchtstn::J.!Tlenu::: ·· ·b unco~mmoU\1'>
con.ceJved. I beileve in._r7arion is ess~nllally a mon.etarv plrenomen.on. w.., certam/\ do not speak o!
in.f/allon in. an. econom.~· on.Jy s1mple baner preYa1/s (ewtn tf a fie tive una o~ account ma\ as a rufe bc
usedJ: m such an. economy there are no money pric~". O ilustre professor romeno parece c;e esquecer
de que o fet1chismo consiste. JUStamente. em um fenômeno de falsa consctCnc1a que faz crer que 0:-.
objetos se relaciOnam entre SI. mdependentemente dos homens e das relações )QCio-económJCa.~ que
lhes deram ongem ..-\firmar que a inflação e fenómeno monetano poraue :1:1 econom1a em que
prevalece a Simples uoca não hã preço monetário e. implicitamente. deiimr a mtlacão como aumen10
do indice de preços. Nossa divergência se IDlCia aqu1. Podenamos a1e cun.:ordar em que a mlladu
seja wn fenômeno que surge em uma economia monetana. o que não ~l!!"!nll'ica. para nos. (!Ue ~e1a um
fenõmeno puramente monetano ou preponder.uuemente monetano. mas emurur:1l em determmadu
estágio de desenvolvunento. as tensões, distorções e contradiÇÕes estruturais encontraram na moedJ
um msaumemo adequado de adrrumstrar e desenvolver as contradições e o SISiema.
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Se o preço for conceituado como

"forma dinheiro do valor de troca''.

·1

percebe-se que ele surge da forma de valor equivalente. isto ê, da expressão do valor de
troca de uma mercadoria em tennos de valor de uso de outra. tomada como
equivalente: 2 lã.pis equivalem a I caderno. Nesse exemplo. o valor do caderno se
apresenta em sua forma equivalente, ele empresta seu valor de uso para que nele se
expresse o valor de troca dos 2 lápis. Como o valor de troca de rodas as mercadorias
pode se expressar no valor de uso de qualquer uma delas. tomada como equtvalente
universal. é que o ouro, como incorporação de uma parcela de trabalho em geral.

empresta seu valor de uso t. e perde seu valor de uso enquanto moeda), podendo passar
a ser "símbolo apenas" para que nele se expressem os valores de troca das mercadorias.
Assim. como forma dinheiro do valor de troca. o preço não nasceu com Adão e Eva.
mzs resultou de um cena desenvol,.lmento. diversificação e padronização da
capacidade produtiva e dos processos de trabalho. tambem a inflação é um fato soc1al
total. que só póde surgir quando se generalizou a produção de valor de troca (e não
simplesmente a de valor de uso) e a Tiloeda passou a ser um instrumento de
preservação, manutenção ou incrementação de certas proporções e relações que
caracterizam a esrrurura econõmtca (política e soc1a! 1. É tão errôneo afirmar-se que a
mflaçào

t:

um fenõmeno monetário porque na Simples troca. nas economias em que

prevalece a troca direta. não hã inflação. como afirmar-se que. <..mde não há cadeira
elétrica. não há pena de mone. A cadeir:J. -.::létr.ca.

~orno

mstrumento de aplicação da

pena de mone. só pode aparecer em uma soc1edade que conheceu e dominou a
eletnctdade. A pena de mane. contudo. tinha outros instrumenws de realização. ma1s
sangrentos mas não menos eficientes: forca. apedrepmento. ,bTUilhouna. etc.
As relações e proporções (distorções. tensões e contradições) que
definem e caracterizam dada estrutura podem ser preservadas pela força absoluta. peta
~oação.

pela con.·éia. etc.: em determinado g:-:...·J de sofisticação dos mstrumentos de

controle cconõmico e soc1al. as relações e

~ruporções

podem ser manndas, como

ocorre em contextos econômicos modernos. pela uohzaçào da moeda. mecamsmo ma1s
sutd. md1rew. funcionai e "democr<itico"

tomado evtàente

JO

A anãllse estrutura! dJ mtlaçào devena ter

professor Georgescu que

J

1nflação não foi sempre essencial J

presen.-·açào de tensões. contradições e distorções estruturais sempre que o context0

..;oclo-econõmico emprega eticazmente outras tecmcas diretas de redução da umdade
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de salário real e das rendas contratuais, de perdão de dívidas. de aumento relativo do
setor público, etc., e que são usadas. em substituição do instrumento monetário. para
alcar.çar aqueles mesmos objetivos. o índice de preços não será afetado por aqueles
instrumentos nãoamonetários. Mas as condições de vida de certas camadas

sÓCIO·

econômicas - trabalhadores c funcionãrios - podem. sob uma mflaçào de taxa zero.
estar mais deterioradas do que eram, anteriormente. sob uma taxa elevada de inflação.
Em terceiro lugar. alguns analistas se esquecem de que os conceitos que
utilizamos

e

muitas

categorias

importantes

(P'NB.

pleno-emprego.

inflação.

desenvolvimento econõmico) são forjados como 1magens destorc1das do real:
trabalhando com o mascaramento e a simbolização meremes a esses conceitos. e não
diretamente com os fenômenos, a análise se toma possíveL mas altamente perigosa.

Alguns conceitos. como afirmam Ogden e Richards (0 Significado do Significado!.
''são cunhados para desorientar o ouvmte''; \1arshall. que experimenrou a dificuldade
de c:-iar conceitos adequados aos vários momentos da operação cognitiva. afirmava que
os "conceitos devem ser claros. mas o uso dos rennos não pode ser rigido"S&.

Para

maior complexidade do problema analítico. "os conceitos constituem uma espéc1e de
tabu dtame da pluralidade de senridos e por isto umficam e simplificam
pro..... eiw da açào"s

7

J .... Ida

em

.

Na med1da em que os conce1tos e as umdades de med1da possam .:;;,er
escrlhidos ou forjados. o resultado Tenderil a se aproximar ma1s do dese_1odo rc!o
analist~

do que da própna realidade. Se não declaramos que ao In"l.·és de ano

ado~amos

a unidade de 182 dias.

3

médiJ de Idade e

J.

esperançJ. de

"I.H.ia

dobraràe. sem que a demanda de cmxões sofra qualquer colapso
!:,"'TO~seiro.

~olar

no n:lsctmenro

O e:xemrlt)

L"

o que nJ.da 1mpede que sejJ. um dia reJI5.'1

~~

-\ Marshall. Pnnc1plcs o..r Econormcs. Macmtllan. London. 19f.. I. p 44
/deoíng1a 1 L"topw. Fundo de Cultura. p .:ú
)I Tecmcas semelhantes ~ão tão amtgas que sena dJficd ~·aabelecer -ua nngem
t 1 Cvr.il~?~' J..:
\";!Ssalagem !Regil!mem Orgamquel. que o general rus."o Kt"cle'· proclamou .:m J ~31. J<."le-rmma ~uo::
,, .:-amponCs dól Valaqu1a deve doar. ao propnetlito da terra. 1: dta.-. do:: trabalho Jc caraJ<.:r :,!t'ral 1 J1J
ae tr.aboiho de c;unpo e J dta de trabalho de colhe11a c de t~anspone d~· lcnh.J.. r•'r ano l '''·> , -1 U1a'
ae trabalho por ano \àO. no emamo. medtdos pelo produto do trabalho t:J tim de que ,, rrJb:llhaJ~>r
pregu1çoso ·não roubasse··,~ propnetanot _.\, cond1çúe.-. o;:,pe<:tat~ do:: rcJttla-:;i.~~ Jl""'-"" i.! UL •.b u;~·rn
..:om que pra[lcameme lodo o ano agncola tde ~lO dta.~ nJ. regtjoJ '~empregue r:ua cumpnmcm-' t!J
l>hngaç:ic l"J propno RegicmPnt detine o~ J ~ dtas com0 0 produto a..: .3ó dt~ d..: aab;:uh,> 1K \l..t~
E.' Cupaa/. vol I. p 183-~1. Dtverso~ 1ndustnats rcspondtam. no ~.:cuJo ra.~sade. n:J ln!,'btcrra ,,,
ouesuonanos sobre a struacâo do operanado. atnbumJo !I dta~ de duração para a ~L'man:;~ Jc trao:Jlh,
~ · K Mannhe1m.
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A eliminação do desemprego voluntario e do fricciOnai do núcleo do
problema especificamente econômico, que passa a se consmUir apenas do desemprego
involwuãr:io. especiaJmenre definido em reJação

a umdade de salário

\-'Jgente (que

eo

salário nominal de uma unidade de trallalbo). constitui wn dos mais bnlhantes engodos
da economia inglesa. produto refinado da privilegiada mteligênc1a de Keynes. A

redução do salário reaJ por meio da inflação elimzna o de$emprego in ~·olunrário: diante
da queda dos salãnos reais, os trabalhldores se recusam voluntanarnente a trabalhar. e

a eliminação do desemprego involuntário é chamada de pleno emprego. Logo, o pleno
emprego k:eyn:esiano é obtido por meio da redução do salário real. ''Salârio zero ou
negativo assegura o pleno emprego continuamente''. segundo P1gou.
Da mesma forma, pode-se foiJar um conceuo especifico para o
analfabetismo, por exemplo. eliminando da categona de aifabenzávets os indivíduos
que se situam abaixo ou acima de cerus faixas etárias, os analfabetos por deficiência
de Q.l. - aqueles "voluntârios" que não freqüentam a Unica escola da região por
motivos religiosos. reduzmdo-se o número de "analfabetos propriamente ditos·· a uma
pequena percentagem do nUmero real de iletrados ..
Pode-se aumentar o valor agregado dos salJ.nos nas comas nacionais.
passando a contratar funcionarias. que ganham actma da media dos assalanados. pela

CLT. ou convertendo as própnas agênctas do gO'-'emo ern pessoas Juridicas de direito
privado. com 1dênucos efeitos sobre o valor 3!:,JTegado dos salános e sua media per
capita. Assim. pode-se perceber que a anâlise feita sobre taiS dados poderia mdtcar que
o paraíso ilusório da estalisttca se instalara sobre esse

p~_)\o

e- essa terra. atnda que

assolada ou depurada por sangnas purificadoras e politicas "da verdade'".
Estes são alguns dos motivos que levam

0

analista .J. necessidade de

conhecer os processos pelos qua1s os dados são apurados e o "substrato eptstemológtco
dos mesmos". na expressão de Schumpeter.

··o

substrato epJstemológJco"'

eo

real

concreto. Não são os dados que Iluminam a realidade. e a detenmnaçào do real que d<i
sentido aos dados numencos. A.s rei8ÇõeS socJaJs da produçjo determmam a essenc1.:3
capllahsta dos fenómenos e a conscJCncta. Amda ma1s. ll::. no\ l'S Cl.lnCellos e a especial
fonna de mensura-los podem. na pluralidade de
escolher aquele que tOmece

.J

~cnudos J

que se refere

1magem da realidade que ··unJtiqu.e··

:1

~1annheim.

i.ição coletrva. cm

O ten:rano d~ cupLJ.Ia. au cons~gu1r de1ermmar. em pane. 5ua propna ro:"munerado. chega. c!m algum
setores do governo. a aUlbuu-~e 150. lóO e ma1s ~por mes
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proveito do desenvolvimento econõmico ... Como tOdos os processos reats tmponames.
o desenvolvimento econõmico se apóia em cena Ideologia e o coeficieme tdeológico
pode

ser

altamente

eficiente

para

desencadear.

dinamizar

e

dirigir

certos

"acontecimentos da história". utilizando a expressão de Keynes quando. em cana a
Bernard Shaw. previa as transfonnações que sua teona provocana no mundo. "depOis

de mesclar-se com os interesses e as paixões". Por tsso. os conceitos validos são os
que resultam de detenninações em que o real e o expresso nos conceitos se identtficarn.
em que os conceitos são detenninações concretas. ancoradas no real.
A grosseria das distorções a que nos referíamos pode chegar ao extremo

a que o professor Gudin relata em um de seus poucos lúcidos anigos. publicado em "O
Globo": um homem de Estado de um dos países subdesenvolvidos perguntou se o
combate â inflação estava se realizando. no Brasil. com a utilização dos instrumentos
ortodoxos de contenção da demanda. Diante da resposta afirmativa. o visitante atinnou
que, em seu pais. ao invês de conter a demanda. se continham as estatisncas..

\1esmo

sem conter as estatisticas. pode-se. evidentemente. lornecer uma imagem destorc1da do

processo int1acJOnario. C. Benelheim lembra que na Alemanha de

19~2.

durame a

mais galopante mtlação de rodos os tempos. "banque1ros e economistas" deciar;l\am
que não havia inflação alguma. porque. durante o período considerado. "o numero de
trabalhadores e empregados linha aumentado consideravelmente. Jssim como a "massa
da produção"..

O mesmo argumento sofista era adorado pelos economistas

SO\'H~ticos

para acobenar a '-'JOlenta inflação que. da revolução de outubro ate \948. le\'OU a dez

trocas ou simplificações da unidade monetária.
Embora o termo mflaçào seja recente. não

~onsrando

do Dic10náno de

Coquellin. e no de Palgrave exisündo apenas exemplos históricos. talvez nenhum outro
tenha obtido maior nUmero de

conceiruações. qualificações e subconceiruacões. O

estudioso poderã confundir·se Irremediavelmente se levar muito a sCrio o atormentador
problema de detenninar em que tipo de mflaçào se encontra dada econom1a· mtlaçào
de custo. mflação autêntica. mflação ciclica. marK up mtlatwn. repressed mtlanon
deflação. desmt1ação. inflação por insuticiência de ofena. intlaçào por excesso de
demanda. mtlação estrutural. intlaçào crediríc1a. 1nrlaçào monetaria. mtlaçào publica
ou mflaçào pnvada. etc ... Esta exuberante tipolog1a e mats desorientadora t.!o que

escJarecedora e surgzu. em grande parte. mazs por ne.:esszdade de JUStzr"ic.:tr ou acobel1J.r
a realidade do que de explicá-la. Apenas a deflacão deve ser tratada

.:o

pane. Quando o

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

306

indice de preços se torna negauvo. a umdade de :.aianu real

p<:~::.:iJ

deste ponto. aquela umdade apenas sofre uma reduçílo menor

.; ..:.ument:J.r. -\ntes
me~:dJ.

J

em que

.J.

desintlaçào. a redução da taxa de intlaçào se \ en :i::J.
O

~ensurável

não é a

Realidad~

Interna

Parece que o fascimo pela ;:maiJ::>c ...:o prc-.:u. LJUc l'" :-,cre:;es - Hobson.

Veblen. Galbranh e a penitente Joan Robmson - -.onsJdcram pn:o-.:...:D.Jdo nocn:a dos

marginahstas. radicalmente concentrados neste l!maado e :J.rtificJal um,erso de analise.
contaminou a anãlise econômtca em seu conJunto \1annhetm ubser.. .:r. .1 que alguns
fenómenos. pelo fato de serem mensurãve1s (ou porque pensamos
poderiamos acrescentar). passaram a ser levados cm

L':-<clus1' J

conseqUente

t"enome:1os

mimmizaçào

da 1mponãnc1a

Je

,,utros

Slgntficauvos para a explicação da reahdade. pelo s1mplcs faro de

"~

~ue

l, seJam.

..:.:mta.

com

·.'U

.1spectos

ma1s 1mponames

não serem mensur;ive1s. Tambem as mudanças quailt.Jti\'.JS dos rcn..::.mcr.os .

..1

cenos !:mnes quantmmvos. são 1gnorados pelo empmsmo .1bstr.1w. tJ

P~B.

exemplo. ao crescer. se toma ma1s bélico . .:.soaca!. Jestruuv0

o.:.

..1

pamr d<.?
pür

JCH1.Jnro. muda J,l

.:rescer: o conteudo consurnivel. distriburveL --ilmmu1 cm rcl::lçâo ..:.·: 1nconsurrl\·eL ..h'
não-red1srnbuivel.
Ass1m . ..:orno a econom1a academ!CJ oJssou

vez m.JIS

.1

cié'nc1a do preço". deixando um . J.sto

malisados na retaguarda.

J

Jc: preço · uo mve\ global·

..1

ser. :.:. ;::).lmr Li-.' l S-: 3. cJ.aa

~..:unungentc ..:<..:

onodox1a acadêm1ca tende a J.nabsar
1)U

\·anaçàD de ind1ce depreco por

!o:nomenos nJü

J ::--:·:Jc.J.~.l ~m

;Jtac.:~c.~-

termos

"-'u.:: '-areJo'·"'

!·

mteressame notar que mesmo os estrUturalistas ma1s ferrenhos

c~~J0 ~.·lmstantemente

preocupados com o md1ce de preços. contamtnaao5 pe!.J. doenç.1

,·.r:..JOO\J.

monet.J.nst..l

c: preçana!. \tunas que se dtzem estruturalistas n.io ....:hegaram ..: ;-,erceoer se-quer
-:x:tsu~ncta

de mtlaçào sem elevação de preços. bto e

:-~J.o

.tprorum:.!rJ:n

..1

deram coerênc1a completa. . alendo-se do conceJto de estruturJ .1pen:.s

..J

Jn.J!t::.L'.: 1hc
il:.l

fase Jo

diagnosnco do fenómeno. para determina:-- sua euo!Ol.!la. r.us .:b:J.nc.,Jnando :;eu

mstrumental para confundir o próprio fenômeno ..:cm sua manlfesta.:J.c·

~c.pertlcial

. ,l

elevação do índice de preço A ani.lise da mtlaçào como produto ae retJcões soctais e
proporções. que caractenzam dado conJunto h1stoncamente loc;:;.ilZJ.ac. Jeven:J. :--er
1/ annw lu\ e ... cruo ~m :·J ... ~. '-JU.anao l' rc:31uste :-..JL.J.n;;u .._. 'JZIJ c.h.::-.dt: ! .~{ .. tJJI\~1 .J· 1r:d~~... ~ .J•:
;--reços .\t:us t.lrde. :1.0 longo ~o.k IS ano~. P.llõl o re::uuste ~Jiltl:li ~<.:n:un ln\eni:J.OO~ ,. 1:--;PC ,. 1PL
IPC A. u IPCR J UR.P. <= :1 prelixad.o arbllrU'la cPbno \..Jllorl O ç. . )\'emo r H( 1n.lugu.ra ·,J reJ.ll.i'>lt"
~era de •.enc1memos. mantendo uma dcfasa!;l:cm QUC atlnÇ'll.l )•J 0 n no terceuo .lllu Jt" ~eu m:J.naato
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coerentemente conduz1da. :tte

as

incompatibilidade lógica com

úlumas conseqüencJas. quando se e•;Jd.encJariJ. sua
J

abordagem monetarista. St!gundo

abordagem

..1

estruturalista. o que realmente 1mpona são as muaanças estrurur.:us - na estrurura da
renda. na estrutura ocupacJonal. na estrutura da prociuçào. na estnltlJ:-J. do consumo. na

estrutura dos gastos do governo. etc. e nas relações emre capitalistas e trJ.balhaaores.
credores e devedores. perceptores de rendas contraruaJs e não-contraruaJs. nas reiacões
internaciOnais de troca. t!tc.

A caracteristJca VIsível e

J

forma Unica de mensuração do fenómeno são

monetanstas. mesmo para os estruturalistas ma1s fer:-enhos: o nivet gerai de preços ou
coere~c1a.

o indice de preços. Para começar a readqumr

a anã! i se estrururalist.J. devena

ter o indice de preço como um mero indicador. precanal. burl:i\el. l.j:...Je -=:lpta ae forma
bastante imprecisa as tensões c as contradições Jos mov1memos L'Strutur::lls que

··o

consumem o nU.cleo do fenõmeno 1nflac10nano.

que medimos :..:io sempre .J.s

aparC:nctas. os fenõmenos. mas não podemos. no e:1tamo. mJ.ntcr·nos

J.l

::.e quisermos

compreender a realidade"'. Jtirma Henn Dems . ..:orno o...•m u:-na i"!lensatt:m J.OS
estrururahstas deslumbrados com o mdice de preços:"J
Um pnme1ro passo para
dado a parttr da

~onstatacio

il

auwcnt1c.J. cstrutura!iSt.J.

Ja possibiildade

aumento do mdice Je nrecos:
mcorporadas

:J

~e.

~e

!JI\t'Z

um processo

em Jado r:-er.odo.

JS

cena economia nac10nal provo<.:am :-cciuçio do

puuessc ser

:nr1J~Jün:.tm1 ~~m

tnO\".J.Co...lL'::; tc-cnolugJcJ.s
~usto-mt:dlO.

Ju umt.:mo

ou do margmal · sem correspondente reducào do md1ce de precos -.. t:nticJ-se uma
mtlaçào que poderiJmos Jes1gnar. pennenci.J.nao-:1os pelo .i~reSC\:110 '-:l.J.rgm:!l J
t:xuberame tipologia. l:Omo mrbç5.o subterranea
\·tsivel de um processo mrb.cJcm;:mo L!Ue n:lo
t..ietectJdo rt:lo ind1cc ue
cons1derJdo. l0i.

~m

nrc~os

"\.J.quck

c•~.:

ut: subsolo

~nc:;.J. J

E~te

L'

-:-..;.emol0 nl.J.IS

JtlorJr .lu :-:J'.o...': rr."-•ner.lnll .

c:.~so .. ~..· J

medi:1. p.lrí1 t0dos ..,etore::;. Jc -:-·,_,

.1 .....

er

reauc.lu
l: \)

JlldlLc

UL'

nrt:l:U> "'-'

~..·!1.!\{lU

em 2%. a taxa de int1ação devena ser de -:-'l l. e :-~ào apenas dos ..2"" -=!Ue ~· 1ndi:e de
preços captou. Caso o indice de preços permJnecesse estavel r.o pe!':ca,J.

cstJn::~mos

diante de uma mflaçào subterrãnea de 5°·0.
Acreditamos em que o exempio e ce:-ebnno. mJs nJ.o e :nenos 1rreal do
que aqueles que respaldam. por exemplo .

.!

"'le1 de rcnd1memos

mdúsrria com a onipreseme e htpoteuca p!amacão

Ge

'~ H1storw. do Pensarrwnm E(.(JrJfJ"ucu. L~~·ros

.l

Honzonle.

p

~

batatas ..
3

J.::c:-es~cntes

n.1
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Quando o governo subsid1a us pre::.os dos capnahstas. c:evam·se as

receitas e os lucros. Sobem as receitaS recebtdas peias vendas das mercJdonas. mas
não sobem os preços aos consumidores.

0

mdtce de preços. A.sstm. eievam-se os

lucros. mas os salános ficam conaelados. Alteram-se as reiacões sociais entre
capitalistas e trabalhadores por mei.o dos subs1d10s que encobrem

mflaçào. .-\

J.

"inflação" se rama invisível e é substlTUtda pe1os subsídios LJ.Ue podem ser mais

perversos do que a própria inflação.
O governo capnalista pode eievar

~eus

eferiva com uma mão. provocando uma pressã0

gastos e o nJ\·ei da demanda

~nt1acionana '-JUe

e Jnulada. cm

segutda. por meto da venda de títulos àa d1\'ida pub:1ca ..A di\'tda ouO!icJ se eleva no
lugar da mtlaçà.o.
Ke~:nesiano

Inflação: Unidade das Soluções do Capitalismo Dirigido c

Dada a hipótese de existêncta de :!ltiaçào sem Jumento ,ju ind1ce de
preços. poderiamos connnuar a explorar o terrem1 O J.iargamcmo J;] h1p0tese nos te . .·a
a indagar

sobr~

a posstbtlidade de extstênCIJ de suDsmutos nào-rnonetJ.no:-; dJ. intbcãu.

ou SeJa. de mecanismos e J1sposmvos yue possam )Cr JcoplaJo::::

..1

J;:Jd.J econom1:1.

desempenhando os mesmos papeis. !.!xercendo tunc:óes e m;:mtendü . c!U Jumentada l
~.üswrções

e tensões estrururats que

iJ

-o~.;,tOJJJL..l_

mtlacão

:-.t!m .J:lorJ.r

nt\ei

JJ

.l:-.

li1JS

preços_ 5em serem l:J.ptados pelo mdtce de preco:'

Para

l'::ito.

J: ;·... nçõ~s

prectsamos tdenmic;:u

pnmclrut.:t) '-!U-: J :ntlJ.CJu

Jesempenha nos contextos modernos:
1··-

mecamsmL~

uc tina.nc:.1menw

-ustentar ::.s mud.Jncls n:1 flr0norcjo

...i-1

L' :1;.~5 ~ ..-:..~c,-.,

:-t:ocrtr\'TiJ

LI<' ...- ... ·•

.1,, - ...·t.lr

j"Un:;._ ·

._:m,,

-u :-. ...'1.1.

\11.:

~·'~:l ,. ~::st,··

dJ

...:-conomt;i:

'"

tnsuumento Je perdão u.e

Lh ·• IGJS.

uu Jc mua.:m..;J Jas

rdJ.çôe~

:-t-rl('lf('<::-,jL"· (':jo'rC""

3n - mecamsrno de redução ..ias

~e~aas

tixas . ._1u se.l:l. jas relações

económtcas entre pessoas ou grupos e:<:presslS err: :;:mtratos de duraç;lc reiauvamemc

longa. em relação aos perceptores de renaJ r.ào--:o:-ttraruats . .lUto·rea_Ju:>rJvets. :-.Jeste
semtdo. a mflaçào se apresenta como um mecanJsmo Je mudança
repantçào da renda. pnncipaimente da reciucO::o •.lO
-lo -

mecamsmo de aumente-

j,,.1

~,j_Jano
~..:sto

J.J

estrurura da

reJL
Je conser. .Jc3o J0 ".hnhcJro"

1functona como um rnecan1smo de reduç5.o J.-J mon:lnte conser.-ado pe-iJ. ..:-oletlvidadl;!
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em dinheiro ou seu equivalente): a desvalorização da moeda ao longo do rempo
corresponde ao aumento do custo de conservação do dinheiro:
5° ~ mecanismo de estimulo a novos mvestimentos_ enquanto

l

preço da

oferta global - a receita esperada da venda dos produtos - aumenta com a elevação dos
preços. ao mesmo tempo em que a remuneração aos fatores (salários. juros. aluguel e
amortização do custo fixo do equipamento comprado a prazo l reduz-se em tennos reais

e em relação à receita;
6° - redutor da vulnerabilidade ou poros1dade da econom1a naciOnal.
devido à defasagem entre a desvalorização monetãna interna e o rea_1uste da taxa de
câmbio:
7°

mecamsmo de transfonnaç5.o do trabalhador produtiVO l.!m

improdutivo atravês da ampliacào do terciãrio do governo ou por metodos 1nd1retos
que alteram a natureza do trabalho sem alterar sua forma tdestruicào

reurada Jo

1JU

produto do processo de produção e reprodução. que corresponde a uma transformação
do trabalhador produtivo em improdutivo). ~arx àetermmou que a mercJ.donJ. recebe
seu acabamento (jinishing) no consumo. Uma mercadon:::t que. depois de produzida. ~
JOgada ao mar. dcstnl!da na guerra etc .. transformJ o !r<Ibalho neta ...:nstJhz:.~do cm

trabalho 1mproduuvo:
3°- instrumento de exploração do cJ.mpo peia Cidade t1ndusmJ.. :JJ.ncos
e comercJOr o aumento rctauvo dos preços das mercJdonas produzidas nJ. ...:1dadc

relação aos prCldutos agncolas c d1stJ.rçado

r.:-

~..·m

se reJ.JtZJ por me1o dJ r..· i e' J...::..i.o J,) 1ntik('

··geral" de preços
Quando

..1

moeda :-.c: J.presentJ . . umo ,, pnnc1pJ.1

consecução de todos os obJetJvos ou JcndCncJJ.s cnumcrJ.dJs Jc 1

para manter J.s tcnsõc::s. pressões ou contr:Jdiçõcs

llJ ~.:stru!UrJ.

mfalivelmcnrc camad:J relo md1cc de nreco"

\

1nsrrumcnto

..1 :::-.

:-ua

uui!L:.l~3.u

du :-;1stemJ. rctletc-:-..c

•HJilnL·:·ll, ,;:1

mPc\b

-1~.:

·~·,,m0

L'

c

llnJC•'

mstrumento de manutenção das relações e proporções cambiantes c .1ntagómcas pode
determinar uma elevação do indice de preços de d1gamos 90°·o uu I 00° ,. JO ano. Isto
sigmfica que

J

solução formal das tensões. pressões

~

..:ontradJçôes .:stn.Hur:JJs ~e

realiza essencialmente atraves do mecamsmo monetãno e e t:ílptada ceio indice de
preços .:i(s) taxa(s)

refer.dals) de aumento . .~ mtlação

soiucJün:::l

transitonamente aquelas cc uradições e conflitos em proveuo ao c:Jpllal.

prec3Il:J.

...:

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

310

No entanto. a moeda pode não ser o umco mecanismo de manutenção e
preservação das relações e proporções que definem

estrutura. .-\s relações e

J.

proporções podem ser preservadas por outros instrumentos. não-monetários. de tal
forma que o indice de preços não capte seus efeitos e. então. não s1r;a como mdicador

das relações entre capttalistas e trabalhadores e das relações e proporções enumeradas
de 1 a 8. As conseqüentes tensões e contradições prese_nres na estrurura cambiante

deixam de e:tpressar-se atraves do índice de preços. Asstm. a uma eíevaçào do indice

de preços de I 0%. de 15%, ou de .2% ao ano na economta que urilizJ rnecamsmos não
monetânos podern corresponder proporções e relações emre capllalJstas e :.1ssalanados
que correspondem a uma sttuaç:ão esautura! que so senil preser.:ada J uma taxa de
150% ou mais. se o mecamsmo monetano fosse o Umco uulizJ.do O emprego de
mstrurnentos e mecamsmos não-monetãrios que exercem us mesmos pape1s e funções
distorcentes mostra que a moed.a-est3lal

e a mt1aciio absorvem o comeudo despouco e

autontõino presente no emprego dos mecamsmos nào-monetános.

O indice de preços

e. ponanto.

um ep1fenõmeno. um mero mdJcíldor que

o reuch1smo 1manence ao racwcrmo econôrn:co 1denntic.1 e conn.mdc
t'enõmeno As contradições. tensões e pressões presentes n0
.:m que se \'enfic.:liTl as mudanças esm.nura1s . ::
Jtstnbu11.;:J.o e
t.l

preco

l'

~onsumo

são

0

conteUdo real JL)

:J

.;hegar J.Jt:m (,.13 Jparencta. O processo pode

conteXtL"~ -:,~1(\Co-e.:onómtc..._,

..:

.J.borWJi,!Cr.l ~uc

Jparen,:~:..l

..._·.1;

para

~-.5

-,cr :-.:..emrtlli~.::lth.l f'J'1r

graus. no periodo scg-...nn:c .-:.o

10fecdo ,1rg_imCJ poJe ter rrOb-'TCdtdo t..k l"nnJ
febre

L'Stan<J.

em -H'I g:raus. O JnutCrrmco JaJo

J1l

~uc

mt.:LL' o.._l..:

~t:!;Ulntl'

r;J.~lcnle 1.: ..1

~..·nt.:tnto ..-;n .~i:;m,, ,.,~noUt• .

Ll':.lC. r!:.l

.lUSCO('!.!

de mstrumentos n:io-monetanos tde polittcíl :--lnlllc.Ji. -,ubs1d1ú..., . ..1:;1u-,.
contradu.;:õe~.

..;

\1,, ..:.OtlDJnJJCO ..l

tndu.:c t.h.· rrcco. ,.u -:;c1J .

produtos. t:tc.). não s1gn1tica redução das te:-:sões ;':

::iUDuser

t:ngílnJUo.._\rJ. :1Clo ....:onse:;ue

:.malogtJ.: ,.) tennometro md1ca 39 b'Taus Je febre D.i-se um ;..lO!ltcrmh.. . ._. , . w
tebre

propn0

Jttera(..:.J.L) J;Js n:iJÇÕt!S ue produ...;ào.

c~.mce1to .

expressão prectsa Ja realidade. e não

~..:um L'

.1

uttliZJt:Jl)

;-:-~JquJJ.!;!em ~L'

;r-,as . ..;.0 contrJ.n(•.

pode ocuitar seu agravamema
A função pnnc1pat dos conce1!0s de :ntlacàu que reduzem~ 1denutic.Jm
o fenómeno ao seu :ndicador - aumenw .::c indlcc Je preços

<:"

perrm11r que •'

"combate· :10 fenômeno se !imne a redução ao mcilce Reduzmdo ,, màKt. parece. J.os
~)lhos

dos fet1ch1stas.

1.\Ue .:l

\.'nona

esta

proxtrna.

"~àv

percebenau yue

:1

mflaçào.

falsamente deftmda e 1denuticada ao aumento do mdice de prece. ~J.o c '.Jm fenómeno
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desgravitado das relações econõmicas. sociais e políticas que lhe deram ongem. aos
seus olhos fetichistas. parece que os governos emissores e inflaciogé'nios. como os
aprendizes de feiticeiro. desencadearam forças que passaram a dominã-los e contra as
quais dizem lutar. e algumas vezes lutam com denodo e enganada honesudade. A luta
honesta e encarniçada de tantos valorosos soldados do saber e das armas contra o
desarmado índice se toma tão real como a de Dom Quixore contra os momhos de
vento. Se tivesse êxito. a crise da economia provocada pela retração de demanda. de
lucro, do volume de emprego seria o resultado mexorável da desreahzada vitória sobre
aquele que

e o mecanismo princtpal de controle da economia capna!lsta.
~

O índice de preços se transforma

se 1demitica

~:om

o próprio

fenómeno. e, a panir deste momento. como que Jdqu1re \'Ida propnJ e passa a

~ntrar

em conflito com os homens e os governos: a mflaçào.
Para a mente fetichista. os condicionamentos ideológJcos 10rnam dificil
ou impossivel a análise que situa o fenõmeno (ou melhor o noumenon ~ na própna
narureza das relações sociais da produção. nas proporções. contradicàes e

~..:ontlitos

que

caracterizam dado contexto sócio-económico. histoncamente localizado.
Também não percebem que a redução do indice não indica redução das
tensões e contradições. porque as desproporções estruturaiS podem rcr stJo preser'\'adas
1)U

aumentadas por instrumentos nào-monet::mos e. pon.amo. não

~:aptaveJS

no refendo

tnd1cador preçanal que se detem no pnme1ro e :r.J.IS $Uperticial p.:namar <.iJ realidade
económ1c.J.: o preço.
A detlação corresponde. em tocos os momentos da h:stonJ
do capitalismo. recessão ou

~..:nse

e~.:onóm1ca

. \ dctlaçào rcveta a -.:ontradicào crescente entre J.s

condições da produção voltada para o lucro e as de realização. ou. em outras palavr<J.s.
a "insuticiencta de demanda et'cuva··. Com a relatJ\ a estabilidade do preço da
trabalho e a aueda. dos nrec0s d.J.s demats merc.J.don.J.s. \ nionzJ-:-iC

e, coeceris paribus. venfica-se a queda da raxa de lucro.
round em que o trabalhador e vJtonoso

:.l t~""~rC.J.

A det1açào

forç::::~.

de

de trabnlh0

(Orresponde o

Sua \ Jtóna. no emamo. :::.u dura ate o

desemprego que o aguarda. A inflação e :.1m mstrumento de expansão da demanda
global ou de realização. da venda do produto total:

<lO

preservar as relações descntas de

1 a 8. a mflacào constitui a umdade das soluções que o capnalismo pos-keynestano

incorporou. vistas no plano monetário. Esta solução temporãria

e percebida como

má.

perversa e digna de combate: seu combate acarreta a cnse. o desemprego. a queda da
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curva da eficiência tictJCla margmal do capnal. etc. O s1stema ...:JpllJ.iJsta. LjUe usa a

mflação perversa ou os outros mecamsmos despcmcos e autontJno:,

J~

...:vntrolc. de e

que é perverso.

A Forma Reflexa de Exisréncla da Taxa de lnflacão: A DÍ\"10.-\ Pl"BLIC..\
O aumento da demanda efetJva cJpnJ.Iista. hmJtadJ.

.::1

:::'lontl' .:fc fazer c;:m

a produção de carros de 5 ..3 milhões para 0.9 mdhões. nos Estaaos l. mdos.

~mre

e 1931. so pode elevar-se por meto dos gastos Jo governo yue ~'cedem
ordmíina. O défic11 orçamentáno c! essenc1al o<:J.r'-1 c:c-vJ.r

ç'

! 929

recett'-1

:.t

mvci ..:.1 uo...·mJ.nd.l detJvJ t~

1mpedir que aque!J msuticJéncJa de demandas...: mJnJr.estc o...•m J . ::!J,;J0 .... ucJJ. JJ

de lucro . ...:ontraçàu do \Oiume da produção e do ,,1;ume de

emprc~·.1

LJX:.l

\ 'endJ. 1...h: ;1:lo-

mercadonas para o go\cmo produz o crêdito publl..:ll . ...1 Uívu.ia publ!u modemJ
Ao msuruc!Oní!hzar o déficiJ permanente.

LI

governo ...:Jpnahst.:l. y<Je

passou para o centro da cconom1a para desempenn::J.r "eu p3pei JntlCJC[Jco. t..:m ue
abandonar o ststema monetano ouro e adorar o srarc-morJC\.. ~o) ~~~tema Je napei-mocCa

(,.'"mpresumos ou peb produc.Jo :JdtcJOnai
~ovemo

passa

;.1

t

hmllJ.OJI Jt.: metat-r-.1ur:w

1

-'-'.

produztr pJpel-mocda mt.:un\er~;·. ..:t. ,, lJUe u~,e~J :-1:;n1r·,..;J.r 1\ r·Jm u:.

necessrdade Jt: wmar t:mpre.snmos· de proauz ,, <..!:nhetro uue . .1nres.
nnha de tornar emprestado. A dinda pubhca cie\en3. ter se encerra.:o
~o

\oos I

r;u ~•srem:z
nc~sc-

entanto. da se elevJ e annge 1~0°/o do P'B Jos Estados L n1u..:.•:- ..:m . "-l)

ela não desapareceu. mas. ao conrrano. se e.,pandw' Porqul.'

:uncwnanos publicos. !rabalho Jmprodulz\"o. t.:szraaJs.

t·!J f1 ..bwu ..!

;.:~aad:L'S.

tiU!""f'.

mamemo

-..cr

r

1r yuc

c~~enCLli

:-roduws be-l:cos

por esse departamentO Ill. produtor de nào-mercacionas {não-meto:; de ;:-:-ociuçàu e de
consumo. ao mesmo tempo/. não fossem. c:n grande parte. ~omaeJdus pela jiv1da
publica. pela venda de títulos do governo tbonds. OR!.'-is. L1.\st. das t1Uin2lTI. de
acordo com propensão maha a consuanr de seus perceptores. para a ..:ompra de me10s
de consumo. ele\·ando exponenc1almente a taxa de mtlaçã.o c jJ!umdo
compra de novas emtssões. As novas emissões

~o)

poder de

tem àe elevar-se quantH3.ll'- ameme para

garannr o pagamento de compras cada ano mats vultosas de

n:lo-m~~:::.::.aon.ls.
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A inflação galopante limitana. rapidamente.

::1

acão ;rnnciclica dos

gastos do governo. pondo fim à dinàmtca Imcialmente bnlhame centrada em torno do
poder Executivo em despótica ampliação. Schachr. o mago rias tinanc::!s de Hitler.

escreveu o livro mtirulado !VI AIS Dll\HEIRO. :viA IS TRABALHO. \!AIS C.-'.PITAL.
Naquela obra. o dinheiro estatal. canaL hegeliano (que seria o resultado do sopro do
~egundo

Estado no papel. "assim corno Deus soprou a alma do homem no barro··.

Karl
...___

F. Knapp, em Teoria Estatal do Dinheiro). assume o poder fetichista de engendrar mais
~

trabalho e mais capital. ad .;sernum. .-\ divida pUblica permanece

se amplia porque

ela passa a ser o conrrapolo do din.heJro-esrata!. LJ.ue marcJ. u curso. o

dinhe1ro e mamem a inflação dentro de

~o..xas

..:Jr>:t.:.lto

daquele

que permttcm a renraduc:ic Jo ststemo.

\lo entanto. t.:omo a taxa de J.cumuiJ.ção cias indUstrias e scr.·1ço:. que 'c-ndem n:io-

mercadorias para o governo e mutto elevada. os gastos governamentms :,jo obngaaos
a aumentar. impondo ao governo o recurso a emissões cada \ ez rr.Jtorcs. Se o go,·emo
não tizesse novas e mais elevadas emissões. os tOmecedores c tndustnJ.t~ ~ue •:endem

para o governo faliriam. A soluç5.o auront.iria ccmrada no

Estal.ÍL~

...:umorJdor de nio-

mercadona.s c contraduOna c cammhJ p;J.ra o. cnse da di\·iJa pub!tc.::::.

O ddicit orcamcnto.no Jo go\erno mostra

continuamente

J.

L!UC ~~:JS

rim de garamtrem J. lucra!l\'ldade dJS mdustnas c

~.1StL1 S -,~ dev:..~m

~<..-r:li..··.:-:;

de nào-mercadonas. .-\ parnr do momento em que aquelas c.icspesJs
demanda efeti\ J.

J

ultrap.:tsso.r

0

nivei de pleno e:nprego .

..1

['jDliuLOres
. ..:':J.rem

taxa Uc 1:1ti.:t.::J.o :cnde

J
:1

elevar-se. Para 1mpt:dir o efeito inflac10n:mo den\'ado da estnm.rro. de suJs Jcsocsa.s. ,.)
go\'erno ê obrigado a colocar mulas. !:-onds . .J. tim de enxugJr .: :; i"lJsc :r.on::t.:!!'l::I. -.:.J.aa
vez ma1s enchJrc;Jda pelos :;.J..Stos neccssanos u.ue o go\'cmu :.:.z
indlistnas e ser.·1ços do

tizer.

J

d~panJmento

]~:lf.J.

:;Jr.J..nur .::::.

III. :\ Jiv1dJ publ1cJ se dc·:J t'1orauc.

taxa de mtlação sub1ra sem llmHe. :\ Ji\'ldJ

pU.b!Jc:..~ acsc~

p:.1r3 uuc

::.L'<)

n:lo

...1 ~J."<J.

Jc

mtlacão não se eleve

O aumento da dívida pU.Dlic<! e

J

forma que assu:ne () ...:n:-5c:I'ilento liJ.

taxa de inflação e que a disfarça. A ta'\a de aumento dJ divtda ptlbllc:: ..:

J

:·c·rrn::I retlexJ.

de exisrencia da taxa de inflação.

Assim. a taxa de mflação e um mdicador aÇ>arente. prec::!IlO
da reahdade econõmica real e subjacente: : taxa de inflaç5.o

deven:::~

~

J1storceme

se:- med1dJ no

aumento do indice de preços mais a taxa de mcrememo da diY1da puiJlicJ.. '<.J.o hõ. n;J.da
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ma1s falso do que as ciênctas sociais e:ums. já disse um grande matem3.nco frances.
dedicado à economia.

2° Assim como a tua de acwnulaçào. a taxa "óuma · ou "narural" de
inflação não é a mesma para os diversos estágios de desenvol\"lmento ....l..s diversas
relações credores-devedores que se estabelecem ao longo do processo de formação e
expansão do cap1talismo e que detemunun, do ponto de vtsta do capnal. a "taxa otima"
de inflação. variam ao longo da história e nos diversos contextos.
Na fase de formação intcmsiva de capital. o ststema crediticio tende a
assumtr a forma de crêdno

a

produção. O crédno se apresenta. então. como um

processo "sincopado" de realização de mvesumemos. na t:orreta expressão de
Thorstem Veblen. Ao mves de esperar pela acumulação direta. pela formação de

reserva. pela poupança da empresa. a. mdUstna busca no ::.tstema creditic10.
antecipadamente. os recursos para seus investimentos adicionais . .-; funcào pnncipal do
SIStema crediticio. para Schumpeter.

e

fornecer ,;) mdústna

~~pllal!Sta

dinheirO-

potencial. abreviando o c1clo medio do capt:taJ. :\:a fase de acumulação mtensn•a. os
grup:ts capitalistas são os grandes deYedores e a massa de o;.:onsumidores amda
desconhece u credito ao consumo; o

a~~~e

do c1clo se c:uactcnza por uma utCma

credirícia fantástica que condiciona os supcrinvesumentos e a consequente cnse de
sobreacumuiação.

A

expenene~a

histórica doo seculos XVI e XVII mostra os ereítos da

inflação como instrumento de pcrdlo de dividas.
propnetãri.os da terra arcaram com o

~do

~as.

no conte:t.w da epoca.

·J5

perdão de divida: os arrendamentos feitos

por contratos de longa duracão reduziram vioientamente a rendil Jos rropnct:inos ...)..
Antlgtitdade e

::1

ldaae \tedta conhecc:r:un cptsod!OS semelhantes

abohçào do devedor ptebeu:.·

efeitos. Hwne.

~1althus.

uu~

.:ulmmaram nJ

E a expenenc1a de LJw nào tüi a umcJ. <Jue revelou til\5

Ricardo e varias economistas captaram

·-~

efeno da

desvalorização moneuina sobre a distribuu;:ão da renda. Quesnav era favoravel a uma
cherce general. e Merc1er de La Rivicre tdennfica a alta dos precos dos produto~
::~~colas

com o própno produ a net. o produto líqu1do agrico\a..

~- "A luta de classes no muoao UlU(IO se ck:leavolve. pnnc1palmente. como luta entre credores c

devedores. e tcnntna cm Roma com a dcsiiiiiÇio do devedor plebeu. que e subsurutdo peio c!'cravo
Na 1~ Media. a luta temuna com o llll.lqlli...Dcrno do credor feuàal. sem poder pohuco JUnto com
sua bue econõmtca ... a relaçio e nu-e creGar t devedor reV'e'Ste a forma de uma re tacão de d.inheu-o·
rctlecc o ancacoaumo de mllS profuodu
t"~~c· ccoaõmicas". (0 Capual vol I. FC. E .. p. 99)
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Do ponto de vista dos capitalistas. qual a taxa ótima de mtl3.çào. quando
e onde o processo de acumulação industrial depende e se apóia tànemente no crédito?
Obviamente. é aquela que atue o mais imensamente passivei como msrrumento de
perdão de dívida e de redução do salârio real. sem comprometer c1 processo de

reprodução.
Que significa para a empresa o processo de perdão de dívida que o
aumento do índice de preço realiza automaucarnente? Redução do custo fixo. por
unidade de produto. Atraves da inflação. o custo constante do capua! real comprado a

prazo diminui com a desvalonzação. em termos reais. das prestacões vmcendas.
Significa. outrossim. redução do salário por unidade de produto. P::u-a que

::1

mais

elevada taxa de inflação corresponda à taxa "natural" ou "norma/"" 1 . não basra que o
processo de acumulação se basete nos emprestimos a indUstria. E

:-~ecessario

que os

E

consumidores não se beneticiem com os efe:nos Ja desvalonzJ.cJ.o monet;lria.

necessario que o credito ao consumo não SeJa uttlizado de forma 1mensa e generalizada
pela coletivtdade. ou não funciOne como mstrumento de perdão Jc JivH.iJS \"ia. por
exemplo, correção monetá.na. Assim. a taxa elevada de mtlação restnnge

t:!.'(pansão

J

a mâ.xima utilização do credito ao consumo. A ";ntlaçào zero··

~'-:J.ccrba

crédito ao consumo. ampha o consumo co!envo que t! esumulado

i'~:::J

o uso do

dimmaçào 1.1J
J~

correçào monetária sobre as prestações \·1ncendas. mantendo o puoe

~

o..:ompra dos

salários.
~Jr;J 1.>

O deslocamento do çrCdito do paio JJ. a-.:umubdu

consumo exige, ponanto.

J

redução da taxa de mtlaçào.

processo de acumulação nàu entre em um beco

sc;rr:

::::..uda 0

J

tim u..; u_ue

"1\flma"~ J.

credito para o consumo

~

acumulação Jc :.:JpH::Jl

ll

propno

::.J.:ir<::~.:;. ..-JdustnJ\.

tomar p:lrctalmeme autotinancJavel. presctnde do credtto t:.xtcrno
uma ra."<a de acumulação

paio Jo

..1

..

-..e

pJ.rJ ohter

n::.;u.:;tnJ.

1~\·prcc ..·

JU

J~.·.sJ~,..:;Jm~.·nw

1.k)

ex1ge a redução da t.J..XJ. J-.: pcnEi.o Jl.! dl'-iJJ yuc. Jgor'l.

essencialmente divida de consumtdores. O novo mvel de acumu!J.d.o

~

~'\1ge

que amplas

~:-::J.

uma forma

camadas da coletividade se valham do s1stema creàiticto. O creduc. '-lue

antecipada de investimento. se afirma. J.gora. como instrumento de :!.rnectpaçào do

consumo, predeterminando a forma dos gasros fellos em consumo. cJs.
dos consumtdores.
Na medida em que a preser.;açào d2. acumul::J.çJ.o exnJ

J

rend~

oenn:mc!nc1a de

outros focos inflac10gênios 1aumento dos gastos do ~o vemo. por C'<er.-~pi•.~ 1 ~
u

furura.s

l)

SIStema

..,.u.a uormal". "taxa narural". taxa de pleno emprego e. na verdade. a que max.tmlza a taxa de lucro
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mdustrial não prescinda. ainda. totalmente. do credito externo. a aplicacào de correção
monetária sobre cena faixa de devedores anulana o efeito perdão-de-dívidas em

relação a eles. A taxa "ótima" de inflaçio. a "normai". :;e s1rua agora em mvel mferior à
antiga. do ponto de vista do capitalista que tomou empresnmos .:om correçào
monetária.
Portanto. as relações entre credores e devedores podem ser preservadas
e ate mats distorctdas na v1gência de uma taxa de mflaç.ào menor dÓ que a antenor.
desde que a correçào monetária passe a atuar como neutralizJdora do eieno perdão-dedividas em relação a apenas cenas faixas de credores los mutuanos de casas própnas.
por exemplo) e preserve os seus eteitos mtegrats em relação aos devedores mdustna1s e
.:omerctantes: a concentracào da propriedade do capital e d.1 rendJ tendera. neste
J

~,;aso.

agravar·se. amda que a taxa de mflaçào se reduza.
O õnus da desvalonzação da moeda rec::11. por outro l.1do. ::.obre os

Jepositantes: a rede bancana. ao aumentar o volume de cmpresumos
juro. não tem o menor mteresse n:J. redução da ··taxa de mtlacào··

J

dada tJXa Je

-\ não ser que o

ststema concilie seus mteresses com os da mdUstna. a rede bancana se toma um foco
de conflito. a menos que obtenha suficientes compensações em outros setores.

J

rede

bancaria não interessa a redução da taxa de mtlaçào t que _1usuftc:J. :J. ele\ açào da taxa de
JUros). enquanto a mdú.stna luta pela redução da taxa de _Juro sobre seus empresnmos e
:;obre o consumo. essencHus para o aumento das \ endas.
}

..::omratuats

t:

0

Quem melhor que os clãsstcos percebeu que as

reJJ~ôC"s

entre rendas

não·comratuats podenam ser ·Jungtdas"' por meJo..l J:..L ...~~.:sv<Jlunza~àu

monetãna tOt Keynes. '\;'<J T !.!ona Gcr:al.

J

C:nrase

Jo salário real ngeme para a ··l..!utanastJ Jo
J.ITendarnentos

C'

::.t.:

r!!nuer

Jesloc.1. rapu.1amentt:.

J;.~

rcaw.;àu

S . .d.inos. '- cnctmcntos . ..l!uguets.

rendas tixas provenientes Uc mulas Ja dtvtd:J. pubhca podem :-.t:r

reduzidos ou elevados Jtraves da moeda.
4° As relações mten.ctonais de exploração e de

dependenc1a

encontram na inflação um poderoso msttumento de realizacão.
A desvalonzaçào da moeda nac10nal das economiaS dommadas passou a
ser uma anna imponante que. pelo seu duplo efeno. recebe o apo10 dos mdustnats. dos
Jgncultores e dos que se dedicam as atlVJdades

e~trauvas

.:ompõem os segmentos exponadores. Por outro lado.

e dos comerciantes que
:1.;

econom1as centncas.

dommames. induzem ou impõem (atraves do FMl. por exemplot a polttlca carnbtal de
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interesse deles que. por coincidência, se apôia na desvalorização das moedas nactoni!is
dominadas. desvalorização cambial necessária para que elas tr:.nstiram :-iqucza re:.l
líquida para o centro, exploração que se expressa no triste saldo de s:..:.::?.s

balancz~

comerciais.

No entanto, quando a crise de sobreacumulacão ronda

t!COnomw.

01

capitalista, a reprodução do capitaJ em escala mundial exige e im;>õe a valonzaç:lo d<!s
moedas a fim de que as mercadorias

e~ccdentcs

possam ser imponadas pelos

periféricos. A taxa dt: ·;:imbio periférica oscil" de

J.co:-d~ c~~

os

!m~rP<5..c;;es

rner~J.dos

dos oaises

capitalistas cêntricos (A. C. C.).
O superãvit na balança comerctal. que e:-;: pressa

~.s

pe·das : :qutaas

Gé'

riqueza real sofridas pelas economias periféricas. \'at se rnoslranJo msurictC:lle pilra.
cobrir o déficit das contas de capual. os juros . .scgt2ros. royalties.

s::r~~aas.

:ces :-em.:ssa

de lucros. etc. nas contas de transações correntes ..Assim. JS econom1Js JommJ.das rem
de desvalorizar continuamente sua moeda para aumentar suas

e~.portacões.

IStO

e. suas

perdas de riqueza líquida. real.

A dupla perda se expressa no superj\ :r da

balanç~

comcrcui ..: no déficn

das contas de capital das transações correntes
A mesma politica que 1mpõe uma desvalorizaçJ.o da moed::J. naciOnal cr.1

relação à moeda dommante. dólar. favorece os segmentos nJcionJIS L-Xportadores
Estes passam a aumentar suas recenas em moeda n::J.clonal c os 1mpor..:tdorcs c0nmcos
panilham da redução dos preços de exponaçào em dólares.
Ass1m. a inflação mterna das economias satelitcs. se .1 r.1x.1 de c.:lmbio
permanecesse estáveL reduz1ria a renda reai dos t,;:-;.ponadorcs

~aos

CJ.p!·,"J.hsta.s \1g_"J.dos

ao setor exportador. Se a desvalonzação cambial se ·.·enticar a mesmJ. ta.--.;:a dél mtlaç5o
interna. a receita real das cxponações não
desvalorização cambiai a uma taxa supenor

j

~e

Jlterôl por efeito Jo ..:imbio

da mtlação faz elevar J renda re.:J.I

\
~

.1s

receitas de exponação. Se a desvalorização carnbtal se verificar J.balX(' da taXJ de
inflação interna. os segmentos exponadores experimentarão uma perda re::tl de reccna
por unidade de produto exportado. tendendo a reduztr o saldo da balançJ LomcrcJ.:ti que

e utilizada para cobrir o déficit das contas de cJpital das transacões correntes.
A partir de certo grau de dependência e de dommacJo. J.s economias
cêntricas poderão pretender se apropriar de nqueza mob\hzo.da vu imob\liz.ílda mtcma.
A apropriação de indústrias e de patnmõmos mobilizados ou ImobiliZélUOs roder:i se
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venficar

em

pJgameniD

da

dívida

c:uern<l.

expenmemar. :Jl ,:umo ocorreu :1a dêcadJ.
novameme p.J.nc ..; ..• •·:us cJpJtaJs

~connr

-\s
J~?
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:-~,_

'-t..":Jtn . :.J.s

JS

jJec:·.:-.<ciJde Jl· rranspllmar

sobrC'~cumul.JdO-" !nTl'm;.~mcr.:·.:

-\ dt>S\ <.~l~)nz<Içilo das

moedas n<:!c:onaJS C.JmmJdas passa a sJgnuic;:~r Jumcmo Jc ;--t)\Jcr oc

sobre as nauezJs nJcona1s que se entregarão

:naustr.:..:.~

selvage:--,·:! expilnsão das mdllsmas hospedadas tez com
~·

Instalada~::!

~mprego

~:J

c J.cmando. l!t"ell\J

~e

~J.

c :-Josto pt:i::J. acumulaç:J.o

mer·.:Jdos pentCncos

'-!Ul' l'S

.1m:1 ~~ . ..l'-J.

J.Tirrn·.:

unJa

~apnatJê)l~- -~nt.l":;L'n!I..:J.
~apuJ.i

devem ::;er :711nH7l.lZJ.dos do ponto de vtsta do
pane 1mpo:-::J.ntC

do dolar

saturados. O suc;neamento ...:.c :JJrtc JJ -.:JpJCidJ.de Je produção

:-enr·cr:J c condJçào para que

D0rO'..!I!

C\Jmpr.J.

<W nco-Jmpcr:Jil·~mo L:l:~tnc~J.

O ]Jmlle ao novo transplante Ue

fossem ocüpaoos

poderJo

lh-'

Jn\'esumemos

:J..t!J.nl'S :::.io custos.

...:. Jl> mesmo !cmpo. ~onsmuem

demanda ahrregada. St! a demar.u..:. J~ ..:r.1gos <.ii! lL:x.o. por p;:me dos

capitalistas. nJo ::md~ penetrar senão superticJalme~te no . .-onsumn Ll'ieuvo. por me1o

da concentraç.:lu
excedente cus

'-·~'nsumtsta

J:"li~Os

e do credita ao consurr,o . ..._·nrJo

de luxo ou

;adas JS

~·..:onorr.~Js

Jmã.rmc2.

.:um~:U!I..mJ.

c.Joltahstas

transpiama~

~Cmncas

l'

..::oncentr:cio de rend:l selvagem.
F'ii1J.Jmenre. l' processo de

:~\·a J

es~J-:::1::;

lil"~·1sJ.o

uma conunua muàança n.l

):; ;;ats..:::: Jcrrorados são

bélicos c

mdustn:li Jestc sctor Como
~...:meihames
v~

com os mesmos proDkm:.ts. ·' mcrcJdu ..:..:ntnC:l) r:.1rJ.
~c

mostrJ. mcapaz

\ o;.>'<.ponaçào de antgos Ge !ux.o f'.lra

guerra :n:...tnalJi.

S•.,luçJ.v e exportar o

..1preser.1J.m •..:-.,trmur:l..:>

de iuxo :.:'\Ceacmcs nas cconom1as nac10nats
..:ontraaJ::3.C'.

...:JOHJI

..1

.J

uma

amgos

superar

J

renrcna robre 1mpõc

J

Jr.:cmJ..:JonJ! Jo L;.m:t:Ji. Ju [h)der. J.1

e~rrururJ

e nas

rct3Cl'~S

pr0101do~ pl:!<.J~ trJtJdos

de seu dcpanamento fi I

J~

L'

·~ vmo

mund1a1s.

Jt: S.Ju Franc1sco. Je

·: . .:. oro..: ..:.;íio Je :1ào-mercadonas
,_:~fi21:

publico

o;,>

J

aivida publica

modernos. t:.::r:l-: :.uuo rr.ator quanto mill.ores rürem 2.s aes~esas do g:o\ emo comprador
de nào·mercJaonJs. Por Jsto.
Estados

i_-:l!UO:::-

públic~ $C

.1

:1

nova dlvi'iãv mtcm.3.cwn::ll Jv poocr.

produção helica. espac:J.i . .: ::.emethantes.

:..:u:lC'Cr:trJ.sse naquela econom1a dcmtn<.Imc

r'~:!z

~ue

centrou nos

...:um que

J

divtda
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O governo none-amencano e!eva seus gastos permanentemente porque
as mdústtias produtoras de nào-mercadonas crescem a uma taxa muito elevada. O
déficit público do governo federal dos Estados Unidos deve aumentar necessanamente
para que as mercadorias produzidas e não-vendáveis no Japão. na Alemanha . .:-te.
possam ser vendidas no mercado none-amencano. onde se concentra grande pane do
mercado mundial. O Japão. a Alemanha. a França podem contar com o mercado norteamericano para realizarem pane sigmficattva do valor de sua produção. As dívidas
pUblicas daqueles pa1ses não precisam aumentar tanto quanto a do governo dos Estaaos
Umdos porque a pressão mtlac10naria decorrente do deficit spcnding se concentrou
naquela economJJ. a tim de que ali o merc:Hio ma1s se expandisse e o poder militar se
~onccntrasse.

A divtsào intemactonal da produção 1Jbnga a l'conomtJ dos Estaaos

Unidos a valonzar o dólar para que os none-amencanos 1mponem bararo ()
"excedente" mundial e. assim. adiam a cnse cêntrica de realização A dí\·ida pUblica se
-·, concentra nos Estados Unidos a fim d e tentar comrolar o. pressão mt1acionána
emanada dos gastos de seu governo federal: a taxa de càmbio do dôlar e obrigada a
manter-se anificialmente

elevada~

o poder de compra dos none-amencanos cresce.

também. por meio do endividamenro das famiiias e das empresas.
Os Estados :--.racionais e suas .. .1utondades" moneranas.

:iscais ._.

carnb,ais não podem mais exercer o comroie sobre suas \'ariãvets. "'.:as economtJS
dominadas. os governos submissos não poderão controlar seus gastos.
ideobgia do equilíbrio orçamentário. e. por

lSto.

iimn.:~.dos

pe1a

não poderão determinar o \'Ciume cie

emprego e da produção semi-integrada. A taxa de mflaçào das economtas dominadas.
dado ao limite imposto pelo FMI ao aumento da dív1da pUblica e seu poder ..ie
enxugamento da base monetária. tende a encontrar-se sem mstrumemos monetãnos e
crediticios de controle. O "controle da mflaçào" se faz. entre os dommaàos. por meiO
da redução da demanda dos pobres e da classe média. :'\os Estados L'mdos.

e o de:ficu

na bllança comercial que produz uma pressão deflacionária - devido ao aumento da
oferta global. Tanto o governo cêntnco. dommante. norte-amencano quanto

\'5

governos periféricos perderam seu poder de controle sobre .suas vanãve1s internas:

J

taxa de câmbio, a taxa de juros. o déficn ptibhco. os gastos do governo. Os penféncos
não podem exercer o controle sobre suas vanávets porque o F\11 não o pennne.

~0s

Estados Unidos, o governo federal e o FED nào podem controlar suas\ anãve1s porque
elas se mtemac!Onahzaram: a desvalorização cambial do àólar arnençano. a reduç3o d:.1
taxa de juros, a conrração do déficit pUblico provocanam uma crise mundi:J.I.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Meu
recebe. na fonne nogin_., e _ , _ deseja consignar que não pode iam< com que a actmil pi
pessoal que tenho pelo Senador Lauro c~ o
respetto enorme que tenho por S. Ex". que o , _
e o recebe de Ioda a casa. sejam superiores às 11011·
sas obrigações regimentais.
O SR. PRE~ (Geraldo Melo) - Conoedo
a palavra à Seo llldora Marina Silva. por 20 mi!Uos.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero fazer um
registro com relação a um episódio, que foi inclueM~
motivo de uma matéria na revista tâot. na data de
16-9 do corrente ano. O título da matéria. aliás sugesttvo. é "De volta à inquisição'.
Trata-se da Resolução n• 1.500 do eons.tlo
Federal de Medicina, que, no seu art. 13, faz . séne de proibições à p'*lica da medicina ortomalecular.
Primei......-, - " " ' que, nlo sendo "**i·
ca e não tendo auiDridede técnica ou científica pera
entrar do
da q......,, quero apenas lazer um
registro politico com relooção a essa proibição do llrtigo 13 da Resolução ri' 1.500 do Conselho Federal
de Medicina.
Não ~e todo respetto que tenho as auloridades que estAo à frenE do Conselho, ressallo . já houve injustiç.s em outras épocas, pri~
com a prática da homeopatia: em 1972, o m6dico
Evaldo Martins Leite sofreu censura pública pMo
Conselho Federal de Medicina por praticar ac...,ntura. E tantos outros profissionais torem detra!Mos
devido a práticas ale,.tivas com relação a l-mente de saúde.
A prática da mediciold ortomolecular, segundo
uma matéria que me foi enviada pelo médico Dr.
Efrain otsze_., já foi, inclusive, motivo de recC>IIhecimento como prática aorapéutica em vários ""*- e ele arrola aqui Vllrios deles - e, segundo o seu artigo, lhe causa estranheza que após esse recorn.cimento por parte das autoridades médicas. o artigo
13 taça essas proibições, que são mais ou meno. as

"""*'

seguintes:
"art. 13 - São métodos destrtuidos de co,..,.ovação científica suficiente quanto ao benefício PlV8 o
ser humano sadio ou doente e. por essa razão, proibidos de divulgação e uso no exercício da Medicina
os procedimentos da prática ortomolecular, diagnósticos terapêuticos, que e""'regam:
I) megadoses de vitaminas:
11) antioxidente pare melhorar o prognóstico de
pactentes com doenças agudas ou estado critico;
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III) quaisquer teraptas dttas antienvethecimento, anticãncer. arrtiarteriosclerose ou voltadas para
patologias crOnicas degenerativas:
IV) EDTA para remoção de metais pesados
fora do contexto das intoxicações agudas;
V) EDTA como terapia antienvelhecimento. anticâncer, antiarteriosclerose ou voltadas para patologias crOntcas degenerativas:
VI) análise de fios de cabelo para caracterizar
desequilíbrios bioquímicos:
Vil) vrtaminas antioxidantes ou EDTA para genericamente •modular o estresse oxidatívo•.
Essas proibições instituíram uma série de desconfonos para os profissionais sérios que fazem a
Medicina Ortomolecular, o que foi motivo de uma
ação popular impetrada pelas representações da categoria junto ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de fazer com que o Conselho Federal de Medic~
na reveja sua posição.
Quero aqui falar mais como uma das pessoas
que foi beneficiada pela med.Ona ortomolecular. Repito, o meu depoimento é de uma leiga, muito embora com função de Senadora. porque não sou médica
e não tenho o devido conhecimento científico. Em
1991. fui acometida de um problema de saúde grave
e fiquei internada no hospital do meu Estado, Hospital Santa Juliana, durante 12 dias. Depois tive que "
para São Paulo, onde fui acompanhada, durante
mais ou menos um ano, por médicos de um dos hospitais mais respeitados deste País. Lá, fiz vários exames, como: ressonãnc1a magnética, tomografia computadorizada. campimetria visual e outros. Poderia.
aqui. fazer uma rolagem dos inúmeros exames a
que me submeti no Hospital Albert Einstein, todos
realizados por profissionais competentes, como faz
parte do corpo médico daquele hospital. Num determinado momento, o médico que me acompanhava,
dotado de uma capacidade de referência ética muito
grande, disse a mim que já haviam feito tudo e que
não mais poderiam ajudar.
Fiquei mais seis meses com acompanhamento
médico de rotina, até que Ir um artigo, na Revista
Brasileira de Oxidologia, do Dr. Efrain Olszewer,
falando das contaminações com metais pesados e
seus efeitos. Quando h a matéria percebi uma identificação mUltO grande entre os Sintomas que sentia e
o que estava sendo descnto no art1go. Imediatamente liguei para a Associação Brasileira de Oxidologta:
as pessoas me colocaram em cantata com o Dr.
Efrain; ele me recomendou um médico. porque eu ticava em Santos. na casa de familiares, e esse méd1·
co me atendeu. A partir dai. foi fe~o um diagnóstico:
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eu tinha metais pesados. Tinha, na época, segundo
diagnóstico que foi ferto, chumbo em grande quantidade. ferro também em grande quantidade e o famigerado mercúrio, que me tem atormentado até hoje.
Quero fazer esse depoimento como alguém
que foi beneficiada, porque até aquele momento eu
tinha dfficuldade de locomoção, problemas visuais
murto graves, ainda hoje os tenho, mas naquela época tinha dificuldades para ler, inclusive foi muito difícil ler esse artigo, porque praticamente não enxergava. as letras se compunham como se fossem um
fantasminha. juntavam-se umas nas outras, e murtas
outras dificuldades. entre elas, uma perda de peso
muito grande. Claro, ainda sou muito magrinha, mas
era muito grave a minha perda de peso! Estava grávida e com oito meses de gravidez pesava apenas
47 quilos. Depois da gravidez fui submet1da a esse
tratamento e, graças a Deus, a panir daí retomei as
minhas atlvidades. Só para se ter uma idéia, eu era
Deputada Estadual e fiquei um ano e orto meses
afastada da Assembléia Legislativa do Acre, em função desses problemas de saúde.
Depois de três meses fazendo as práticas terapêuticas da Medicina Ortomolecular com o Dr. José
Maria de Melo Barros, voltei a trabalhar com problemas de saude, reprto, mas, graças a Deus. com melhoras significativas, que considero ocorrendo até
hoje. O meu depoimento é de alguém que foi beneficrada. tenho certeza. por profissfonais que se preocuparam não apenas com a questão material em si,
por asstm dizer, mas com o ser humano, muito embora eu reconheça que em todas as áreas existem
aqueles profissionais que, muitas vezes. estão mais
preocupados em dar um jeito de ganhar algum dinheiro do que praticar a Medicina voltada para fins
humanitários, como deveria ser a prática daqueles
que lidam com a saúde. Mas em todos. repito, existem aqueles que extrapolam, ou seja, tanto na área
da Medicrna a/apática convencional quanto nas alternativas ocorrem esses fatos.
Então, porque não tenho competêncta técnica
para talar a respeito dessa polêmica - porque penso
que a melhor solução para o problema é um debate
com a sociedade para que se possa t1rar conclusões
e chegar a um veredicto que benef1cie e taça JUStiÇa
aos profissionaiS e, fundamentalmente, à SOCiedade
- é que estou apresentando um requerimento na ComiSsão de Assuntos Socia•s. do Senado Federal. solicitando uma audiênc1a pública com a participação
dos representantes do Conselho Federal de Medicina e dos representantes da parte da MediCina Ortomolecular, a fim de que se tenha um debate para
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que a Comissão de Saude desta Casa possa ter os
elementos em ralação a essa polémica.
Por pane da Medicina Ortomolecular, quem estaria sendo convidado seria o Dr. Jorge Martins de
Oliveira. Professor-Trtular da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e o Dr. Efrain Olszewer, Presidente de Honra da Associação Médica Brasileira de Oxidofogia. Espero que esse debate possa instrtuir uma
polémica que venha a ser esclarecedora e que dê
elementos para que essa questão seja esclarecida
devidamente. para que não se cometam injustiças
como as que se cometeram no passado com a homeopatia, com a acupuntura, que hoje são utilizadas
por médicos, em seus consultórios. como uma prática terapêutica altamente eficiente para alguns casos. Assim como a Medicina Ortomolecular não é
uma panacéia para todos os problemas, também
não existe nenhuma pratica na medicina que consiga se instituir como uma panacéia. No entanto, para
as pessoas que em alguns momentos não têm nenhuma resposta para seus problemas de saúde, ela
pode se constrtuir numa esperança. E quando vocé
está morrendo afogado, não importa se alguém atira
uma corda de ouro ou um cipó para que você se salve. o importante é que você busca se salvar. Isso é
o que eu gostaria de trazer como contribuição a essa
polémica que está sendo instituída com relação à
prática da Medicina Ortomolecular.
Era o que eu tinha a dizer.
Mudo obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Gilvam Borges. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Não há mais oradores inscritos.
A Sr" Senadora Benedita da Silva enviou dis·
curso à Mesa para ser publicado, na forma do disposto no art. 203 do Regimento lntemo.
S. Ex~ será atendida.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
Sr. Presidente. Sr-is e Srs. Senadores, o mundo
está em polvorosa. O ano de "1929" está, novamen·
te. â. porta de todas as nações com altas taxas de juros. desemprego crescente e recessão. Essa senho·
ra de quase 70 anos. agora. com vestido novo, bem
maquiada e mais expenente. não está respeitando
nem mesmo as consagradas potênc1as mundiais. A
"bola da vez", segundo os apóstolos do caos econõmiCO, será o 8ras1l, que por sua vez arrastaria o a1nda - remanescente "Tio Sam a. A partir de então.
para se proteger, os govemos estão se mobilizando
freneticamente, em especial, o nosso.
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Essa onda de inslabilidade na economia mundial está geranáo llii1J89êie& inusitadas no n--*t.
Prova disso são 011 ~ fatos anurociaclaa ,_
únimos dias: 1"- os EUA reduziram 06 juroa, ~
segunda vez só , _ m6s, de 5,25% para 5%, a 1m
de evrtar a recessão; 2"- o dólar americano desva·
lonzou. inexplicaMueute, 17% frente ao iene. O
presidente do FED (o Banco Central Amaricano)
Alan Greenspan, declarou nunca ter visto algo pt~~~e
cido em sua vida e confessa temer a radical ·~
ça do perfil do risco• no mundo e o súbito dtt"PPFP
cimento do cnidito; 3" - a .França anunciou Nllirada das negociações do Acordo Mullilateral de Investimentos da OCDE (a Organização dos PaíMS
Desenvolvidos); 4° - o FED revelou uma perda liquida de riqueza, aproximadamente US$t ,5 trilhlio, em
todos os produtos financeiros americanos, desde o
inicio do desmoronamento do mer<:ado de IIÇÕM,
após julho, o que equivalente a 20'% do PIB dos
EUA; 5" - nem mesmos, os principais rneocadDII
acionários europeus conseguiram eac:aper da cn.,
pois desabaram em mais de 20% nos último& . . .
meses; 6' - pela primeira vez, na reunião anwol do
FMI e o Banco Mundial, o presidente do BIRD, Jlm
WoNensohn, tornou público sua diV&fV6ncia em
ção à terapêutica da criae receitada pelo Fundo; • os maiores bancos de todo o mundo já estão ~
sionando bilionárias quantias para 06 futuros pNjuízos anunciados. Um bom exemplo é o Bank Anwrica, o maior banco nori.....,...ricano, já preparou proVIsão de US$1,4 bilhão para cobrir "eventu.is ~
das·. 7" - O G"""""' Japonês conseguiu ap!OVIII' um
Proer de US$400 bitlões para soconw os ~ japoneses. Essas sio algurres srtuações ecailir&M
de destaque que narcaram o final do presente
Diante de tudo isso, fica a impressão de que alguns paradigmas econõmicos estão ruindo. Até pouco tempo, quem poderia imaginar que haveria ruptura do modeto ecouôruic:o do sudeste asiático ou a recente moratória russa. Alguns até se atrevem a juatiftcar a causa da crise asiática, culpando os capb"
sem fronteira. a velocidade das inforrnaç6es em
'real time' e as operações podres (sem gal3lllias
rea1s). Já. outros dizem que tudo isao são virtudes
da gtobal1zação ou sinal de empreendedoriamo. Na
verdade, não sabemos quem tem •a razão•, mas
isso me fez lembrar do Apóstolo Paulo falando aos
connt1os. acerca do fim dos tempos, quando dtaae:
aquele. po1s. que pensa estar em pé, veja que não
ca1a. 1 Coríntios 10:12.
Sr's e Srs. Senadores, previsões ~s.
d1ante da atual cnse econõmica mundial, não do
ma1s no,idades. Mas seria ingenuidade da , _
parte não constderá-las. Fato é que nossa diwida
cresce aosurdamente por conta da ana dos jUIO&,
seJa 1nterna ou externa. Mas o Governo powece n6o
estar mu1to preocupado com isso, pois aumentou a
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taxa básica de juros anual para 49,75%, com v;stas

a conter a fuga de capitajs meramente especulativos. o que não conseguiu. Isso por que os especula·
dores estão apostando em nossa quebra. Sabe-se,
não é de hoje, que o aumento da taxa de juros funciona, na maioria das vezes, da mesma fonna que
um remédio para o doente terminal, prolonga o seu
sofrimento e depois mata. Essa metáfora talvez tenha alguma relação com o nosso caso. haja vista.
que com o aumento da taxa de juros. houve a eM!vação do custo de produção, por consegUinte, as empresas deixaram de produzir, gerando recessão e
agravando mais ainda a questão do desemprego.
No presente momento, o desemprego e a recessão são as vedetes, em substituição ao dragão
da inflação. A nossa taxa de desemprego, absurda
mas real, chegou à marca de 7,8% da força de trabalho, enquanto que a inflação. apenas 2.82"k ao
ano. Fazendo uma análise do custo social do desemprego, percebemos que ele é murto ma1s sign~i
cante que o custo económico, tanto que não podemos quantificar numericamente a extensão de tantas
mazelas sociais dali advindas. Sabemos. pois, que
com o desemprego vem o recrudescimento da violência, dos problemas de saúde pública e a exclusão
social de parcela expressiva da nossa sociedade. No
que tange à recessão, os números são ainda mais
preocupantes, ou seja. a perspectiva é de que o PIB
decresça 1 ,5°.4. Tudo isso, com certeza. deve estar
tirando o sono de milhões de brasi~iros, que direta
ou indiretamente irão sofrer os efeitos dessa crise.
Para remediar essa situação, o Govemo está
tentando fechar um acordo de empréstimo com o
FMI, e conta com o aval dos EUA, pois hoje o Bras1l
representa um dos pilares de sustentação econõmi·
co do '"Tio Sam·. Quanto ao acordo, como sabemos
de experiências anteriores, esse vem carregado com
uma série de exigências, que requer que sigamos a
cartilha do Fundo ou então nada de empréstimo. O
conteúdo dessa cartilha é anamente recessiVO e de
caráter interventor, seja pela exigência de cortes indiscriminados no serviço pUblico ou pela excessiva
taxa de juros a que ficamos sujeitos. Não podemos
concordar com essa receita do passado, pnncipalmente, quando um dos principais fiadores do Fundo
tem Interesse direto e imediato no nosso sucesso.
Mas. parece que equipe econõmica que negocia
com o Fundo não sabe disso.
O Governo Federal apresentou, no Ult1mo dia
28. o Programa de Estabilidade FiscaL que tem três
objetivos básicos: estabilidade da moeda. cresc•·
menta sustentado com mudança estrutural e ganhos
de produtividade, e a melhoria progress1va das condições de vida da população brasileira. Esse Plano é
quase que totalmente contradatóno. só é coerente
com a estabilidade da moeda, mas diga-se de pas·
sagem, às custas do vertiginoso crescimento da nos-
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sa dívida. A contradição começa quando fala em
crescimento sustentável com ganhos de produtividade, pois como poderemos crescer e ser produtfvos
com um alto custo financeiro para produzir e com
cortes nos investimentos? Ou como teremos melhoria progressiva das condições de vida da população
r.:om carências crescentes de emprego, .saúde, segurança e educação entre outras?
Por outro lado, não posso deixar de reconhecer
o esforço do Governo FederaL As medidas governamentais preliminares v1eram em forma de •pacote
moral·, ou seja, corte nos gastos palacianos como
cafezinho, lanche, barbearia e até o aumento de
R$7,00 para R$1 0,00 na refeição ali servida aos seus
funcionários. o resuttado desses cortes, col1l0 bem sabemos. é inexpressivo. e com certeza não representa
'1 amplitude da economia esperada pelo Governo para
Ftlcançar o equilíbrio fiscal e das contas publicas.
Bem, como de lições anteriores, o cinto vai
apertar mesmo é sobre os servidores públicos ativos, inativos e sobre todos os cidadãos que não têm
como escapar do aumento da carga tributária. Os
contribuintes assalariados, já tão sacrificados sem
aumento salarial há mais de três anos, continuarão
sem nenhuma correção em suas remunerações, visto que a proposta orçamentaria, encaminhada ao
Congresso Nacional para o exercício de 1999, não
prevê reajustes para os servidores públicos. Bem,
t3Ssa notícia não é nada boa, entretanto, no desenrolar do •pacote• estão outras medidas muito piores
para serem implementadas como: 1- aumento das
receitas: prorrogação da CPMF com elevação da aliquota de 0,20% para 0,38%, que dantes foi concebido para ser provisório. mas ao que tudo indica já se
tomou permanente; a aprovação do PLC 215197,
que visa universalizar a incidência da Cofins, somado ao aumento 1cro na aJíquota do mesmo, admitida
a compensação com o IRPJ; e a incorporação dos
depósitos judiciais ou extrajudiciais, administrados
pela Rece~a Federal e INSS, à Rece~a Tributária
Corrente da União. 2 - redução dos gastos: o Plano
de Ação do Govemo Federal prevê cortes da ordem
de R$8, 7 bilhões nas rubricas de Outras Despesas
8orrentes e de Cap~al (investimentos). 3 - redução
do déficrt previdenciário: a inserção dos aposentados
~ pensionistas da União no rol dos que passarão a
sofrer descontos 11% para previdência. gerando
R$1,7 bilhão por ano; a adoção de aliquota adicional
de 9%, incidente sobre a parcela da remuneração
-;uperior a R$1.200,00, dos servidores, que repre,;entará ingresso anual de R$2, 7 bilhões.
Tudo isso faz parte da carta de intenções firmada pelo Brasil com o FMI, que carece hoje do endosso do Congresso Nacional. Esse pacote representará um alto custo econômico e social à grande
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maioria dos brasileiros. A meta do ajuste fiscal é
crescente na produção de superávits primários (não
incluído aí o pagamento dos juros da dívida) ao longo do triénio 1999-2001, assim distribuída: 2,6% em
1999,2,8% em 2000 e 3,0% no ano 2001. Na conta
do Governo, em 1999, o esforço fiscal necessário é
de R$28 bilhões,- contra um resu~ado primário negativo de R$11 ,6 bilhões, o que produzirá um superávit
primário de R$16,3 bilhões, ou seja, 1,8% do PIB.
Não podemos. diante desses números. deixar de re·
conhecer a gravidade dessa s~uação. Mas também.
não podemos esquecer que o Brasil já vem enfrentando um dos maiores índices de desemprego, e
portanto não deveria sequer pensar em corte nos investimentos. mas sim o contrário, pois é com investimento que se gera riqueza e trabalho.
Diante de tudo isso, fico mu~o preocupada com
o processo de distribuição de renda patrocinado por
este Governo, que se mostra mais uma vez injusto
com os que já estão há muito sacrificados. As propostas do ajuste fiscal são dirigidas diretamente para
a massa assalariada. retirando mais ainda o poder
de compra dessa classe. Na semana passada, a imprensa divulgou que o Govemo admitiu implementar
o (IGF) Imposto sobre Grandes Fortunas, mas de
forma muito moderada, pois a expectativa dos técnicos do próprio Governo é de que esse imposto contribuiria com apenas R$300 milhões por ano, o que
representaria a insignificância de pouco mais de
1,07% do total do esforço fiscal, enquanto que o sacrifício dos servidores ativos e inativos, juntos renderão aos cofres públicos mais de R$4,3 bilhões no
mesmo penado, ou seja, 15,35% da meta global.
Depois de analisar todos essas contas. cheguei a
triste conclusão que, ·se· o Imposto sobre Grandes
Fortunas vier a ser aprovado, ainda estaremos distantes - muito distantes - da tão esperada justiça fiscal.
Bem, face a toda essa turbulência mundial, é
certo que não podemos fJCar de braços cruzados.
Mas não posso concordar com a política adotada por
esse Governo. que onera os trabalhadores e o segmento produtivo com cortes e elevadas taxas de juros, enquanto que os especuladores e donos das
grandes fortunas continuam não sendo alcançados
por essas medidas, pelo contrário, continuam lucrando cada vez mais com os ahos juros.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havendo a tratar. a Presidênc•a vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11horas e 28 mmutos.)
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Ata da 1121 Sessão Não Deliberativa
em 9 de novembro de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária da

so• Legislatura

Presidência do Sr.: Geraldo Melo.
(Inicia-se a sessão ãs 14 horas e 30
minutos.)
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1g Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N" 768, DE 1998-CN
(N" 1.342198, "" origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Encaminho à apreciação de Vossas Excelên·
cias o Projeto de Lei Orçamentaria Anual - PLO, para
o exercicio de 1999, modifocado com base no disposto
no § SO do art. 166, da Constituição Federal.
2. Tem sido constante a preocupação do governo federal em assegurar que as propostas de lei
orçamentária baseiem-se em premissas as mais realistas possíveis e reflitam com o máximo de exatidão
os objetivos da politica fiscal, seja em termos do re·
suttado primário pretendido. seja em termos de prio·
ridades nas ações de governo.
3. Dentro desse espírito, conforme entendimento com a Comissão Mista de Orçamento e a
Presidência do Congresso Nacional, o Executivo
procedeu à revisão do PL0/1999, entregue ao Con·
gresso Nacional no último 31 de agosto.
4. Importa nOtar de início que. em meados deste
ano, quando da elaboração da proposta orçamentaria,
era inteiramente distinto o cenário que se projetava
para a economia mundial e para a economia brasileira.
5. A crise dos países asiáticos parecia circunscrita
aquela .região, depois de haver alcançado dimensão
mundial entre outubro e novembro de 1997. Nesse ambiente. o Brasil recorrpunha rápida e expressivamente
suas reservas internacionais. encontrava espaço para
redução continua das taxa>; de juros e começava a sentiros efeitos da retomada do nivel de atividade econõmi·

ca. As projeções de crescimento convergiam para
uma taxa próxima a 4% do PIB, já no quarto lrirn>stre des1e ano, a qual se afigurava sustentável em
face da evolução do ambiente externo e da dinârrica
da reestruturação produtiva doméstica
6. O ambiente mundial, porém, a~erou-se radi·
calmente após a moratória declarada pela Rússia ao
final de agosto. Generalizou-se o temor de que ou·
tros países emergentes adotassem medidas unilaterais semelhantes, bem como a percepção de que
haveria interrupção, provavelmente prolongada, no
longo ciclo de cnascimento da economia mundial.
Resuttaram intensa fuga· de capital desses paises,
entre eles o Brasil, quedas acentuadas nas princi·
pais bolsas de valores e perdas patrimoniais em vá·
rias das principais instituições financeiras do mundo.
7. Ainda que os ~mantos da crise nio
apontem para um cenário de depi
ão, nlo dúvida quanto à desaceleraçlo da ecouomia mundial e à expressiva redução da disponibilidade de recursos externos para o financiamento dos palses
emer~''tes

nas próximos anos.

B. A drástica mudança do cenério externo exigiu resposta da politica ecouOmlca doméstica. Para
erguer defesa contra o risco de uma desvalorizaçio
cambial violenta e descontrolada, o G0Ye1T10 brasileiro lançou mão de um conjunto de medidas na állla
monetária, dentre elas a elevaçio das taxas de juros. Como esta representasse medida insuficiente,
porque insustentável a médio prazo, tomou ademais
a decisão de acelerar o processo de ajustamento
das contas públicas, e fazê-lo prontamente.
9. Para tanto, impôs redução adicional de R$4 bi·
lhões às despesas previstas no Orçamento deste exer·
cicio, de modo a assegurar s14>9rávit primário de no
mínimo R$5 bilhões, definindo também restrições a
inscrição de despesas em restos a pagar, tomou preventivamente indisponiveis 20% das dotações do grupo "Outras Despesas Correntes e de Capital" consig·
nadas no PL0/1999; e criou a Comissão de Controle e
Gestão Fiscal - CCF, mecanismo institucional vottado
ao gerenciamento estrito do gasto publico.
1O. Além dessas medidas, passou a ultimar a
preparação de um programa plurianual de ajuste tis·
cal para o triênio 199912001, associado a metas de
superávit primário, para o conjunto do setor público,
compatíveis com o objetivo de estabilizar em nivel
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prudente, próXimo a 44%. a relação entre a dívida liquida do setor público consolidado e o PIB. ao INI
do peoiodo. Para consecução dessa objetivo, fundamental que o progriiiTIII. combinaue in~
de forte impacto sobre a evolução das contas púlllicas, já no próXimo exerclcio, com tniciativas de cunho estrutural, ab<angendo, mas não exclus""""*>te, as reformas constitucionais por aprovar a.'ou .,._
gulamentar no Congresso, de tal sorte que a redução drástica do déficit público fosse percebida r*>
como um movimento temporário, mas como um ponto de inflexão definitivo rumo a uma situação de
equilíbrio estrutural.
11. Concluído e apresentado ao Pais no final
do mês de outubro. o Programa de Estabilidade~
cal oferece os insnumentos para promover mudança
veloz e definitiva do regime fiscal. Busca assim - tabelecer percepção inequívoca quanto a solvência
do setor público, ponto nevrálgico da crise de confiança que levou à perda de reservas inte~
e ao aumento das taxas de juros. criando condiç6N
para sua redução e para a netomada auste.-la do
crescimento ec:onOmico, no prazo maia breve ,._.._
vel. Busca também pelmitlr aumento da poupiUIÇII
doméstica noe niwlis e lleloeidada requeridos p8la o
financiamento do desanvofvimento do País r1011 PfÓximos anos, que "" devem caracterizar pela , _
disponibilidade de poupança externa.
12. oasr-sário dizer que, dada a rnagrAJde dos eleitos combinados da mudança no !Utillí ..,
internacional e da estratégia da politica econOn*'•
doméstica para enfrerú-la, consubstanciada no fOro.
grama de Estabilidade Fiscal, perderam validade •
projeções de um crescimento econOnlco de 4% do
PIB e uma taxa de inflação de 3,87%, medida pala
IGP-DI. as quais serviram de parâmetros à elabaração do PL0/1999, o que já seria razão suficiai..,
para reestimar as receitas e redefinir o voluma e
composição das despesas para o próximo exercido.
13. Configunldo um cenário de crescimento - gativo e inflação menor, reestimados respectiv--te em -1%, para o PIB real, e 2%, para a v~
anual de preços. a manutenção do volume de deBpesas fixadas inicialmente na proposta otÇ&rnen161 ia
implicaria sancionar forte deterioração do resu'-do
primário ali previsto.
14. Acresce que, em vista do objetivo de - bilizar a relação divida/PIB. o Programa de EsWbilidade Fiscal estabeleceu para 1999 uma meta de
superávit plimãrio para o governo central duas vezes superior ao resultado estimado no PLO originalmente encaminhado ao Congresso ( 1,8% do
PIB em comparação com 0.87% do PIB). Pare torná-la exeqüível, formuk>u-se um conJunto de medidas. tanto do lado da receita como do lado do gasto, não contempladas originalmente na proposta
orçamentária.
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15. Longe de ser alealória, a .-ão de"""'*'"
Irar o maior esforço de~ fiacallogo ao inicio
do triênio deriva do abjelivo de eole!....,r a ntlaçio dívida/PIB no lerT1>0 e patarYar oousiderados net
árias para assegurar a cooiSOidaçiio da estPhiidade
eoonômica e favonacer, o quanto antes, a retomada
sustentada do crescimento. A adoção de uma _ . _
gia mais gradual definitivamente não o permitiria, mesmo na suposição, no mínimo improvável, de que produzisse iguais trajetórias de raclução das taxas de juros e aumento do ritmo de c:rescimanto económico.
16. Para consecução das metas de superávit
primário fixadas para o governo central, o Programa
de Estabilidade Fiscal supõe a aprovação e regulamentação das reformas constitucionais da Administração e da Previdência S<x;ial e a implementação

de medidas de maior impacto imediato, de tal sorte a
viabilizar um esforço fiscal total de aproximadamente
A$28 bilhões, em 1999.
17. A primeira das medidas de maior impacto
imediato é a redução de A$8, 7 bilhões das despesas
previstas no PL0/1999. Para que não haje dúvida
quanto à magnitude do esforço de contenç6o de
gasto ai compreendido, importa assinalar que, dada
a impossibilidade de oomprimir dispêndios com pessoal e encargos, benetk:ios pnn~ideuc:iáoios e transferências constitucionais a estados e municfpios.
os efeitos dessa medida incidem fundamentalmente sobre o grupo "Outras Despesas Correntes e de Capital", c:ornaspondente a menos de
1/4 da totalidade dos gastos. Acnasce que, mesmo nessa fração do orçamento, que espelha as
ações propriamente ditas do governo federal, há
restrições à redução de dispêndios, em decorrência da presença de vinculações e despesas
de natureza compulsória.
18. É. pois, digno de nota que se tenha logrado
efetuar ajuste de R$8, 7 bilhões res ~s originalmente previstas na ptOjJ(lii1a otçatellária, sem prejuízo maior às prioridades pelas quais se tem P"' !lw!o o
governo neste, ultimes quatro anos. De fato, a redução
dos recursos orçados para Educação e Sailde, raspectivamente de 12% e 7%, em comparação com as dotações do PLO encaminhado em 31 de agosto, slua-.;e
bem abaixo da média de 28% referente ao conjunto
das despesas de custeio e capital nas outras áreas da
ação governamental. O mesmo se pode dizer com relação às despesas na área de Assistência Social, reduzidas em percentual próximo ao da Educação.
19. A seletividade também prevaleceu na distribUição dos ajustes dentro dessas áreas considera·
das essenciais. O esforço de selecionar prioridades
dentro das prioridades permitiu que fossem integralmente preservados programas como o da merenda
escolar, bem como resguardados, quase por completo, projetas como o de redução da mortalidade na
infáncia, ambos imprescindíveis à redução das dest-
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gualdades sociais e à melhoria da qualidade de vida
das camadas de menor renda. Permitiu ainda manutenção de coberttJra ampla aos benefícios no âmbito
da Lei Of9ânica da Seguridade Social- LOAS.
20. Por seu tumo, os ajustes efeluados nas dolallÓBS ralatives à reforma agrária, especificamente
quamo a novos assentamentos, serão em boa medida
~ pela disponibilidade adicional de recursos decorrentes da i~ntação dO Banco da Tena.
que contará com cn!dilo especial a ser aberto U>da no
orçamento de 1996, e pela busca de maior COf1lllementaridade com as ações do Programa de Apoio à
Agricultura Familiar - PRONAF, com rrudanças nos
mecaniSmos atuais para possiblitar a alavancagem de
recursos adicionais, denlro de um processo gradual de
rTIUdan;a nos instrumentos tradicionais de assenlamento de famílias de agricultores sem-lena.
21. Quanto ao programa Brasil em Ação, o
ajuste foi leito também com vistas a aletar, tanto menos quanto possível, os projetas da área social. Assim é que os projetas de Saúde e Educação tiveram
suas dotações reduzidas em apenas 6,8% e 8,5%, e
os recursos originalmente orçados para o Programa
de Apoio à Agricultura Familiar- PRONAF, por razões logo atrás assinaladas. foram integralmente mantidos. No conjunto da ãrea social do programa Brasil
em Ação, nenhum projeto sofrerá solução de continuidade em 1999.
22. Por sua vez, na área de infra-estrutura,
mais aletada que a área social. mas objsto de igual
atenção para evitar intenupção em seus projetos, buscou-se distribuir os ajustes de tal modo a manter ou
desatelerar apenas marginalmente o andamento de
efTllreendimentos em tace de conclusão e/ou com
maior poder de alavancagem sobre investimentos privados, a exe~ da 1-fidrovia do Madeira. Pavimentação da BR-174, Restauração da BR-364, Hidrovia do
Sáo Francisco, Rodovia do Men::osul e Dupl.icação da
Fernão Dias. Cabe observar, ademais, que, mesmo no
caso de projetas em que a redução de recursos OIÇados foi mais pronunciada, teve-se o cuidado de manter
as dotações mintmas necessárias a consecução de
etapas intemnediárias decisivas.
23. Ressane-se ainda o fato de que foram preservadas as dotações indispensáveis à continuidade
das obras hídricas de maior importância para o aumento da disponibilidade de água destinada a produção e consumo humano na região Nordeste. no âmbito do programa Pró-Agua.
24. Quanto aos projetas do Brasil em Ação programados para iniciar-se no prôximo exercicio, decidiu-se suspender o começo das obras físicas dos
empre@ndimentos de transporte, aJuStando-se os valores dos demais projetas. sem adiar-lhes o cronograma inc1almente previsto. Não hOuve. porém, a ri-

gor. paralisação nem mesmo dos empreendimentos
de transporte, visto que se alocaram recursos para
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os respectivos projetas de engenharia. Mais importante ainda, destinaram-se recursos para a realização de estudos voltados à otimização dos custos
desses projstoS.
25. J: esse o sinal mais conspícuo, mas certamente não o único, de que, na reVisão das dotações
originalmente previstas para o grupo "Outras Despesas de Custeio e Capital", esteve presente não apenas a preocupação em proceder a um ajuste quantitativo das despesas, senão também em promover
ganhos de eficiência e eficácia no gasto público,
conforme diretriz que o governo federal vem seguindo nos únimos anos. Não e ocasional, portalito, que
paralelamente ao ajuste do PL0/1999, tenha baixado decreto detemninando que. com vistas à elaboração do próximo Plano Plurianual - PPA, referente ao
período de 2000 a 2003, as ações linalístieas do governo federal sejam reestruturadas na forma de programas, de tal modo a ensejar mais estreita articulação e complementariedade entre elas e cofenrlhes maior conteúdo estratégico.
26. O segundo conjunto de medidas de maior
ifl1l&c!O incluídas no Programa de Estabilidade Fiscal implicam modHicações na legislação intra-constitucional impoltando em esforço fiscal da ordem de
R$2,5 bilhões, em 1999. Trata-se de medidas relativas ao regime de previdllneias dos servidores da
União, que vem exigindo apartes anuais de cerca de
R$18 bilhões do Tesouro Nacional para cobrir 11 diferença entre contribuições de pouco mais de R$2,5
bilhões e benefícios de aproximadamente R$20 bilhões, rélayão muito superior à de 2:1 estabeleCida
pela lei Geral da Previdência, também parte integrante do Progtama de Estabilidade Fiscal.
27. Constam dessas mod#icações a elevayão
da contribuição previdenciária dos senridon!s da ativa e a inst~uição de contribuição pnavidenciária para
os servtdores civis inativos e pensíonístas. Tais medidas, que não atingem, sublinhe-se, o trabalhador e
o aposentado do setor privado, são indispensáveis
para minoru os gravíssimos desajustes do regime
previdenciário dos servidores da União, de resto
também verificados nos estados e municipios, ao
tempo em que se implementam e amadurecem as
relonnas estruturais necessárias para assegurar. no

méd•o e longo prazos, o equilíbrio financeiro e aluaria! do sistema público de Previdência.
26. O Programa de Estabilidade Fiscal contempla. ainda. medidas, na fomna de projetas de lei, propostas de emenda constitucional e medidas provisórias, Que visam o aumento de receitas, correspon-

dendo a um esforço liscal de aproximadamente
A$13, 7 bilhões. em 1999. Incluiu-se nessa categoria
o aumento de alguns impostos e contribuiçóes, entre
elas a Contribuição sobre Movimentação Financeira

- CPMF. cuja aliquota propõe-se se1a elevada. de
modo transrtório e em percentuais decrescentes. de
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tal son.e a viabilizar os recu111os neceuários à s.úde e ajudar na cobertura do défic:~ previdanciário.
Também com vistas à a•&"Wação de rec:eitas, dllliniuse um elenco de medidu legais e ~.
na maior parte j6 encaminhadas ao Congresso, com
o trto de reduzir a ~ e elisio fJSCail, bem
como suprimir I'Pnúncias fi9C&.is inapropriadas. , .
esfera de compe.~ •.cia da !.aceita Federal e do 1,.....
tuto Nacional de Seguro Social - INSS. tOO.S e1..s
com seus respectivos impactos já reftetidos na ~
sente revisão do PL0/99.
29. Alem daaas medidas. o Programa de &tabllidade Fiscal prevê para as empr- e-ia fe..
deraiS do setor produtivo, em 1999. superávit da ordem de R$3,6 bllh6as, equivalentes a 0,40% do PIB.
Para tanto. o Orçamento de Investimento das - tais do setor produtivo está sendo r9duzido -
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A$1,0 bilhão. Ainda com o objetiVo de atingir a meta

fixada para as empresas estatais o Programa de
Dispêndio Globais- PDG, a ser aprovado pelo Executivo, conterá redução em gastos com custeio das
empresas do setor produtivo da ordem de R$1,6 bilhão.
30. Em resumo, a revisão do PL0/1999 se fez
Indispensável para adequá-lo às alterações decorrentes da mudança no cenário macroeconõmico projetado para 1999 e da adoção do Programa de Estabilidade Fiscal, o qual estabeleceu meta de superáw
primário de 1,8%, detenninou diminuição de R$8,7
bilhões nas despesas originalmente previstas e introduziu fontes de recerta antes não contempladas,
confonne refletido no quadro demonstrativo das Necessidades de Financ1amento do Governo Central NFGC. a seguir.
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31. Conforme se verifica, o esforço de ajuste é
de tal ordem que não se poderia deixar de proceder
à revisão total do projeto de lei orçamentária originalmente encaminhado ao Congresso. Era imperativo
que o Executivo tomasse a iniciativa de fazê-lo, para
buscar, com precisão, em detalhe, a melhor distribuição possível do peso do ajuste à luz das prioridades
pelas quais tem pautado suas ações nos últimos
quatro anos.
32. Assim, a proposta orçamentária modificada
que o Executivo submete à apreciação do Congresso Nacional é realista em suas premissas, condizente com as prioridades definidas para o conjunto do
governo e ajustada aos objetivos de consolidação da
estabilidade e retomada do desenvoMmento, na
quadra histórica decisiva em que o pais se encontra.
33. Para concluir, reitero, ainda uma vez, que
tão mais cedo possamos assegurar que o esforço
fiscal espelhado na proposta orçamentária será realizado em sua plenitude, tão antes será possível restabelecer percepção inequívoca quanto à firme trajetória de equilíbrio estrutural das contas públicas,
concretizar o apoio financeiro multilateral, de caráter
preventivo, que o Brasil soberanamente articulou
junto a instituições financeiras internacionais e ao G7 e. ass1m, colocar a moeda nacional ao abrigo seguro de novas pressões especulativas.
34. Dessa maneira, estaremos criando condições
favorã.veis para obter. simuttaneamente e sem demora,
redução expressiva e sustentada das taxas de juros e
recuperação das reservas internacionais, mercê de fluxos intensos de investimento direto, que jamais cessaram. e da recomposição das linhas de financiamento
ao comércio exterior, fundamentais para a dinâmica da
reestruturação produtiva doméstica Como corolário,
teremos. arnda no correr de 1999, progressiva retomada do nível de atividade da economia, apontando para
taxas maiores de crescimento e geração de emprego nos anos subseqüentes.
35. É esse o caminho que o Programa de Estabilidade Fiscal, refletido na revisão do PL0/1999
oferece como attemativa à crise externa e à pe~
das conquistas que, como País, arduamente· ak:ançamos nos últimos quatro anos.
36. Estou certo de que, com o apoio do Congresso Nacional, que nunca faltou nas horas decisivas, o
Brasil não apenas resistirá aos impactos da crise externa, senão que dela emergirá ainda mais forte, para
cumprir o destino de ser um País economicamente
mais desenvolvido e socialmente mais justo.
Essas. Senhores Membros do Congresso Nacional. são as considerações que ora submeto, jun-
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lamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual
Modificado para o próximo exercício financeiro, à
elevada apreciação de Vossas Excelências.
Brasma, 9 dé novembro de 1998. - Fernando
Henrique Cerdoso.
EM N" 260/MPO
Brasma, 9 de novembro de 1998
Excelentfssimo Senhor Presidente da República
Submeto à consideração de Vossa Excelência a
anexa proposta de modificação do (') Projeto de Lei
que "Estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1999', compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de
Investimentos das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detém a maioria do capital social
com direito a voto, a ser enviado ao Congresso Nacional nos termos do art. 166, §
da Constituição.
Esclareço, por oportuno, que a referida proposta de nnodifrcação foi elaborada visando à obtenção,
no próximo exercício, de superávit primário de, no
mínimo, R$19.992.800.000,00 (dezenove bilhões,
novecentos e noventa e dois milhões e oitocentos
mil reais), conforme previsto no Programa de Estabilidade Fiscal 1999-2001, sendo:
e) R$16.342.800.000,00 (dezasseis bilhões, trezentos e quarenta e dois milhões e oitocentos mil reais),
nos Orçamentos Frscal e da Seguridade Social;
b) R$3.650.000.000,00 (três bilhões, seiscentos e cinqüenta milhões de reais) no conjunto das
empresas estatais.
Respeitosamente, - Paulo Paiva, Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento.

s•.

(A Comissão Mista de Planos. Orça-

mentos Públicos e Fiscalização.)
(*)O texto modifK::ado do Projeto de lei ni 41, de 1998-CN. encontra-se publiCado em s~ento à presente edição (Volumes
I, 11 (tomos I e 11) e III.)

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 41, DE 1998
(N1 2.464/96, na
de origem)
De iniciativa do Presidente da República

c-

Regula o processo administrativo
no âmbito de Administração Pública Federal.
O Congresso Nacional decreta:
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CAPÍTULO I

O.. DlapoalçõH Genlla
Art. 1' Esta lei estabelece normas báSicaS sobre o processo administrativo no âmbito da admi!Wtração federal direta e indireta, visando, em

e~.

à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração.
§ 1º Os preceitos desta lei tamb«n se aplicam
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciúio da
União, quando no desempenho de função admi,.trativa.

§ 2' Para os fins desta lei, consideram-se:
I - órgão - a unidade de a1uação integrante da
estrutura da administração direta e da estrutura da
adm1mstração indireta;
11 - entidade - a unidade de atuação dotada de
personalidade jurídica;
III - autoridade - o servidor ou agente público
dotado de poder de decisão.
Art. 2" A Adminisllação Pública cb 11
dentre outros, aos principio& da legalidade......._
de, motivação, razx>abil-. propon::ionalida*, ,_.
ralidade, ampla defesa, contraditório, segurança juridica, interesse público e llliciência.
Paragrafo único. Nos processos adminialralioo
serão observado&, entre outros, os critérios da:
I - atuaçio conforme a lei e o Direito;
li - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renuncia tolal ou parcial de poderes ou ~
tências, salvo autorização em lei;
III- objetividade no atendimento do inte,_
publico, vedada a promoção 'pessoal de agentes ou

c.-.

autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administratnoos.
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a
impos1ção de obrigações, restrições e sanções em

med1da superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público:
VIl - 1ndicação doe pressupostos de fato e de
direLto que determinarem a decisão;
VIII - observância das fonnalidades essenciais
à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes
para prop1ciar adequado grau de certeza. segur.nça
e respeito aos direitos dos admimstrados;

X - garantia dos direitos à comunicação, à
apresentação de alegações finaos, à produção de
provas e à interpos1ção de recursos, nos pnocessos
de que possam resultar sanções e nas situações de
litigio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as prev1stas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do pnocesso administratiVo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da
forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de
nova inte!l)retação.
CAPiTULO 11
Dos Direitos dos Administrados
Art. 3" O administrado tem os seguintes direitos

perante a Administração, sem prejuízo de outros que
lhe sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades
e servKiores, que deverão facmtar o exercíCio de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
11 - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condÇão de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos

neles contidos e conhecer as deciSões proferidas;
III - lonnular alegações e apresentar documentos antes da decisão. os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação,
por torça de lei.
CAPÍTULO III
Doe Deveres elo Administrado

Art. 4" São deveres do administrado perante a
Administração, sem prejuízo de outros previstos em
ato normativo:
I -expor os latos conforme a verdade;
11 -proceder com lealdade, uroanidade e boa-fé;
III- não agir de modo temerário;
IV - prestar as mforrna.ções que lhe forem soli-

citadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
CAPiTULO IV
Do Início do Processo
Art. 52 O processo adminiStrativo pode iniciarse de ofíc1o ou a pedido de interessado.
Art. 6 2 O requelimento mK:ial do Interessado,
salvo casos em que for admitida solicitação oral,
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deve ser fonnulado por escrito e conter os seguintes

dados:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se
dirige;
11 - identificação do interessado ou de quem o

represente;
III - domicmo do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - fonnulação do pedido, com exposição dos
fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu
representante.
Parágrafo único. É vedada à Administração a
recusa imotivada de recebimento de documentos,
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao

suprimento de eventuais falhas.
Ar1. "'1'2 Os órgãos e entidades administrativas

deverão elaborar modelos ou formularias padronizados para assuntos que importem pretensões equiva-

lentes.
Art. e• Quando os pedidos de uma pluralidade
de interessados tiverem conteúdo e fundamentos
idênticos, poderão ser formulados em um único re-

querimento, salvo preceito legal em contrário.
CAPITULO V
Doa lntereiiSIIdos
Art. 9" São legitimados como interessados no
processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem
como titulares de direitos ou interesses individuais
ou no exercício do direito de representação:
11 - aqueles que, sem terem iniciado o processo. têm direitos ou interessas que possam ser afeta-

dos pela decisão a ser adotada;
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
IV - as pessoas ou as associações legalmente
constituídas quanto a direitos ou interesseS difusos.

Art. 10. São capazes. para fins de pmcesso ad·
ministrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada
previsão especial em ato normativo próprio.

CAPjTULOVI
Da Competência
Art. 11. A competência é irrenunc1áve1 e se
exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e

avocação legalmente admitidos:
Art. 12. Um órgão administratiVO e seu htular

poderão, se não houver impedimento legal. delegar
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parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente

subordinados, quando for conveniente, em razão de
circunstâncias de índole técnica, social, económica,
jurídica ou territorial.
Parágrafo único. o disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atas de caráter normativo;
11 - a decisão de recursos administrativos;

III - as matérias de competência exclusiva do
órgão ou autoridade.
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação
deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1° O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limnes da atuação do
delegado, a duração e os objetivos da delegação e o
recurso cabível, podendo conter ressalva de exercí-

cio da atribuição delegada.
§ 2" O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.
§ 3° As decisões edotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta quaiM:Iade e con-

siderar-se-ão editadas pelo delegado.
Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional
e por motivos relevantes devidamente justificados, a
avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas
divulgarão publicamente os kx:ais das respectivas
sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional

competente em matéria de interesse especial.
Art. 17. lnexistindo competência legal específica, o processo adm~istrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para

decidir.
CAPITULO VIl
Dos Impedimentos e da Suspeição
Art. 18. É impedido de aluar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I -tenha interesse di relo ou indireto na matéria;
11 - tenha participado ou venha a participar
como perito, testemunha ou representante, ou se
tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau:

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou
companheiro.
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Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrw

em impedimento deve com.miCBr o fato à autoridade
competente, ab&tendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para ef•
tos disciplinares.
Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de a~
ridade ou servidor que tinha amizade íntima ou inirnOzade notória com algum dos interessados ou com oa
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e
afins até o terceiro grau.
Art. 21. O indeferimento de alegação de suapeição poderá ser objeto de recurso, sem efe~o suepensivo.
CAPÍTULO VIII
Da Forma, Tempo e Lugar
cto.AtoedoProceseo
Ar!. 22. Os atos do processo administratiw nio
dependem de fonme detenninada senão quando a t.i
expres~ a exigir.
§ 1' Os atos do processo devem ser produJidos por escrito, em vernéculo, com a data e o loc:af
de sua realização e a 888inetura da autoridade,__
ponsável.
§ 2' Salvo impoSiçio legal, o raconhecime'*>
de finna somente 118rá el<igido quando houver dúvida
de autenticidade.
§ 3' A autenticaçio de documentos exigidos
em cópia poderá 118r feita pelo órgão administrativo.
§ 4' O p~ doMini ler suas páginas numeradas seqOencialmente e rubricadas.
Art. 23. Os ato& do processo de.-n realizar-•
em dias útais, no horário notrna1 de tunc~
da repartição na qual tramitar o processo.
Parágrafo único. Serão concluídos depois do
horário normal os ates já iniciados, cujo adi"'""'*>
preJudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração.
Art. 24. lnexistindo disposição especifica, os
atas do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele partJCioem devem ser praticado no prazo de cinco dias. ~a1vo mc-trvo de força maior.
Parãgrato único. O prazc previsto neste artigo
pode ser dilatado até o dobro,mediante r.:cmprovada
justdicação.
Art. 25 Os atos do pnx:esso C?vem reaJizar-a~
preferencialmente na sede do órqão, ci9ntrticando-se
o interessado se outro for o local de reaiização.
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CAPÍTULO IX
Da Comunicação dos Atos
Art. 26. O órgão competente perame o qual tramita o processo administratrvo detenninará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1' A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão
ou entidade administrativa;
11 - finalidade da intimação;
III - data. hora e local em que deve co~recer.
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente. ou fazer-se representar;
V - intonnação da continuidade do processo
independentemente do seu comparecimento;
VI - Indicação dos fatos e fundamentos klgais
pertinemes.
§ 211 A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.
§ 3' A intimação pode ser etetuada por ciência
no proc:esso. por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ctência do interessado.
§ 4• No caso de intet
iJS indetetminados,
desconhecidos ou com domicoo indefinido, a inlimação deve ser efetuada por meio de publi::ação oficial.
§ 5' As intimações serão nulas quando feitas
sem observância das prescrições k!gais, mas o comparecimento do administrado supre sua tatta ou irregularidade.
Art. 27. O desatendimento de intimação não
importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
nem a renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo. será garant1do direito de ·lmpla defesa ao interessado.
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os ates
do processo que resultem para o interessado em lm::csição c4e ~ev~,-~s õnus, sanções ou restrição ao
e:-:extcio -~e -iir-'=',•·:;.:; e .ativP12des e os atos de outra
natureZ3, <je seu t~1:eresse.
:::APÍTULOX
~a

'"9truçio

An. 29 .. ~s .:J~r..,d:mes de instrução destinadas a
avena,Jar e cor:;pro~w:ar os dados necessários à tornada de dBc1sãc rP~ii~am-se de oficio ou mediante
-~~:..!!z3.c· ao 0rgãc responsável pek> processo, sem
prejuizo do dln ;~ . , aos •meressados de propor atuaçõe~ n"'')ba!6ria~
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§ t• O órgão competente para a instrução fará
constar dos autos os dados necessários à d~isão
do proceSse>.
§ 2" Os atos de instrução que exijam a atuação
dos interessados devem realizar-se do modo menos
oneroso para estes.
Art. 30. São inadmissivl!is no processo admi-
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competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos
e pareceres, requerer diligência e perícias.

berri

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente
poderá, mediante despacho motivado, abrir período
de consulta pública para manijestação de terceiros,

como aduzir alegações referentes à matéria objeto
do processo.
§ 12 Os elementos probatórios deverão ser cons1·
derados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2' Somente poderão ser recusadas, median·
te decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilicrtas, impertinentes.

antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo

desnecessárias ou protelatórias.

nistrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

para a part~ interessada.
§ t• A abertura da consulta publica será objeto
de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos,

fixando-se prazo para oferecimento de alegações
escritas.

.·

§ 2" O comparecimento à consulta pública não
confere, por si, a condição de interessado do proces·
so, mas contere o direito de obter da Administração
resposta fundamentada, que poderá ser comum a

todas as alegações substancialmente iguais:
Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juizo da
autoridade, diante da relevância da questão, poderá
ser realizada audiência pública para debates sobre a
matéria do processo.
Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas,
em matéria relevante, poderão estabelecer outros
meios de participação de administrados, diretamente
ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.
Art. 34. Os resultados da consulta e audiência
publica e de outros meios de partiCipação de admi·

Art. 39. Quando for necessária a prestação de
informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações
para esse fim. mencionando-se data, prazo, forma e

condições de atendimento.
Parágralo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente. se entender relevante a matéria, suprir de ofício a orr.issão, não se
eximindo de proferir a decisão.
A.rt. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à

apreciação de pedido fonnulado, o não-atendimento
no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação impliCará arquivamento do processo.
Art. 41. Os interessados serão intimados de

prova ou diligência ordenada, com antecedência mi·
nima de três dm.s úteis. mencionando-se data, hora e

local de realização.
Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ou·
vida um órgão consurtivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias. salvo nonna especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

nistrados poderão ser apresentados com a indicação

§ 12 Se um parecer obrigatório e vinculante dei·

do procedimento adotado.
Art. 35. Quando necessária à instrução do pro-

xar de ser emitido no prazo fixado, o processo não
terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atra.zo.
§ 2!? Se um parecer obrigatório e não vinculante
deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa. sem prejuízo da responsabilidade de quem
se omitiu no atendimento.

cesso, a audiência de outros órgãos ou entidades
administrativas poderá ser realizada em reunião con·
;unta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a
respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Ar1. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto

no art. 37 desta lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que 1atos e dados estão registrados em documentos exis-

tentes na própria Administração

esponsável pelo

processo ou em outro órgão, adm 1istrativo, o órgão

Art. 43. Quando por disposição de ato normattvo devam ser previamente obtidos laudos técnicos
de ógãos administrativos e estes não cumprirem o
encargo no prazo assinalado, o órgão responsável
pela instrução deverá solicitar la!Jdo técnico de outro

órgão dotado de quamicação e capac1dade Iéc"'ca
equivalentes.
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Art. 44. Encenada a instrução, o intereesado
terá o direito de man~estar-se, no prazo máximo â
dez dias, salvo se outro prazo for Jegamente fiDdo.
Art. 45. Em caso de ri8co iminente, a Adrninlltração Pública poderá, mativadamenta, adotar prowidências acauteladolas sem a prévia manrtestaçlo
do interessado.
Art. 46. Os inleressados têm clireilo à Yiúa do
processo e a obter certid6a8 ou cópias reptogoáf.dos dados e documentos que o integram, .........,._
dos os dados e doeumentoe de terceiros. prOMgidDB
por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra a à
imagem.
Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará ralatóllo
indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do
procedimento e fonmulará proposta da decisão, objativamente justificada, encaminhando o processo à
autoridade competente.

Devw.

CAPITULO XI

Do

Decidir

Art. 48. A AdrniniltnlçAo Iam o daYer da eJtPijcitamente emitir deci&io nos processos adrninis!IWvos e sobre soliciblções ou reclamações, em maWria
de sua competênCia.
Art. 49. Conctufda e instrução da procauo administrativa, a Administração tem o p<aZo de elé btnta dias para decidir, salvo prorrogação por igual 118ríodo expreSS8.11Wnte motivada.
CAPiTULO XII
o.llottw ;r
Art. 50. Os atos administrativos deverão motivados. com indicação dos fatos e dos lunMmentos jurfdioo, quando:
I - neguem, limilam ou alatem direitos ou neresses;
11 - imponham ou agravam deveres. encarp
ou sanções;
III -decidam processos adminislrattvos de concurso ou seleção publica;
IV - dispenSem ou dactarem a inexigibiliâde
de processo licilat6no;
V - decidam recursos administrativos:
VI - decorram de raaxame de oficio:
VII - deixam de aplicar jurisprudêncta firmada
sabre a questão ou discrepem de pareceres. lauGos,
propostas e relatórios oficiais;
VIII - importam anulação, revogação. suspensão ou convalidação de ato administrativo.
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§ 1• A motivação deve ser explicita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres. inlonmações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2• Na solução de varias assuntos da mesma
natureza. pode ser utihzado meio mecâmco que reproduza os fundamentos das decisões, desde que
não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3° A motivação das decisõe~ de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais conStará
da respectiva ata ou de termo escrito.
CAPÍTULO XIII
Da Desistência e OUtros

Casos de Extinção do Proceaso
Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir 1otal ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda. renunciar a direitos disponíveas.
§ t" Havendo vános interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem, a tenha formulado.
§ 2° A desistência ou renuncia do interessado,
conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do
processo, se a Administração considerar que o interesse público assam o exige.
Art. 52. O órgão competente poderá declarar
extinto o processo quando exaurida sua finalidade
ou o objeto da decisão se tomar impossível, inútil ou
prejudicado por fato superveniente.

CAPÍTULO XIV

O. Anulação. Revogação e Convalidação
Art. 53. A Admtnistração deve anular seus próprios atos. quando eivados de vício de legalidade, e
pode revogá-Jos por mot;vo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os
atas administrativos de que decorram efeitos lavaráveis para o~ destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram pratrcados. salvo comprovada má-fé.
§ 1'"' No caso de efeitos patrimonaa1s contínuo,
o prazo de decadência contar-se-á da percepção do
primeiro pagamento.
§ 2'"' Considera-se exerCÍCIO do direito de anular
qualquer medida de autondade admimstratlva que
importe tmpugnação à valtdade do ato.
Art. 55. Em dectsão na qual se evodencie não
acarretarem lesão ao interesse púbhco nem prejuízo
a terceiros, os atas que apresentarem defeitos saná-

NOVEMBRO DE 1998

ANAlS DO SENADO FEDERAL

veis poderão ser convalidados pela própria Administração.
CAPÍTULO XV
Do Recurao Administrativo e da Revido
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.
§ t• O recurso será dirigido à autoridade que
proferiu a decisão a qual, se não a reconsiderar no
prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
§ 2" Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no
máximo por três instâncias administrativas, salvo
disposição legal diversa.
Art. 56. Têm legitimidade para interpor recursos administrativo:
I -os titulares de dirertos e interesses que forem parte o processo;
11 - aqueles cujos dirertos ou interesses forem
indiretamente afetados pela decisão recorrida;
III - as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos;
IV- os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.
Art. 59. Salvo disposição legal especifica, é de
dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação
oficial da decisão recorrida.
§ t• Quando a lei não fixar prazo dijerente, o
recurso administrativo deverá ser decidido no prazo
máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos
autos pelo órgão competente.
§ 2' O prazo mencionado no parágrafo anterior
poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os
fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar
os documentos que julgar convenientes.

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o
recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de pre·
juizo de difícil ou incerta reparação decorrente da
exceção, a autoridade recorrida ou a imediatamente
supenor poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito
suspensivo ao recurso.
Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais
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interessados para que, no prazo de cinco dias úteis,
apresentem alegações.
Art. 63. O recurso não será conhecido quando
interposto;
1- fora do prazo;
11 - perante órgão incompetente;
III -por quem não seja legrtimado;
IV- após exaurida a esfera administrativa.
§ t• Na hipótse do inciso 11, será indicada ao
recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
§ 2 2 O não-conhecimento do recurso não im·
pede a Administração de rever de ofício o ato ile·
gal, desde que não ocorrida preclusão administra·
tiva.
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar,
total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a ma·
téria for de sua competência.
Parágrafo único. e da aplicação do disposto
neste artigo puder decorrer gravame à srtuação do
recorrente, este deverá ser cientificado para que for·
mule suas alegações antes da decisão.
Art. 65. O<; processos administrativos de que
resuttem sanções poderão ser revistos, a qualquer
tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos
novos ou circunstâncias relevantes sucetiveis de jus·
tifocar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da rev1são do processo não
poderá resultar agravamento da sanção.

CAPÍTULO XVI
Dos Prazos
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir

. da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ t• Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia
em que não houver exped,ente ou este for encerrado
antes da hora nonmal.
§ 2!iil Os prazos expressos em dias contam-se
de modo contínuo.
§ 3 2 Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento
não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se
suspendem.
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CAPITULO XVII

Das.nçõea
Art. 68. As sanções. a serem aplicadas por ..,_
!aridade competente, teria natureza pecun.ria ou
consistirão em obrigação da fazer ou de não faar,
assegurado sarnpn~ o direito de defesa.

Anil•

CAPÍTULO XVIII

o.. Dlt~ ~au

Art. 69. Os processos administrativOs específicos
continuarão a regar-se por lei própria, aplicando-e&lhes apenas subsidíatiamante os preceitos des1a lei.
Art. 70. Esta lei entra em vigor na data d e publicação.
IIIENSAGEIII ,_ 1.1102, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constrtuoção Feáeral, submeto à elevada deliberação de Vossa& E-lências. acompanhado da Exposição de Motivos da&
Senhores Ministros de Ea1ado da Justiça e da Ac*ninistração Fedelal e Relonna do Estado, o taxlo do
projeto de lei que "Reguua o processo admini8trãllo
no ãmbrto da Admiristração Pública Federal"Brasília, 22 de outubro de 1998. - Fem
Jo
Henrique c.r.Joao.
EM III" 548/MJ

Brasllia, 30 de setembro da 1996
Excelentíssimo Semor Presidente da A"P'"*Submetemos à consideração de Vossa
lênc~a o anexo projeto de lei, que Objetiva regular o
processo administrativo no âmbito da Administ..-ção
Pública Federal.
2. Os
do Direito Admnistraliwo Brasileiro há murto prcpugnam pela codificação deB8e ...-no
jurídico, lamentando. inclusive, que não se tenha ~
zado com o ~da Constrtuição de 1988.
3. O Projeto de Lei ora apresentado configura
um marco na busca da codKicação do Direilo Administrativo, signfficando o primeiro passo para assa
providência.
4. A necessidade de estabelecer regras jurldicas
claras para o processo administrativo no âmbilo da Administração PUblica inspirou a criação de uma Comissão de Juristas, sob a coordenação do Professor Caio
Tácrto e composla ir>cialrnente pelas Prcrtessora.s Odete Medauar e Mana Silvia Za.nella di Pietro e pelos Professores Inocêncio Martires Coelho, Diogo de F~
do Moreira Neto. Alrriro do Couto e Silva e JDM Carlos Barbosa Moreira, nomeados na Portana n" 1.404
de 17 de outubro de 1995.

e--

....,.,.ltes
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5. A Comassão foi ampliada conforme Portaria
conjunta deste Ministério e do Ministério da Adminis~
tração e Reforma do Estado. de n• 47, de 31 de janeiro de 1996, com a inclusão de novos membros:
os Professores Adilson de Abreu Dallari, José Joaquim Calrnon de Passos, Paulo Eduardo Garrido
Modesto e Carmem Lucia Antunes Rocha.
6. O trabalho desenvolvida pela Com1ssão de
Juristas ficou muito bem exphcitado pelo Professor
Ca1o Tácito, nos seguintes tennos:

"A Comissão finnou como parâmetros
básicos da propos1çâo os drtames da aluai
Constituoção que asseguram a aplicação, nos
processos administrativos, dos pnncipios do
contraditório e da ampla defesa, bem como reconhecem a todos o direito de receber informações dos órgãos püblicos em matéria de interesse particular ou co~t1vo e garantem o dire~o de petição e a obteroção de certidões em
repartição pública (art. 5" n"s XXXIII. XXXIV e
L V). Considerou ainda a missão atribuída à
defesa de dire~os dKusos e coletivos com a
participação popular e associativa.
Teve, ainda, presente que o sistema
legal resguarda, quanta a matérias especificas, a observância da regimes especiais
que regulam procedimentos próprios, como
o tributário, licitatório ou disciplinar, a par do
ãmMo de competência de órgãos de controle econômico e financeiro.
Por esse motivo, o pro1eto ressalvou
a eficácia de leis especiais. com a aplicação subsid1ária das normas gerais a serem
editadas.
Atento ao comando do art. 37 da Constituição. destacou a apltcação dos princípios
esseociais de legalidade, Impessoalidade,
moralidade e publicidade. A eles foram, porém, acrescidos outros igualmente estruturais. acolhidos em lei. como na doutrina e na
jurisprudência.
A conduta da Administração deve pautar -se necessariamente pela finalidade da
competência e conduzir sua atuação pelos
postutados correlatas de proporc1onafidade e
razoabilidade. O diagnóstico da presença de
ta1s elementos repousa na mot1vação dos
ates admmistrat1vos. moldados pelo interesse público e visando à segurança JUridica na
prestação dos servtÇos públicos.
O proJeto procura enunc1ar os criténos
básicos a que se devem submeter os processos admin1stratívos. em função dos ind1-
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cados princípios, cuidando de definir dirertos
e deveres dos administrados, assim como o
dever da Administração de decidir sobre as
prentensões dos interessados.
O rito processual é objeto de capítulos
sucessrvos, em seus vários trâmites, com a
previsão de recursos administrativos e da revisão dos atos decisórios, regulando-se o
método de contagem de prazos.
É reconhecido à Administração o poder
de anular, revogar e convalidar seus atas,
assim como as hipóteses de delegação e
avocação de competência.
Adotou a Comissão, como regra, o modelo de uma lei sóbria, que, atendendo à essencialidade na regulação dos pontos fundamentais do procedimento administrativo, não
inviabilize a flexibilidade necessária à área
criativa do poder discricionáMo, em medida
compatível com a garantia de direitos e liberdades fundamentais. •

7. Estamos convictos, Senhor Presidente, de
que a lei proposta poderá propiciar à Administração
e aos cidadãos maior segurança e facilidade na observância e aplicação"das nonnas Administrativas,
como defendia o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, ao argumentar favoravelmente à codifiCação do
Oirerto Administrativo Brasileiro.
Respertosamente, Nelson A. Jobim, Ministro
de Estado da Justiça, Luiz Carlos Bresser Pereira,
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA N" 548 DE 30-9-96

1. Sínt- do problema ou da situação que reclama providências:
Necessidade de estabelecer regras jurídicas
claras para o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública.

2. Soluções e providéncias contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Elaboração de Projeto de Lei que "Regula o
processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal".
3. Alternativas existentes a medidas ou atos propostos:

4. Custos:
S. Razões que justifiquem a urgência:
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6. Impacto sobre o meio ambiente:

7. Síntese do parecer do órgão jurídico:
Mannesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei.
PROJETO DE LEI ORIGINAL N" 2.464196
(Na Câmara dos Deputados)
Regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 111 Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta, indireta e fundacional, visando,
em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
§ t• Os precertos desta lei também se aplicam
aos órgãos dos Poderes Legislatfvos e Judiciário da
União, quando no desempenho de função administrativa.
§ 22 Para os fins desta lei, consideram-se:
a) órgão - a unidade de atuação integrante da
estrutura da Administração direta e da estrutura de
uma entidade da Administração indireta e fundacional;
b) entidade - a unidade de atuação dotada de
personalidade jurídica;
c) autoridade - o servidor ou agente público
dotado de poder de decisão.
Art. 2° A Administração Pública obedecerá,
dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionahdade, moralidade, ampla defesa, contradrtório, segurança juridica, impessoalidade e interesse público.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
a) atuação confonne a lei e o Direito;
b) atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em ~i;
c) objetividade no atendimento do interesse público. vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
d) atuaçãó segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
e) divulgação oficial dos atas administrativos,
ressalvadas as hipôteses de sigilo previstas na
Constrtuição;
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f) adequação ent111 maios e fins, vedada a Imposição de obl~.
e sanções em - dida superior tqoWe• ~necessárias ao
atendimeniO do ftM IIII público;
g) indicaçlo dos ~postos de fato e de d~
reilo que ~.........., a Clecisio;
h) obeeN6ncil du formalidades essenci.U. à
garantia doa clrwlas do& ldniniatrados;
I) adoçloo da tonn.1 ain'1Jies, IIUficientes pena
propiciar acieqoec!o 11f8U de ceneza, segurança e
AISpeitD aa. diNIIoa do& 8dniniabadue,
D g&nU1Iia doa diNioa à comur*:ação, à apresentação de ~ tinais, à produção de provas
e à interpoeiçlio de 18CU._, nos processos de que
possam resullar ~ e nas situações de litígio;
I) proiliçAo de cobrança de despesas processuais, ressa~ as poe.;.tas em lei;
m) impulsio, de oficio, do pi'OC88SO adminislrativo, sem prajufzo de ab ..çlo dos in18n1Ssado&;
n) inte'1M'8111Ção. da_ norma amninistraliva da
forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicaçio retroaliva de
nova interpretação.

•-içõe&

CAPITuLO 11

Do. Dlr.aoa doe Adminiatredoe
Art. 3" O edminislnldo tem os seguinte direllos
perante a Adminilltração, sem prejuízo de outros que
lhe sejam assegurados:
I - ser !ralado com respeito pelas autooo.das
e servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direttos e o cumprimento de suas obrigaçõea;
11 - ler ciência da tramitação dos processo administrativos em que tenha a condiçio de inte-do. ter vista doe autos, obter cópias de documentos
neles contidos e conhacer as decisões proferida&;
III - formular alagações e ap.....,ntar docurMOtos antes da deci&ão, os quais serão objeto de cone~
deração pelo órgão competente;
IV - fazer-se asaistor, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação,

por força de lei.
CAPÍTULO III
Doe Devwee do Adminietndo
Art. 4 9 São deveres do administrado perante a
Administração, sem ptafuízo de outros previstos em
ato nonnativo:
I - el<pOr os fatos coniorme a verdade;
11 - pooceder com laaldade. urllandade e boe-lé;
III- não agir de modo temerário;
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IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

CAPITULO IV
Do Início do Proceuo
Art. 5 51 O processo administrativo pode iniciarse de ofício ou a pedido interessado.
An. 6° O requerimento inicial do interessado,
salvo casos em que for admitida solicitação oral,
deve ser formulado por escrito e conter os seguintes
dados:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se
dirige:
11 - identificação do interessado ou de quem o
represente;
lfl - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - tonnulação do pedido, com expos1ção dos
fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente do seu
representante.
Parágrafo único. É vedada à Administração a
recusa imotivada de recebimento de documentos,
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas.
Ali. 7" Os órgãos e entidades administrativas
deverão elaborar modelos ou fOITllularios padronizados para assuntos que importem em pretensões
equivalentes.
Ali. a• Quando os pedidos de uma pluralidade
de interessados tiverem conteUdo e fundamentos
idênticos, poderão ser formulados em um único re·
querimento, satvo preceito h!gal em contrário.

CAPiTULO V

Dos Interessados
Art.

9~

São

~grtimados

como Interessados no

processo administrativo:
I - pessoas tisicas ou JUridicas que o iniciem
como titulares de direitos ou interesses individuais
ou no exercício do direito de representação:
11 - aqueles que, sem terem imciado o proces·
so. têm dirertos ou Interesses que possam ser afeta·
dos pela dec1sâo a ser a dotada:
III - as organizações e associações repre·
sentativas. no tocante a direitos e Interesses co6ebvos:
IV - as pessoas ou as associações legalmente
constituídas quanto a d1reitos ou interesses difusos.
Art. 1O. São capazes, para fins de processo ad·
min1strativo, os ma.1ores de dezoito anos. ressalvada
prev;são especial em ato normativo próprio.
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CAPITULO VI

Da Compet6ncla
Art. 11. A competência é irrenunciável e se
exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuida como própria, salvo os caos de delegação e avocação legalmente admitidos.
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular
poderão, se não houver iJ1"4l8(1imento legal, delegar
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente
subordinados, quando for conveniente. em razão de
circustâncias de índole técnica, social, econõmica,
jurídica ou t.errilorial.
Parágrafo úniCO. O disposto no artigo anterior
aplica-se à delegação de competência dos órgãos
colegiados aos respectivos presidentes.
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
1- a edição de atos de caráter normativo;
11 -a decisão de recursos administrativOs;
III - as matérias de competência exclusiva do
órgão ou autoridade.
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação
deverão ser publicados no meio oficial.
§ t• O ato de delegação especifiCará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do
delegado, a duração e os objelivos da delegação e o
recurso cabível, podendo conter ressalva de exerci·
cio da atribuição delegada.
§ 2" O ato de delegação é revogável a qual·
quer tempo pela autoridade delegante.
§ 3" As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e con·
siderar-se-ão editadas pelo delegado.
Art. 15. Será perrn~ida, em caráter excepicional
e por motivos relevantes devidamente justificados, a
avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.
Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas
divulgarão publicamente os locais das respectivas
sedes e, quando conveniente, a unidade funcional
competente em matéria de interesse especial.
Art. 17. lnexistindo competência legal especifi·
ca, o processo administratrvo deverâ ser iniciado pe·
rante a autoridade de menor grau hierárquico para
decidir.
CAPÍTULO Vil
Dos Impedimentos e da Suspeição
Art. 18. É impedido de aluar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
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11 - tenha participado ou venha a participar
como perito, testemunha ou representante, ou se
tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
III - esteja litigando judiciaJ ou administrativamente com o interessado ou respectivo cõnjuge ou
companheiro.
ArL. 19. A autoridade ou servidor que incorrer
em impediiTh:::; .~c deve comunicar o fato à autoridade
cor•.,..G~c-.-.u:., abstf!ndo-se de atuar.
Parágrafo únicc. A. emissão do dever de comunicar o impedimento constitUi falta grave, para efeitos disciplinares.
Art. 20. Pod~ ser arguida ,-.pe1ção de autori·
dade ou seNidor que te .. ~, amizade íntimõ.=~ "1i.! inir .uzade notória com algum dos inte•essados ou com os
respectivos cônjuges. companh9rr~... -:.. parentes e
afins até terceiro grau.
Art. 21. O indeferimento de alegação de sus·
peição poderá ser objeto de rP~:ursv, sem efeito suspencivo.

=

CAPÍ"!"ULO VIII

;.,a Fonna, Tempo e Lugar
dos Aios do Processo
Art. 22. Os ates do p:-::>cesso administrativo não
dependem de. forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir.
§ 19 Os atas do ·processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local
de sua realização e a ass~natura da autondade responsável.
§ ~ Salvo imposição legal, o reconhecimento
de firma somente serâ exigido quando houver dúvida
de autenticidade.
§ 32 A autenticação de documentos exigidos
em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.
§ 4 2 O processo deverá ter suas páginas numeradas seqUencialmente e rubricadas.
Art. 23. Os atas do processo devem realizar-se
em dias úteis, no horário normal de funcionamento
da reparttção na qual tramitar o processo.
Parágrafo único_ Serão concluídos depo1s do
horário normal os atas já iniciados. cujo adiamento
prejudique o curso regular do procedimento ou ':ause dano ao interessado ou ã Administração.
Art. 24. lnex1s\indo disposição especihc2. os
ates do órgão ou autondade responsável pelo processo e dos administrados que dele part1cipem devem ser praticados no prazo de c1ncc d1as. _ai..-u
motivo de força ma1or.
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Parágrafo linK:o. O prazo orevisto neste artigo
pode ser dilataoo até o oobro. mediante comprowda
justfficação.
Art. 25. Os ates do processo devem realizarpreferencialmente na sede do órgão. cientificanc:fo..e
o interessado se outro for o local de realização.

CAPITULO IX

O. Comuni~o dos Atoa
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intilnação do interessado para a ciência de decisão ou a
eletivação de diligênciBS.
§ 1ºA intimação deverá conter:
a) identfficação do intimado e nome do órgão
ou entidade administrativa;
b) finalidade da tntimação;
c) data, hora e local em que deve comparecer;
d) se o intimado deve comparecer ~-L
mente, ou fazer-se representar.
e) informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f) indicação dos fatos e fundamentos legais
pertinentes.

§ 2" A intimação observará a anteced6ncia minima de três dias úteiS quanto à data de ~
mento.
§ 3' A inttmação pode ser etatuaaa por ci6ncia
no processo. por via postal com aviso de recebimanto, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 4 2 No caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com dom1ciho mdeflnido, a intimação deve ser efetuada por me•o de p!Jb'icação
oficial.
§ s• As intimações serão nulas quando ltlilas
sem observáncta das poiOSCtições legous. mu o comparecimento do administrado supre sua falta ou irre·
gularidade
Art. 27. O c:Jesatendu"i1ento da mumação não
importa o reconhecimento da verdade dos falos,
nem a renúncia a direito pelo adm•nistrado.
Parágrafo úmco. No prosseguimento do processo, será garantido direno de ampla defesa ao interessado.
Art. 28. Devem ser Ob)elo de tnttrnação os aios
do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres. õnus. sanções ou reslriçio ao
exercício de direitos e atividades e os atas de outra
natureza, de seu Interesse.
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CAPITULO X
Da lnstruçio
Art. 29. As atividades de instrução desti.-s a
averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de oficio ou mediante
impulsão do órgão responsável pelo processo, sem
prejuízo do direüo dos interessados de propor atuações probatórias.
§ 1 2 O órgão competente para a inllfrução fará
constar do&- aütos os dados necessários à decisão
do processo.
§ 2• Os ates de instrução que exijam a atuação
dos interessados devem realizar-se do modo menos
oneroso para estes.

Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meii>s ilícitos.
Art. 31 . Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente
poder&, mediante despacho motivado, abrir período
de consulta pública para manifestação de terceiros,
antes da decisão do pedido, se não hower prejuízo
para a pane interessada.
§ 1• A abertura da consulta pública será objeto
de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos
lixando-se prazo para oferecimento de alegações
escritas.
§ 2• O comparecimento a consulta pública não
confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração
resposta fundamentada. que poderá ser comum a
Iodas alegações substancialmente iguais.
Ar!. 32. Antes da tomada de decisão, a juizo da
autoridade, diante da relevância da questão, poderã
ser realizada audiência pUblica para debates sobre a
matéria do processo.
Art. 33. Os órgãos e entidades administrativos,
em matéria relevante, poderão estabelecer outros
meios de participação de administrados, diretamente
ou por. meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.
Art. 34. Os resultados da cansu~a e audiência
pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação
do procedimento adotado.
Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades
administrativas poderá ser realizada em reunião con·
junta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a
respectiva ata, a ser juntada aos autos.
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Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto
no artigo seguinte.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de oficio, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos
e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto
do processo.

§ 1° Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2 2 Somente poderão ser recusadas,

median~

te decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Art. 39 Quando for necessária a prestação de
intomnações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações
para esse fim. mencionando-se data. prazo, fonna e
condições de atendimento.
""'
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se
eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documen-

tos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento
no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação implicará arquivamento do pnocesso.
Art. 41. Os interessados serão intimados de
prova ou diligéncia ordenada. com antecedência mí~
nima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e
local de realização.

Art 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

º

§ 1 Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não
terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se auem der causa ao atraso.
§ 2º Se um parecer obr;gatóno e não vinculante
deixar de ser emrtido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dis-
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pensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem
se omitiu no atendimento.
Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos
de órgãos administrativos e estes não cumprirem o
encargo no prazo assinalado, o órgão responsável
pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro
órgão dotado de qualificação e capacidade técnica
equivalentes.
Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado
terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de
dez dias, salvo se óutro prazo for legalmente fixado.
Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Públtca poderá. motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação
do interessado.
Art. 46. Os interessados têm direito à vista do
processo e a obter certidões ou cópias reprográficas
dos dados e documentos que o integram, ressalvados
os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.
Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a dec;isão final elaborará relatório
indicando o pedido inicial, o conteúdo das ' - do
procedimento e formulará proposta da d& ·, &o, objetivamente justificada, encaminhando o PIOC88SO l
autoridade oompetente.
CAPfruLOXI
Do Dever de Decidir

Art. 48. A Administração 18m o dewr de explicitamente emitir decisão nos proceiW'S administrativos e sobre solicitações ou reclemações, em matéria
de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
CAPÍTULO XII
Da Motivação

Art. 50. Os atas administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos juridicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
11 - imponham ou agravem deveres, encargos
ou sanções;
III -decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
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IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade
de processo licilat6rio;
V - decidam I'8CUISOII adminislralivos;
VI -decorram de reexame de ofício;
VIl - deixem de aplicar jurisprud6ncia firmada
sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudoe,
propostas e relatórios oficiais;
VIII - irJliOrtem em anulação. revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1' A motivação deve ser explicita, clara e
congruente. podendo consistir em declaração de
concordãncia com fundamentos de anteriores pareceres. informações, decisões ou propostas, que,
neste caso. serão parte integrante do ato.
§ 22 Na solução de vários assuntos da mesma
natureza, pode ser utilizado me1o mecAnico que , .
produza os fundamentos das dec1sões, desde que
não prejudique direito ou gamntia dos interessados.
§ 3' A motivação das decisões de órgãoo; colegiados e comis&6es ou de decisões orais constará
da respectiva ata ou de tenno escrito.
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§ 18 No caso de efeitos patrimoniais contínuos,
o prazo de decadência contar-se-à da percepçio do
pnme1ro pagamento.
§ 22 Considera-se exercício do direito de anular
qualquer medida de autoridade administrativa que
importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencia não
acarretaltlm lesão ao interesse público ,_.. prejuízo a
terceiros, os atos que apresentarem dele~os san6veis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
CAPíTuLO XV

Do Recurso Administrativo e da Revlsio
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.
§ 1' O recurso será dirigido à autoridade que
proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no
prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade su-

perior.

§ 22 Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independen de caução.
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no
máxi~mo.
ij
inslâncias administrativas, salvo
58.

legitimidade para interpor racwso

administrativo:
ISO

Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do ~
dido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

§ 1' H a - válios interessados, a - ou renúncia atinge~ quem a terV>a lorrrulado.
§ 22 A desilltência ou renúncia do interessaáo,
conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do
processo, se a Adminis1ração considerar que o interesse público assim o exige.
Art. 52. O órgão competerite poderá declarar
extinto o processo quando exaunda sua finalid8de
ou o objeto da decisão se tomar impossível. inútil ou
prejudicado por fato superveniente.

CAPiTULO XIV
Da Anu18ç;io, Rev«<g8Çio e Convalidaçio
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios ates. quando eivados de vicio de legalidade, e
pode revogá-los por motivo de conveniência ou

oponumdade, respeitados os direitos adquindos.
An. 54. O direito da Admimstração de anular os
atos admwustratM>S de que decorram efeitos favoráveis para os destinatário& decai em cinco anos, con-tados da data em que f013m praticados. salvo comprovada má-fé.

I - os titulares de direitos e interesses que torem parte no processo;

11 - aqueles, cujos direitos ou interesses forem
indiretamente aletados pela decisão recorrida;
III - as organizaçõeS e ossociações IIIP'&sentativas, no tocante a direitos e interesses co6ativos;
IV - os cidadãos ou associações. quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 59. Salvo disposição legal especifJCB, é de
dez dias o prazo para interposição de recurso admi-

nistrativo, contado a partir da ciência ou divulgação
oficial da decisão reconida.
§ 1' Quando a lei não lixar prazo dfferante, o
recurso administrativo deverá ser dectdido no prazo

máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos
autos peio órgão competente.
§ 22 O prazo menc:ionado no dispositivo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante
justihcatrva explícita.

§ 3' Decorrido o prazo sem que tenha sido tomada dedsão, considera-se indeferido o recurso.

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no quaJ o recorrente deverá expor os
fundamentos do ped1do de reexame, podendo juntar
os documentos que julgar convenientes.
Art. 61 . Salvo disposição legal em contrário. o
recurso não

tem efeito suspensivo.

Paragrafo único. Havendo 1usto receio de pre·
juizo de dfficil ou incerta reparação decorrente da
execução, a autoridade reconrida ou a imediatamen-
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te superior poderá, de oficio ou a pedido, dar efeito
suspensivo ao recurso.
· Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais
interessados para que, no prazo de cinco dias úteis,
apresentem alegações.
Art. 63. O recurso não será conhecido quando
interposto:
I - fora do prazo;
11- perante órgão incompetente;
III - por quem não seja leg~imado;
IV - após exaurida a esfera administrativa.
§ 1" Na hipótese do inciso 11, será indicada ao
recorrente a autoridade competente sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
§ 2" O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal,
desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar. modiftcar, anular ou revogar,
total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.
Parágrafo único. Se da aplicação do disposto
neste artigo puder decorrer gravame à s~uação do
recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.
Art. 65. Os processos administrativos de que
resuMem sanções poderão ser revistos, a qualquer
tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos
novos ou circunstãnciais relevantes suscetíveis de
justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo úntco. Da revisão do processo não
poderá resultar agravam<!nto da sanção.
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CAPÍTULO XVII
Das Disposições Finais
Art. 68. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria aplicando-se-lhes apenas subsiaiariamente os preceitos

desta lei.
Art. 69. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM N•1.068, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências para solicMr seja
atribuído o regime de urgência, de acordo com os termos do § 1• do art. 64 da Constituição Federal, ao Projeto de Lei que tramM na Câmara dos Deputados com
o n• 2.464, de t996, que "Regula o processo administrativo no ãn-bito da Adrrinistração Pública Federal",
encaminhado àquela Casa com a Mensagem n" 1.002,
de 1996.
Brasília, 8 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Candoeo.
(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
PS-GSE/157198
Brasília, 5 de novembro de 1998

CAPÍTULO XVI
Dos Prazos
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir
da data da c1entificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do venci-

mento.
§ 1° Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em dia em que
não houver exped)enle ou este for encerrado antes
da hora normal.
§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se
de modo continuo.
§ 3Q Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento
não houver o dla equivalente aquele do inicio do prazo. tem-se como termo o último dia do mês.
Art. 67. Salvo motrvo de torça maior devrdamente comprovado. os prazos processuais não se
suspendem.

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência. a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que a Câmara
dos Deputados rejeitou as emendas oferecidas por
essa Casa ao Projeto de Lei n• 2.684, de 1996, do
Poder Executivo (n• 32197 no Senado Federal), que
• Attera dispos~ivos do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de
dezembro de t940 - Código Penal".
Na oportunK:iade, informo a Vossa ExceJência

que a referida proposição foi, nesta data. enviada à
sanção.
Atenciosamente, - Deputado Ubinotan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Cãmariil n• 41, de 1998, lido anteriormente. terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos tennos do art. 64. § 1•. da Constituição,
combinado com o art. 375 do Regimento Interno.
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De acordo com art. 122, 11, b, do Regimanlo, a
matéria poderá raoeber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, pe18111e a Comissão de ~.
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A P_..
dência recebeu a Mensagem n• 244, de 1998 (n"
1.336198, na origem), de 5 do corrente, llf'ICMi"'*>do, nos termos do inciso 11 do art. 7" da Lei n" 9.0111,
de 1995, o demouatratiYo das emissões do Real , .
ferentes ao terceiro trilnMtre de 1998, as raz6e8 delas determinantes e a poeição das 196ervas intemacionais a elas vir-.::uiadaa.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da Repútllica enviou ao Coo og1 "
Nacional a Medida Provisória n" 1.72111, adoladil em
3 de novembro de 1998 e publicada no dia 4 do
mesmo mês a ano, que "Insere dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho, para facultar a - pensão do contrato de trabalho para a pa*ij g• •
do trabalhador em curao ou programa de "·•M=•ção profissional, altera a Lei n" 7.998, de 11 de;..;.
ro de 1990, para institUir a bolsa de qualilic8çio pn>lissional e permitir o pagamento de benefício no desemprego de longa duração, altera a Lei n" 6.321,
de 14 de abril de 1976, e a Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e dá outras providlncias".
De aCORia com as indicações das lidonnçM, e
nos lermos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da RIIIIOIIIÇAo n•
1189-CN, fica assim corwtituída a Comissão MW incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares
PFL

Joel de Hollanda
José Agripino

Leonel Pliva
RomeuTurna
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bemna
Canos

ae_,

PSDB
Serg1o Machado

OsmarOias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Jose Eduardo Outra

Sebastiio Rocha
PPB

Eprtacio Caleteira

Leomar Cluir1Wnilha
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DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Rubem Medina
Coraúci Sobrinho

José Melo
Ciro Nogueira

PSDB
Adroaldo Streck
B.Sá

Marisa Serrano
Silvio Torres

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 9-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 1Q-11-96 - instalação da Comissão Mista
Até 9-11-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 18-11-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 3-12-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meb) - Sen1 farta
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase à lista de oradores.
Concedo a palavra à Senadora Manna Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rev;são do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senado~es, há poucos dias
um incidente fronteiriço resultou em uma crise diplomática entre o Brasil e a Colômbia, a primeira, talvez, na história dos dois países.
Como os meios de comunicação divulgaram amplamente, as FARC - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um dos grupos guerrilheiros colombianos, assaltaram e tomaram a cidade de Mrtu, capital
do Departamento de Vaupés. o que levou as fooças armadas legais da Colômbia a pedirem ao Governo brasileiro autorização para utiizar o aeroporto de lauaretê
para fins humanitários: a evacuação de feridos que toram tombados na batalha de Mrtu.
Além dessa evacuação de vítimas do combate, o
exéft:ilo colombiano utilizou laiT'bém o aeroporto como
base de apoio para a reação que expulsou os rebeldes

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

daquela cidade. Foi essa utilização indevida de uma
base aérea brasileira em uma operação de guena

que motivou o protesto do nosso Pais e a chamada
do Embaixador brasileiro em Bogotá. em uma medida tipicamente diplomãtica que significa um protesto
contra um ato que desagradou nosso Governo.
O incidente em si, Sr. Presidente, não tem
maior gravidade; aliás, é o segundo em alguns anos.

Há três ou quatro anos, guerrilheiros cruzaram a
fronteira brasileira, entraram em confronto com um

contingente do Exército brasileiro e mataram três
soldados, provocando a reação da nossa tropa, o
que resultou em não sei quantos mortos do bando
guerrilheiro que nos atacou.
Repito que nem o prime1ro nem o segundo inci-
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A presença da civilização ali- onde quase não
se sentia a presença do Poder Público - se dá por
força de duas instituições; uma é a Igreja Católica,
por intermédio, principalmente, dos padres salesianos, que há mais de 50 anos se fazem presentes em
uma obra evangelizadora notável, com colégios e

hospitais. Pode-se até fazer alguma critica a essas
missões religiosas, porque, de certa forma, elas contribuíram para a "descutturação" dos índios. Em muitos casos, elas talvez tenham destruido a cunura indígena, ao impor a religião, ao fazer que os índios se
desprendessem de seus usos, costumes e tradições. Entretanto, do ponto de vista da assistência material, espiritual e da prestação de seiViços de edu-

dente têm maior gravidade, mas servem para cha-

cação e saúde, a Igreja fez e continua fazendo um
trabalho extraordinário.

mar a atenção de toda a Nação brasileira para o probtema de nossas fronteiras mortas. um arco de mais

sileiras, Sr. Presidente. As Forças Armadas são a

de 2.000km - área que compreende todo o Estado
do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá-. que vai do
Solimões ao Oiapoque. uma linha fronteiriça com
cinco países da América do Sul; regiões despovoa-

A outra instituição são as Forças Annadas bra-

grande presença do Governo na região, não apenas
com quartéis guarnecendo a fronteira, mas também
com hospitais, prestando assistência gratuita à po-

do sul, sobressaem as águas negras do Rio Negro e

pulação. Serviços de transporte também são prestados pela FAB e pelo Exército- por meio dos aviões
cargueiros -, que atendem também às populações
ribeirinhas. Durante e última campanha eleitoral,
mais uma vez, fui a São Gabriel da Cachoeira e tive
a oportunidade de visitar o hospital, que, apesar de
não ter equipamentos sofisticados, é modelar em
tennos de organização e de prestação de seiViços.
No entanto, Sr. Presidente, é necessária uma
presença maior das Forças Armadas ali. O Exército
brasileiro, durante muito tempo, teve como embasamento de sua doutrina militar a perspectiva de uma
guerra com a Argentina, algo que estava presente
em tOldos os estudos do Estado Maior e vice-versa.

seus afluentes, cortadas por corredeiras e cachoei-

Os argentinos também nos olhavam como um inimi-

ras que dão um tom alaranjado às águas. Enfim, é
uma região realmente muito bonita e, talvez, com um

go em potencial, e um conflito era considerado muito

das ou muito pouco povoadas, com baixíssima densidade económica e demográfica, que não terão, tão
cedo desenvotvimento econõmico, pois, além da rsrelação demográfica, são geralmente muito pobres.
A região do atto Rio Negro, por exemplo, especnicamente a Cabeça de Cachorro, como é chamada a parte noroeste brasileira que configura uma cabeça de cão, é belíssima do ponto de vista paisagístico, a mais bonita do meu Estado, já que foge à
mesmice da fk>resta na área de planície. E uma área
montanhosa com floresta entremeada de savanas,
e, em vez das águas barrentas dos rios do centro e

grande futuro turístico, por isso mesmo.
Trata-se, no entanto, de uma região pobre,
com solo paupérrimo. Os solos de terra finne são
de baixíssima fertilidade. Não possui várzeas férteis, exatamente porque, ao contrário dos rios de

água amarela, os de agua negra não possuem sedimentos, portanto não fertilizam a várzea por ocasião
das enchentes. Dessa forma. nem mesmo as terras

inundadas são fecundas naquela área do meu Estado.
A ma1or reserva de nióbio - tatvez a maior do
mundo -, localizada na região dos Seis Lagos. é
praticamente impossivel de ser explorada, porque
está, em grande parte, s1tuada em uma área de pro-

teção ambiental, onde é vedada a exploração m1neral.
A população dominante é de indios acutturados. como os desanas. tukanos, baniwas, passés.
Enf1m, são dezenas de etnias que não têm. Sr. Presidente - fora, talvez, o ecoturismo no futuro - nenhuma perspectiva de desenvolvimento econômico.

provável. Por isso mesmo, os contingentes maiores
dos exércitos concentraram-se na fronteira com
aquele país vizinho, como é natural, em face das

condições vigentes à época.
Hoje, esta situação rrudou radicalmente. Á A~gBn
tina é um parceiro do Mercosul Não há nenhuma possibilidade desse pais entrar em guerra com o BlliSil, ao
contrario, o p1c•:
o de integração se acele1a e chegará um dia em que, efetivamente, teremos um mercado
comum, uma economia inteiramente integrada descartando qualquer possibilidade de confronto militar.
O contrário aconteceu no Norte, Sr. Presidente.
Era uma área de fronteira •nc>rta deste lado e do lado
da Colõmbia, da Venezuela e do Peru. Eram fronteiras que podiam continuar, portanto, despovoadas e

quase ignoradas pelo Governo brasileiro, porque
isso não oferecia maior risco a nossa soberania.
Ermetanto, isso mudou. A Colômbia é um país
conflagrado, uma guerra de guerrilhas que já dura
mais de 30 anos, com pelo menos dois grupos- a
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FARC -Forças Armadas Revolucionli.rias da Colômbia -e o ELN - Exército de Libeltação Nacional-.
muito poderosos. a tal ponto que o presidente recém-empossado, Andrea Pastrana, está em negociação com a FARC e cedeu a 8SI8 grupo guerrilheiro, Sr. Presidente, a ponto de criar uma vasta zona.
que chamam de neutra - uma lirea do tamanho do
Rio de Janeiro -. evacuada pelas Forças Armadas
colombianas e deixadas sob o controle da guerrilha.
As eleições recentes foram feile sob a coordenação das Forças Armadas RIIYOiuc>onárlas da Colômbia, a FARC, lideradas pelo tamo&o Manuel Marulanda, o Tiro Fijo, ou seja, o tiro certeiro, homem ja
envelhecido que há trts décadas CO<Ttlate nas selvas colombianas contra o governo. Sua vida é, sem
dúvida, um fe1to épico que, amanhã, irá enriquecer a

literatura e o cinema.
Todo esse processo nos causa preocupação.
Trata-se de uma área da qual o Estado colorrbiano
está-se distanciando. NAo sabemo& como será feita
a integração desse mcMmento guerrilheiro na vida
civil e politica da CoiOmbia. Podem manter aquele
enclave durante muito. anos. Há llárias suspeitas de
que esses grupos guerrilheiros llio alimentados financeiramente não apenas pelo ~. pelo tributo
que cobram das pop•""ções sob oau domínio, mas
pelo narcotráfico.
·
Sr. Presidente, hi o perigo de que assas forças
guerrilheiras um dia transbordem para o Bras~. penso que esse é o perigo menor. O maior perigo é o de
intensificação da ação do& narcolrácenlas naquelas
fronteiras onde vivem popo.taçõeo exlremamente pobres. para não dizer paupérrimas ou miseráveia, que
se sentirão muito atraídas pela possibilidade de
plantarem ou negociaMm ou COI"Mrcializarem a cocaína e o crack produZidos e foo-s pelas grandes máfias de narcot1 a:icantes do país vizinho.
Esse é um risco . - . eletivo, porque na medida
que não se faça sentir a _,ça do Poder Público
naquela região, essas popo Mções. poo falta de opções
econõmicas, talvez não 18llo ahrnalivas senio se
renderem ao c o n t - e ao tnilico de drogas.
Por isso. Sr. Presidente. crtHO que no momento
em QUI!' se fala tanto , . criação do Ministério da Defesa, com a s três Forças Armadao coordenadas por
uma autoridade civil, faço votos que este ministério
refomnule, se é que isso j.á não está sendo feito, a
doutnna militar brasileira e comece a pensar em
transferir cont1ngen1es maiores de unidades do Exército nacional do Rio Grande do Sul para o extremo
Norte: do Pais. Parece--me que isso já fo1 feito em pequena escala. mas que seja intensificado.
Se no regime militar os políticos teriam talvez
muitc medo dessa presença I'Tlili&ar maciça na região, hoje. em pleno estado de dileito. com a democracia vtgorando sem nenhum risco para seu futuro
imed&ato ou d1stante. creio que jli é tempo de reco-
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nt.cermos que a presença das Forças Amnadas ali,
longe de ser contestada e criticada, deve ser estimu'-18.. Porque na medida em que tivermos não três
lllil, mas cinco, dez ou quinze mil militares do Exército boasileiro e da Aeronáutica na região do extremo
Norte, todos nos sentiremos mais tranqUik»s.
Por outro lado, a massa salarial paga a esses
militares criara al1 uma demanda por artigos locais.
Será, portanto, um estimulo a economia local, que
hoje jaz estagnada.
Sr. Pres1den1e. não vou tomar mais tempo de
V. Ex'. Não estou pensando em convocar o Ministro
do Exército em função dessa questão, pois acredito
~ ainda não é o momento oportuno. Faço este
piOOUnciamento apenas para chamar a atenção e
.....-rar o Governo Federal para o que está aconteoendo, reiterando meus votos de que a presença
du Forças Armadas se faça ali com uma efetividade
c.da vez maior.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
,_.., ofícios que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário
.., exercício, Senador Jefferson Péres.

São lidos os seguintes:

OFiciO N• 1.443-l-PFL./98
Brasllia, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excellncia os nomes dos Deputados do Partido da Frente Uberal que farão parte da Comissão Mista destia emitir parecer à Medida Provisória n• 1.724,
da 29 de outubro de 1998, que •Altera a Legislação
Tributária FederaJ•, em substituição aos indicados
....,.;ormente.
EFETIVOS:
Dlputado Mu... Demes
Ciloputado 118noel

castro

SUPLENTE:
[Mputado Betinho Rosado
Dlputado Costa Ferreira
Atenciosamente. ...., Líder do PFL.

Deputado lnociucio O li-

OFiciO N• 1.445-L-PFU9B
Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente.
Nos termos regimentais, Indico a Vossa Excelancia os nomes dos Deputados do Partido da Frente Liberal que farão parle da Comissão Mista destia emitir parecer à Medida Provisória n• 1. 725,
da 29 de outubro de 1998, que "Dá nova redação
arts. 1•. 2', 3' e 4' do Decreto-Lei n• 1 .578, de
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11 de outubro de 19n, que disoõe sobíe o imoosto
de exportação, e dá outras providê:1:::ras", am suCstituição aos indicados anteriormente.

EFETIVOS:
Deputado Paulo Gouvêa
Deputado Samey Filho

Por oportuno, renovo a Vossa ExceJência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Uma, Líder do PMDB.

OF/GAB/IIN" 782
Brasilia, 6 de novembro de 1998

SUPLENTES:
Deputado Átila Uns
Deputado João Ribeiro
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei·
ra, Líder do PFL.
OF.IGABNn• 775

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº1.721, de 28 de outubro de 1998, em subs·
tituição aos anteriormente indicados.
TITULAR

Brasília, 6 de novembro de 1998
Senhor Presidente.
Encaminho a Vossa Exce1ênc1a os nomes dos
Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Pro·
visória n•1.725, de 29 de outubro de 1998, em subs·
tituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
SUPLENTE
Paulo Ritzel
Edinho Bez
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Uma, Líder do PMDB.
OF ./GABIIIN" 776
Brasíha. O ele nov.arr.b;o de 1998

Senhor Presidente.
Encaminho a Vossa E:-:celêriCla os nomes dos
Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a ~Aedida Provisória n2 1.724, de 29 de outubro de 1998, em subs·
tituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
Wagner Rossi

Gonzaga Mota

Por oportuno, renovo a 'lassa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Uma. Li der do PMDB.

OF ./GAB/1/Nº 778
no•.~e-mbro

de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa E::.celênc1a os nomes dos
Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emit1r parecer sobre a Medida Provisória n 2 1.720, de 28 de outubro de 1998. em substituição aos antenormente Indicados.
TITULAR
SUPLENTE
Laire Rosado
Zaire Rezende

SUPLENTE
Sílvio Pessoa

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Uma, Líder do PMDB.

OF/GABIIIN• 783
Brasma. 6 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados ao PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n•1.723, de 29 de outubro de 1998, em subs·
tituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
Roberto Valadão

SUPLENTE
Confúcio Moura

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Uma, Líder do PMDB.

OF/GAB/1/N' 784

SUPLENTE
Paulo Lustosa

Brasília. 6 de
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Brasilia. 6 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 1. 722. de 29 de outubro de 1998, em subs·
tituição aos anteriormente indicados.

TITULAR
Pinheiro Landim

SUPLENTE
Djalma de Almeida César

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estnna e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa. ofícios que earlo lido& pelo Sr. 1° Secrelàrio
em exercício. Sanador Jellerson Péres.

Sio lidos os seguintes:
OF. GLPMDB N" 278198
Brasília, 5 de novembro de 1988
Senhor Pr'Midente.
Nos termos ~. comunico a Vossa Excelência a irvticaçAo do Senador Wellington Roberto.
em minha snb81ihçio. como membro suplente. na
Comissão de Assuntos Econômicos - CAE. e como
membro t~ular na Comissão de Fiscalização e Controle- CFC.
Na oportunidade. ranovo a Vossa Excelência
votos de apreço e con&ideração. - Senador Jlldar
s.rtNolho, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB N" 279198
Brasília. 5 de novembro de 1988
Senhor Presidente,
Nos termos ~. comunico a Voua Excelência a indicaçio da Senadora t.la~uce Pinllo,
como membro titular na Comissão de Fiscalização e
Controle - CFC.
Na oportunidade. ranovo a Vossa Excetêuaia
votos de apreço e coullidetação. - Senador
88rbalho, Líder do PMDB.

J...,.

OF. N°165198- GLPFL
Brasília, 9 de novembro de 19118
Senhor Presidente.
Nos tennos regimentais. indico o Senador Júlio
campos para -umir .. funções das quais se .,_
centrava temporariamente afastado. em virtude da licença solicitada, nas seguintes Comissões Permanentes:

- na Comissio de Assuntos Sociais. como titular,
- na Coti · to de Assuntos Eoonõmtcos, como
titular,
- na Comissão de Fiscalização e Controle.
como titular.
Atenciosamente. - Senador Hugo ''hP"Io+o.
Lider do PFL no Senado Federal.
OF.N't~GLPFL

Brasllia. 9 de novembrc -:Je 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais. indico o Senaoor Josaphat Marinho para reassumir as funções das auais
se encontrava temporariamente afastado. em virtude
de licença solicitada. nas seguintes Comissões ~
manentes:
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- na Com1ssão de Constitu.ção, Justiça e Cidadama. como titular,
- na Comissão de Fiscalização e Controle,
como titular;
- na Comissão de Serviços de Intra-Estrutura,
como sup~nte;
- na Comissão de Assuntos Econõmicos,
como suplente.
Atenciosamente - Senador Hugo Napoleio,
Lidér do PFL no Senado Federal.

OF.

!~'

167/98-GLPFL
Brasília, 9 de novembro de 1996

Senhor Presidente,

Nos termos reg1mentais. indico o Senador Geraldo Althoff, para ocupar vagas oconidas em virtude
do falecimento do Senador Vilson K.leinübing, nas
seguintes Comissões Permanentes:
- na Comissão de Educação, como suplente;
- na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, como suplente;
- na Comissão de Fiscalização e Controle,
como suptente;
-na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
como titular.
Atenciosamente - Senador Hugo NapoleM>,
Líder do PFL no Senado Federal.
OF. 1-1' 171/98-GLPFL
Brasília. 9 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos reg•mentais. indico o Senador Edi-

son Lobão para. na Comissão de Assuntos Econômicos, ocupar a vaga de titular oconida em virtude
do falecimento do Senador Vilson Kleinübing.
Atenciosamente - Senador Hugo Napoleio,
Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência designa o Senador Wellington Roberto. a Se~aclc-~z Ma:<....:ç;("· :-=;,..,lo c 05 Senadores Júlio Campos,
,.'c-3-:..ur.;! .• 1:=>:;r·~!:.... ·_ . .:.fG.!:=o ,.:..lthati ~ ECi~on Lobão
•;:_.:·;::~
·.te::;;"3.ren; ·1s ::.:.massôe5 :"->eilnanentes. nos
te~.r,~s Gos ofic:c: qt..!e aca~.am de ser lidos.
tJ SR PRESIDENTE (Geraltio Nielo) - A Sr'
3enaaora e~n~dlti' aa Si".ra enviou discurso à Mesa
para ser pubH ... aUr~ ~a torma do disposto no art. 203
do Heg1rnenic anterno.
.::; . Ex-) .;_era Gtendlda
A SRA. 8ENECITA üA ~~ILVA tBioCOIPT-RJ)~:'". :-'~çs ..JerHe, S~s e Srs. Senadores. homenagear a
cultura é. antes o' t·Jdo. um ato de elevação de nossa
auto-estiff\;ll "? de ;;.. :;nnação da nossa. dentidade. Com
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esse espirita, quero louvar todos aqueles que contribuíram para a formação da cultura brasileira
Desde tempos imemoriais, impuseram-nos o
conceito de que ·cu~ura' era o que tinha lugar nos
palcos. nos salões, nos ambientes refinados. Tudo o
que se desse nas ruas e nos gã.lpões era -tolclore·.
Cu~ era a dança clássica, como cultas eram as peças encenadas nos palcos dos teatros imponentes e
inacessíveis ao povo comum: assim como era ·culto•
ouvir óperas e música clássica. A dança de rua, a
música de fundo de quintal, os jogos de capoeira
eram 'folclore".
Felizmente, apesar de permanecerem essas
idéias. para a grande maioria dos brasileiros está
muito mais claro que nossa cultura reside muito mais
no samba do que na valsa; que o grande - e insuperável - espetáculo de nossa cultura é o carnaval de
rua e não a ópera.
Também temos outros ritmos difundidos por diversos países, que trazem semelhança entre si, graças à marcação firme e contagiante advindo da mãe
Alrica. Entre os quais destaco lunk, soul, rap, reggae, bossa-nova, afro-beat, jazz, rumba, salsa,
mambo, chá-chá-chá, limbalada e outros tantos...
Em países como os Estados Unidos, que deram origem ao jazz e ao rock neste século, músicas
de claras raizes africanas, temos urna demonstração
do vigor da resistência dos negros, dada a extrema
repressão cóm que foram tratados. Nas terras do Too
Sam, na época da escravidão, o aparelho repressivo
mais bem montado era destinado a conter os negros, evitando, de qualquer maneira, que se reunissem para o que quer que fosse. Não podiam lazer
suas cerimOnias religiosas, não podiam cantar, dançar ou confraternizar. Mas, mesmo assim, a cultura
sobreviveu, dando lugar a esse movimento maravi-

lhoso a que assistimos hoje.
No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos.
eram aceitas as reuniões de negros para cantarem e
dançarem, principalmente nos feriados religiosos ca·
tólicos, porque esse era um jeito de pacifocar os cativos, tentando evitar que dirigissem sua energia para

a revo~a aberta. (Não obstante essa estratégia, as
mais renhidas lutas travadas neste Pais, à época da
escravidão. foram as revoltas negras). Como se
poete ver, a resistência foi a marca da manutenção

das diversas lomnas de cultura dos grupos de negros
trazidos escravizados para o Brasil.
Embora a músea seja a contribuição mais evidente. pela difusão pelos meios de comunicação de massa,
a cozinha, a religiosidade. as contribuições para a língua
e as danças são heranças dos drversos grupos cu~urais
que. aqui, contra a vontade, aportaram.
O samba teria ongem nas danças de matrimõnio angolanas, a quizomba; a congada, nas cerimô-

nias de coroação do Congo; o ior >á. usado nos cultos de origem africana. era falad< pelos bantos; aos

bantos também se podem creditar o reisado e o maracatu; nossas festas de rua não têm outra fonte se-

não as manifestações dos primeiros negros habitantes destas terras.
Também quero mandar 'aquele abraço' para
Gilberto Gil, que tem se destacado como artista ne-

gro. Da mesma forma, abraço todos os baianos, de
qualquer cor, que souberam projetar a musicalidade
de nosso povo para além das fronteiras nacionais;

para os artistas que, com sua genialidade, transformam em "música baiana' qualquer ritmo que lá aporte.
A terra da Bahia, que já nos doou Dorival Caymmi, é a
mesma que gerou Certinhos Browr com a timbalada e
o Olodum, que, além da arte, é expressão de engajamento social. E o mesmo berço de Dodõ - um dos
criadores do trio elétrico - que hoje está presente nas
grandes festas do nosso País.

Trago o meu reconhecimento "carinhoso' ao
mestre Pixinguinha que, pioneiramente. projetou a música negra e o negro, numa sociedade discriminatória e
preconceituosa. Meu carinho a todos os 'cariocas'
que, chegando no Rio de Janeiro, vindos de todos cs
lugares do Pais, transfonnaram o sarri::Ja na exp1
ão
nacional por excelência, e que fizeram do carnaval a
festa da •raça•. Por se terem projetado a partir do Rio
de Janeiro, ficaria dWicil flstar todos os artistas que,
corno Martinho da Vda, fazem uma arte engajada com
as raizes brasileiras; ou como Paulinho da Voola, que
nos encanta com sua simplicidade e poesia; Clementina de Jesus, que nos ernc:xi:>na com sua voz; ou corro
Cartola com a erudição e paixão de suas letras.
Dedico o meu mais profundo aleto a Uma Barreto, que engrandeceu nossa literatura, não obstante
toda a marginalização que sofreu. Minha homena-

gem também a Gonçalves Dias, Machado de Assis,
a Cruz e Souza e a todos que, a duras penas, ·invadiram• um universo até então reservado a brancos e
provaram que, com acesso à formação escolar, podiam ser tão bons quanto quaisquer outros.

Minha

saudosa

homenagem

ao

"Moleque

Tião•, que Grande Otelo imortalizou no cinema e que
abriu um campo pioneiro para todos os grandes atores e atrizes negros que o País veio a conhecer.

como Ruth de Souza, Antõnio Pitanga, Zezé Mota,
Luíza Maranhão, Léa Garcia. Milton Gonçalves e
tantos outros que ajudaram a dar identidade ao cinema nacional.
Por fim, este ano, não posso deixar registrar a

penda de trés expoentes da arte negra brasileira. Da
música, o primeiro foi Tim Maia o irreverente pai da
soul music, o Sindico, com seus inesquecíveis balanços e, no último dia 2 de novembro, a minha am1ga e

dama do samba. Jovelina Pérola Negra, a qual colaborou. com sua personalidade marcante. para eternizar o
samba corno man::a da alegria do povo carioca. e em
especial com Feirinha da Pavuna e Bagaço da Laranja. No teatro. pendemos a Tia Nastacia que, com sua

350

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cozinha maravilhosa e _,. contos ~. lljudou a imortaizar o Sitio do Pica-Pau Amarelo.
Com grande adni~ e respeito, deixo ..,
grande abraço para 8SS88 e todos os que nlo consegui listar.
O SR. PAESIDENTE (Geraldo Melo)- Nada nM
havendo a tratar, a P•bDidllltlia vai encenar a pu! a •
sessão. 1&11 tlia d> aos Sns. Seuadors que COI iiltallo
da Ordem do Dia da seeeão daltlenlliva ordi'lária de
amanhã. as 14 holas e 30 rni'lulos, a segui'1le

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 124, DE 1997
{Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 124, de 1997 (n' 463197, na CAmara dos Deputados), que aprova o ato que ,.,._,
a permissão outorgada à R6dio Sociedade da Bahia
S.A. para explorar serviço de radiocilusão aonora
em frequência modulada na· Cidade de Salvador, Estado da Bahia, tendo
Pareoar faWOIIoWII, aob n' 399, da 1998, da Comissão de Educaçiio, Rllll*>r: Senador Djalma Beaa.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 126, DE 1997
{Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 126, de 1997 (n' 467/97, na CAmara dos Deputados), que aprova o alo que IWlOV8
a concessão outorgada à Sociedade Rádio Cerijós
Ltda. para explolar serviço de radiodifusão sonora
em onda na Cidade da Conselheiro Laf,...,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favonivel, sob n' 400, de 1998, de Comissão de Educação, Relator: Senador Francelino
Pereira.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 128, DE 1997
{Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 128, de 1997 (n' 418197, na CA·
mara dos Deputado&), que aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Carajá de Anápolis Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Anàpoli&, Estado de Goiàs, tendo
Parecer fawrável, aob n' 462, de 1998, da Comissão de rei! raçto, Re"*"' Senador lris Rezande.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ellá
encerrada a presente sessão.
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(Levanta-se a sessão às 14 horas e 59
minutos.)

ATA DA 99" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 1998
(Publicada no DSF de 21 de outubro de 1998)
RETIFICAÇÃO
Na pagina 14367, segunda coluna, no Parecer
n• 522, de 1998,
Onde se lê:
Relatara ad hoc: Senadora Emília Fernandes
Relator: Senador Joel de Hollanda (ausente)

Leia-se:
Relatara ad hoc: Senadora Emilia Fernandes
Publique-se.
Em: 9-11·98. - Raimundo Carreiro Silva, Secretario-Geral da Mesa.
AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

9-11-98
Segunda-feira
12h30 -

Senhor Paulo Paiva, Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento
14h30 - Sessão Não Deüberativa do Senado Federal
17h30 - Senhor Iram Saraiva. Min1stro do Tribunal de
Contas da União

CONGRESSO NACIONAL
PARECER N" 17, DE 1998-CN

Da Comissão Mista de Plm>os, Orçamentos Públicos e Fiscalização, solxe o
Projeto de Lei n" 28, de 1998-CN, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da JUIItiça
do Trabalho, crédito especial ate o limite de
R$307 .000,00, para os fins que específica".
Autor: Poder Execut1vo
Relator: Senador Lúdio Coelho
I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República. no uso da prerrogahva que lhe confere o caput do
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art. 61 da Constituição Federal, mediante a Mensagem n" 472, de 1996-CN (n" 859198, na origem). lle
15 de julho de 1998, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei n" 28, de 1998-CN.
Referida proposição visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito especial ao Orçamento Fiscal da União até o limite de R$30'1'.000,00, em favor
da Justiça do Trabalho, para os fins que espec~ica.
Os recursos necessários à cobertura das despesas provêm do cancelamento de dotações orçamentárias do órgão 15000 - Justiça do Trabalho,
Unidades 15110- Tribunal Regional do Trabalho da
9' Região (R$37.000,00) e 15122- Tribunal Regional do Trabalh9 da 21• Região (R$270.000,00).
A Exposição de Motivos n• 166/MPO, de 13 de
julho de 1998, que acompanha a citada Mensagem
intorma que os recursos pleiteados destinam-se a:
a) restaurar e ampliar o prédio onde se encontra instalada a Junta de Conciliação e Julgamento da
cidade de Guarapuava. no Estado do Pa~ná
(R$37.000,00). cuja reforma mostrou-se necessária
para oferecer melhores condições de trabalho aos
servidores e magistrados. assim como para melhor
atendimento dos usuários;
b) concluir a primeira fase da construção do
ed~ício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da
21 1 Região. situado em Natal - RN (R$270.000,00),
inclusive para evitar aumento dos custos da obra,
em face da exposição ao tempo dos materiais nela
já empregados.
No prazo regimental. não foram apresentadas
emendas à proposição em exame.
li-Análise
Preliminarmente, registre-se que a Proposição
em exame apresenta boa técnica legislativa.
A Proposição atende, ainda, aos requisitos
constrtucionais e legais, tendo em vista que:
- compete. efetivamente, a esta Comissão Mista examinar e emitir parecer sobre a matéria, nos
termos do inciso I do art. 166 da Constituição;
- está em consonância com o preceito const1·
tucional contido no inciso V do art. 167 da Constituição
Federal, que estabelece a necessidade de autorização
legislativa para a abertura de créditos adiciona.•s e exi·
ge a ind1cação dos correspondenrtes recursos;
- os recursos indicados para ocorrer à despesa
são proven.entes do caocelamento e rema.ne1amento
de dotações consignadas no orçamento do próprio T ribunal. procedimento que encontra amparo no inciso III
do art. 43 da Lei n' 4.320. de 17 de março de 1964.
A Proposição esta -mente justificada na Exposição de Motivos n" 16&MPO. já mencionada ante-
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rionnente, na qual foi ressaltado que os cancelamentos e rerranejamentos p1opostos não acarretarão prtt>l&mas à exs>IÇiio orçamentária do órgão, vez que foram
decidWs após criteriosa avaliação das possibilidades de
cispêndio das unidades enYOividas.

III- Voto
Diante do exposto, tendo em vista a constitu·
cionalidade, juridicidade, boa· técnica legislativa e o
inegável mérito da proposição, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 28, de 19g8-CN, na lorma
como foi apresentada pelo Poder Executivo.
Sala da Comissão Mista, de agosto de 1998. Deputado Lael Varella, Presidente - Senador Lúdio
Coelho, Relator.
Conclusão
A Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização. na Ouinrta Reunião Ordinária,
em 4 de novembro de 1998, aprovou, por unanimidade, o Relatório do Senador Lúdio Coelho, favorável nos termos do Projeto de Lei n• 28/98-CN. Ao
Projeto não foram apresentadas emendas.
Compareceram os Senhores Deputados Lael
Varella, Presidente, Arnaldo Madeira, Segundo VICePresidente, Airton Dipp, alexandre Santos, Aníbal
Gomes, Aracely de Pauta. Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Átila Lins, Augusto Viveiros, B. Sá, Barbosa Neto, Basílio Villani, Behedno de Lira, Ceci Cunha, César Bandeira, Danilo de Castro, Etevalda
Grassi de Menezes, Felipe Mendes, Fernando Ribas
Carli. Francisco Domelles, Genésio Bernardino, Giovanni Queiroz, Gonzaga Patriota. Israel Pinheiro,
João Coser, João Fassarella, João Ribeiro, Jofran
Frejat, José Carlos Aleluia, José Lourenço, José
Priante, Lídia Quinan, Luis Barbosa, Mareio Reinaido Moreira, Marcus Vicente, Nelson Meurer, Neuto
de Conto, Olavio Rocha, Osvaldo Coêlho, Paulo
Gouvêa. Paulo Mourão, Paulo Rocha. Pedro Ganedo, Pedro Navais, Philemon Rodrigues, Pinheiro
Landim, Roberto Rocha, Rodrigues Palma. Rogério
Silva, Rommel Feijó, Sandro Mabel, Sérgio Guerra.
Udson Bandeira, Wemer Wanderer e Veda Crusius:
e Senadores Jefferson Péres, Primeiro Vice-Presidente. Antonio Carlos Valadares. Terceiro Vice-Presidente. Bello Parga. Carlos Bezerra. Canos Patrocinio, Elói Portella. Emandes Amorim. Jonas Pinheiro.
José Eduardo Dutra, Lúcio Alcântara. Lúdio Coelho.
Mar1uce Pinto. Ney Suassuna e Ramez T ebet.
Sala de Reuniões, 4 de novembro de 1998. Deputado Lael Varella. Presidente - Senador Lúdio
Coelho, Relator.
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Ata da 113! Ses•ão Deliberativa Ordinária
em 1O de nevembro de 1998
4'- Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura
Presidéncia dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Canos Magalhães- Antonio Carlos ValadarasAr1indo Porto - Artur da Tavola- Belo Parga- Benedrta da Silva - Beni Varas - Berneldo Cabral Canos Bezena - Carlos Wilson - CBiilclo Mallla..- Djalma Bessa - Djalma Falcão - Edison Lobêo Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Elói Portela Emília Fernandes - Epücio Cafeteira - E,..,...
Amorim - Esperidiio Amin - Fernando Bemrra Flaviano Melo - Francelino Pereira - Genoldo Allhall
- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda
- Gilvam Borges- Guilherme Palmeino- Hugo Napoleão - !ris Rezende - Jader Barbalho - Jellefsoo
Peres - João França- Joio Rocha- Joel de HoiiMda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Jose Agripino - José Alves - Joaé Bianco - José EduaRio
Outra - José Fogaça - Joeé Ignácio Feneira - Joej

Roberto Arruda - José Saad - Juvênc1o Dias - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Leonel Paiva Lucidio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Marina Silva - Mar1uce Pinto - Mauro Miranda - Nabar Júnior - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro
Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Freire
-Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu TumaRonaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio
Machado- Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadoras. Havendo número regimental, declaro

aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior, procederá à lertura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N• 245, DE 1998
(n• I 344/98, na origem)
Senhores \lemoros do

~<!n:J..Jo

Feder:::11.

De conform!a:tde com e .:m ::. tnctso I\' dJ. ( ,:;1SlltuJc.:t.' r ~aer.J1 c: com v .J1sposw
no an. 18. mctso l.

1!.

nos ans 56 e 58. do ReÇ"uiamcnto de Pessoa1 du

pelo Decreto n• 93 3:5. de: I: de outubro ae !916. no m

~

~er. 1ço

E xtenor_

;:~prO\ aoc

4 mctso i . .llme.l _ · " r: o an : :- . ..lc

Anexo I_ ao Decreto n~::: :::~6. de 6 d.: 1unho de 1997. subme10

.:1

.J.Orectaçjo rie \ ossa.s ::=.x:etenct.l.!.

.J

escolha. que dcseto f.:LZ.er. Ju Senhor Rl'Y :"Jl..l'NES PrNTC> 'JOGüEIR.~. i>.lmmro d" P~1:ne 1 r;:~
Cias~. do Quadro Permanente. d.:1. CJ.rn:tra de Diplomata. p.Jr;:~ exercer o ..:;J.tgo ae Emba1:-;ador do

Brasil

!WllO

a Repubhc.l d.J \"enezue!J.
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~ogue1r.:1.

que me mdu.zm:un a escolhe-

lo p:r.t c desempeMo dessa elevada Junção. cons1oun da ;1nex.J znformJ.ç;io do MmJsleno aas

Relações

!:~tenores.

Brasd1a. 9

"\

de novembro de !9Q8

'

Fernando Henrique Cardoso
;DP I AR.C /G-KRE/AP:E.5
Br-as.1.L.. a.

Excelen~~ss~ma

o de

Senhc= Pres1àente da RepUbl.Lca,

Ce acorào com o art. 84, ~ncl.SO VII, cta Consti tuJ.c:;:ão, e
com o d1sposto no art. 18, .1.nciso I, e nos arts. 56 e 58, do
Requlamen't.o de Pessoal do Sen.·lço Ex't.er1or, aprovado pelo Decreto
n• 9J.J25. de l~ de outubro de 1986, no art.. 54, inc.Lso I, alinea
"a", e no ar-::. 55, do Anexo I ao oecre'l:o n• 2.246, de 6 de Junho de
~997,

su.ome'Co

a

a.preciaçào

de

Vossa

E.xcelEmcl.a

a

anexa

m1.nuta

de

Mensagem ao Senado Federal d.es't.inada a indicação do Senhor Ruy
Nunes Pinto Nogueira, Hin~s't.ro de Primeira Classe, do Quadro
Permanente da Carre~ra de D~ploma't.a, para exerce~ o cargo de
Emba~xador do Bras~l jun't.o ã Republ~ca da Venezuela.

igualmente em anexo, informação sobre o pa~s
Emba~xador
Ruy Nunes Pinto Nogueira, que.
jun't.amente com a Mensagem ora subme't.ida a aprec~açào de Vossa
Excelênc~a.
serão apresentados ao Senado Federal para exame por
par't.e de seus ilustres membros.
Encam~nho,

2.

e

curr~culum-vitae

Respe~'t.osamente,

~/~,
I

Min~stro

LUIZ FELIPB LAMPREIA
de Estado das Relações Exter1ores

I N F O R MA C Â O

CUrriçylum-Vitae:
Eabaixa.d.or RlN NUNES PINTO NOGUEIRA
Rio de lane:..=:::/RJ". 26 de fevere1ro :::.-:! 1943.
FilhQ
!SI:la!" ?:..nto Nogue.:.:-a e Mar.:.~ E:S't.he!" ~i unes tlogue~ra.

ae

CPCD, :RBr.
Terce1ro sec::-e~ar1o, concurso, 20 oe -ane~ro de 1964.
Sequnào Sec=e~ar~D. merec~~en't.o, :: :::.é dezembro de 1966.
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Primeiro Secretarlo, antiguidade, :4 de maio de ~978~
Conselheiro, nerec1mento, 20 de novembro de 1980.
Ministro de Segunda Classe,
merec1mento, 29 de :unho de 198~-.
Ministro de Prime1.ra Classe, merec:..mento, 15 de dezembro je
1989.
Auxrliar do Chefe do Cerimonial, 1964/66.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1966/71.
Em Licença, 1972/74.
ERERIO, 1974.
Assessor de Chefe do Oepartament~ ue Cooperação 2ultu=al,
Cientifica e Tecnológlca, 1978/79.
Agregado, 1979/85.
Chefe da Divisão de Politica Finance1.ra, 1985/86.
Secretário de Imprensa, 1986/90.
Chefe do Departamen'to do Oriente Proxirno,,

199·:..,, 92.

Chefe do Departamento de Promoção comercial,

1992:~:.

Roma, Segundo Secretár~o, 1971/72.
Paris, Segundo Secretário, 1975/78.
Londres, COnsul-Geral, 1993/98.
com~ssào Especial jun't.o a secretar::..a de TurJ..s"'lo . .Sstaào do Elo
de Janeiro para os festejos do IV centenar ia do ~ . . \.., ::!~ Jancl.::-::J.
1965 (membro i.
Reunião do Grupo Internacional de =:st-..:.d ...... · sobre a I:..:-r::-acha
(GIESB), São Paulo, 1966 (representante do MRE).
A disposição do Presidente do :nstit~=c Internac~jnal Jo
Alqodão, em v~sita ao Brasil, 1966.
Grupo de Trabalho de Elaboração das Instrucões a Deleqac;:ão jo
Brasil a ReunJ..ão do Grupo de Estudos da ONU. para Alimentacão e
AgrJ..cultura sobre Fibras Duras, FAO, 1966 (membro I .
IV Reunião da CEBAC, Suenos Aires, ::..967 (delegadcl.
XXVI Sessão ?lenarJ..a do Comitê -::onsultivo
!.íternacJ..ona..~.
::o
Algodão (CCIA\, Amsterdam, 1967 (delegadol.
Conferencia Neqoc~adora do Acordo Internac~onal ~o Trigo,
Roma, :967 (delegado) .

.;unL..a Dellberati·:a ::o Oepa~"C.ament:.:: ..lo :-::::-~go . .::üNAB. :96! ·-::.
( represen"tante do ~1RE: .
A disposição da MJ..ssáo da ·=~nta Aus~raliana de ~=lgo em ~J..Slta
ao Bras1l, 1967.
:rr e IV ReunJ..óes da com1ssáo Escec~al Bras~lel==-Arqentina ie
Coordenacào, .CEBAC) ;:(~o d.e Jane"1rç. 1967, 3uencs A.Í.res, ~968
I delegado l .
XXVIII Sessào Plenar1a do c=rA, Campala, .:969 ,deleqado).
Grupo Nego c J.. ado r :i o ::I e :v contratos de Comp::-a e \'enoa oe
Tr1go Argenti:Jo, Buenos Aires. :.. 969 e 1970 : :-epresentant.e :.o
MREl.
Missão da Jun"ta do Departanento de Trigo da 5:JNAB ao Canada .
Ottawa. 1970 !membroJ.
V Sessão do Comité de Produtos de Base, CNCTAD. ·::ienebra, 1970

I delegado l .
I ReunJ..ão Extraordinaria da CEBAC, BrasJ..lia, 1970 (delegado).
IX e X Sessões do Subcomité Consultivo de Fibras Duras, ':AO,
Roma, 1971 (delegado).
Reunião do Com1 té "ad hoc" da Ali anca dos Produtores de Cacau,
Leme, 1971 (chefe da delegação).
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XXIX Sessão do Comitê de Estatística do Grupo de Estudos sobre
Cacau. FAO, Roma, 1971 (delegado).
III Sessão do Subcomitê de Estatisticas sobre Óleos Vegetais e
VI Sessão do Grupo de Estudos de Sementes Oleaginosas, óleos e
Gorduras, FAO, Roma, 1972 (delegado).
Conferência Negociadora sobre

Cacau,

(Primeira parte l ,

UNCTAD,

Genebra, 1972 (subchefe).
XVIII

Assem.l:;>léia

Geral

da

Aliança

dos

Produtores

de

Cacau,

Iaundé, 1972 (chefe da delegação).
IV Sessão do Grupo Intergovernamental sobre Fibras Duras da ONU
para Alimentação e Agricultura, FAO, Roma, 1972 (delegado}.
III Reunl.ào da Com~ssão Mista Luso-Brasileira, Lisboa, 1980
(subchefe da delegação).
Missão do Ministro das Minas e Energia à Tchecoslováquia,
França e Polônia, 1980 (representante da SEPLAN/PR).
Missão da Junta Deliberativa do Trigo que ~egociou o IV
Concrato de Aquisição de Trigo Canadense, 1980 (delegado).
I I I Reunião da Comissão Mista Brasil-Noruega para Comérc~o e
Cooperação
Económica,
Industrial
e
Técn~ca,
Oslo,
1981
(delegado).
VI Reunião da comissão Mista Brasil-Roménia, Bucareste, 1981
(delegado i .
I
e III Reuniões da comissão Mista Brasil-Dinamarca para
cooperação Económica e Industrial, Copenhague, l980 (subchefe)
e 1982 (delegado).
Com1 ti va do Senhor Ministro das Relações Exteriores em vis i ta
oficial a RepUblica
Popular da China
e
ao Japão,
1982
(representante da SEPLAN/PR).
VI a VII: a X Reun1ões da Com~ssão Mista Teuto-Brasileira cie
Cooperação Económ~ca,
Bonn,
1979
e
1983,
Brasilia,
1980,
Frankfurt, 1981 (delegado).
II e V Reun1ões da com~ssão Mista B~asil-Noruega para Comérc:o
e
Cooperacão
Económica,
:~dustr~al
e
Técn1ca,
Oslo,
1980
(suochefe) e 1983 r delegado I .
100• Sessão do Conselho ::1ternac1onal do :'rigo, Ottawa, 1984
(delegado).
II Sessão do Grupo de Trabalho Brasil-EUA, sobre investiment~s
diretos estrangeiros, ~ashi~gton, !985 (chefe da delegação).
Reunião em Buenos Aires para reexam~nar as relações comerc~ais
e finance~ras entre o Bras~l e a Argentina, 1985 (delegado).
XXII Reun1ão dos Governadores Latlno-Americanos, da Espanha e
das Filipinas junto ao FMI e BIRD, Han1la, 1985 (delegado).
Assembléia Anual conjunta do FMI e do BIRD.
Seul,
1985
(delegado) .
Reun1ão Técnica Preparatória e Reunião Ministerial do Consenso
de Cartagena, 1985 (delegado).
II
Reun1ão
Extraordinár~a
e
XVI
Reun1ão
Ordinâria
de
Chanceleres do Tratado da Sacia do Prata, Buenos Aires, 1986
(delegado) .
Reunião dos Chanceleres dos Países centro-Americanos, do Grupo
de contadora, do Grupo de Apoio. Panama, 1986 (delegado).
Assembléia Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas para
a Situacão Económica Crit1ca da África,
Nova York,
1986
(assessor) .
Comitiva do Senhor Pres1dente da RepUblica em visita aos
Estados ~nidos da América, 1986 (membro).
Comitiva do Senhor Hin1stro das Relações Exteriores em Visita
Oficial e Cuba, 1987 (membro).
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Comitiva do Senhor Ministro das Relações Ext-er1ores, em ·...-isit.:::.
de trabalho a Bogot.li e Reunião da Federação de •:ateic'..lltores e:n
Medellin, 1987 (membro).
Ccmitiva do Senhor Presidente da RepUblica em 'Jisita Ofic:.al t.
Arqantina, 1987 (..abro).
VII UNCTAD, e Reunião de Coordenação com cs Chefes da Missão ~a
Europa ocidental, 1987 (delegado).
Co•itiva do senhor Presidente da Repli.blica em ·.risi-=a Ofic1.al a
Angola, 1988 (membro).
Reunião da Zona de Paz e Cooperação A.tlàntico sul, ~lOV·'l ::::o~k,
1988 (delegado) .
comitiva do senhor Presidente da RepUblica <:!m ·..ris i ta oficial .3.
União Soviética~ 1988.

coaitiva
do
senhor
Ministre
solenidade de Posse do Presidente jo

Fara~u~l.

~989

'meQb=~~

Comitiva ào Senhor Presidente da RepUblicã e:n ·;1s~ta ao Equador

e Costa Rica, 1989 (membro).
Assembléia Geral da Orqanizac;:ão dcs Estadcs . ~..mer.~_..::3ncs. '--989
(delegado) .
Comi ti v a do Senhor Ministro das Relações Exter::.. ~res em vi.;;;l '!.:a
ao Paraguai e Argentina, 1989 (membr~l.
:.986, ?-9
::ONU,
XLI
a
XLIV
sessões :ia .1\ssem.blC:.a
3e!"~l
.:12
(assessor) .
coordenador da participação brasllel.ra na Fe1:-3 :ndustrial 3e
Hanover,

.:.992.

A disposicào do Min1.stério ::::a Agr1.cul tu r a. :..979.
Assessor do :.finlstr~-Chefe ::a Se~::-e-car l3 de ? lane Jamento
Presidência da Republica, :?79/85.

-::a

Ordem de Rio Branco, Grã-c:-·.;z. Bras1l.

LEàll~-~-.;: ;;p..:._;:.·~-;,S"c'"o,:.l'pGa>irca;;-;-,~si<ooÕR'iaõimii<o'>Os. -,-·
Diret-or-Geral do Departament:J do Ser'.rLço ::::xte:-ior

VENEZUELA
Politica Interna

A Venezuela tem atravessado. nos ultimas ano:;. um penedo dificil de
sua v1da politica. na medida em que o pa1s se esforp pMa :;uperar os efe110s
do colapso do seu modelo econômico. excessivamente baseado na renda do
petróleo. e da progressiva perda de legmm1dade Jo 'iiStema poli11co
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caracterizado pelo condomimo do poder dos pamdos tradictona1; Ação
Democrática e COPEI (democrata-cristão). A combinação desses do:s fatores
resultou nos violentos distúrbios de \989 ( ''Caracazo .. \ nas uuas

:ero~auvas

de

golpe militar em 1992 e no afastamento do então ?residente Carlos ;..ndrés
Pérez em \993. sob acusações de cor-:-upção .
elegeu-~ e

Desligando-se do COPEI em 1993, Rafael Caldera

Prestdente

pelo movimento "Convergencia'' e tomou posse no 1mcto de 1994. Alem de
uma crise de grandes proporções no setor fmanceiro. a situação çconômtca
venezuelana segum inicialmente marcada por altos •nàices de inr1ação e
desemprego

1

respectivamente ac1ma de 56%

ç

de ! O''o em

p')r um

I 095),

elevado déficit público e por desequilibnos no baL.:;ço de pagamentos.
Havendo dedicado os dois primeiros anos do seu mandato a promover
sobretudo a estabilização politica e militar do pms. bem como a

restauraçc~

da

legltlmidade e autoridade do poder publico. Caldera lançou. em abnl de •996,
um austero programa de aJuste econôm1co. denom:naoo ··.'".ger.cia Venezuela"
Os resultados Imediatos foram posmvos.

~~pec:a.imente J

de apo10 para permmr a tmpla'ltaçào de meci1das uu>eeccs

ç.

em c· ena med1do..

Impopulares. como o aumento dos precos cia gasoltno. " ""'aduat
juros bancanos. o cone de subsldios.

;::1

mobilização

~ie,·açào

desvaiorlZ<l(:io do ll(..lií .._ar

r

dos

causada

pela liberação do càmb10 1 e o aumemo. de i 2.~ 0 o parJ i 5.:5'·0. da ali quota C<J
imposto sobre 'endas de amgos de I uxo ,.\ acioç<io. ,,em d1srurb1os. de ta:s
medidas contrasta com as graves mamfestaçóes de prctesro \enficadas quando
da aplicação de plano assemelhado no Governo amecoor 1Perez 1 e representou

importante vllona politica para o Pres1dente C aldero
A adoçào de ta1s medidas não

l;~stou.

os objetivos centrais do programa. como

~

porerr.

cJT2 ~u·e

'assem anng1dos

reduç;Ja da mt1açào e a retomada

dos invesnmemos e do cresc1men:o. ;em falar na cuestào do déficn fiscal.
Estes problemas foram gerados. ma1s esoec:ficameme. oela queda acentuada
nos preços mtemac1ona1s do petrolec. produto de

qu~l;;

Venezuela connnua a
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depender fonemente. Esse ··cboque ·· refletm-se na balança comercial e
dificultou um ajuste fiscal nos moldes precomzados pela eqmpe econômica do
Governo.
Nesse quadro de mstabilidade sócio-polit1co-econôm1ca. Hugo Chávez.
que protagonizou duas tentativas de golpe. em 1992. mantem-se a frente das
pesquisas para a eleição presidencial de dezembro, com 4 I por cento das
intenções de votos. Salas Romer. candidato mdependente. vem ascendendo e
figura em segundo lugar. agora com 31 por cento Sendo Romer a segunda
opção para os eleitores de todos os seus concorrentes. de acordo com urna das
pesquisas realizadas. pode ocorrer que. ame a immenc1a de uma vuona de
Chávez. boa parte do eleitorado prefira direc10nar seus votos para o imico
candidato capaz de evitar tal desfecho.
As eleições parlamentares e estadua1s de novembro proximo deverão
representar. na prat1ca. \"lnual pnmerro turno da ele1ção pres1denc1aL uma vez
que de1xara ma1s explicua a nova correlação de torças e seus desdobramentos
no pleuo de dezembro.
Política Externa

Paralelamente ao fonalec1menro das relações com o Brasil e a busca de
uma aproximação comerc1al com o \lercosul. o relacmnamento com os EUA
tem ocupado pos1ção central da pohtica externa ,-enezuelana Embora se
observasse ceno distanciamento none-amencano com relação a poliuca
econôm1ca aphcada nos dois pnmerros anos do Governo Caldera. manteve-se
forte o relaciOnamento nas áreas de segurança e defesa. em particular no
tocante ao combate ao narcotrafico

O Governo none-amencano emltlu.

adema1s. declarações públicas de apoto as med1das de aJuste econõm1co
adoradas em abnl de 1996 Vê com preocupação. por outro lado, a perspectiva
de uma vuóna de Hugo Chávez nas próximas eleições pres1denc1a1~ na
Venezuela
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Os vinculas com o G-3, conquanto sejam •mportantes, viram-se
debilitados, em função da sensível redução do poder de atração do NAFTA
(passando a predominar uma avaliação mais realista sobre as remotas
possibilidades da incorporação venezuelana àquele mercado), da cnse do
México e das persistentes dificuldades no relacionamento com a Colômbia.
No caso deste pais. principal parceiro andino, persiste a ambiguidade de um
processo dinâmico de integração económica com uma agenda complexa que
inclui

diversos

contenciosos

graves

(inclusive

de

fronteiras).

Essa

ambigüidade se reflete em divisões internas na própria Venezuela, onde as
atitudes com relação ao vizinho andino variam desde a busca de cooperação e
integração ate a franca hostilidade.
Os problemas. em especial económicos. enfrentados nos ultimas anos
impediram Caracas de dar prosseguimento as aspirações de proJeção global e
à politica de prestigio conduzida durante os anos da "Gran Venezuela"", em
particular junto aos paises caribenhos e da America C enrral. Persiste o
contencioso de limnes com a Guiana.

Relações com o Brasil
Tradicionalmente voltada para os EUA a Venezuela passou. sob o
Governo Caldera, a privilegtar a aproximação com o BrasiL o que possibilitou
elevar a niveis sem precedentes o relacionamento entre os dois ,;zinhos sulamericanos e amazónicos.
A partir do encontro presidenCial de La Guzmania. em março de 1994.
registraram-se os seguintes avanços:
-construiu-se uma agenda ampla e diversificada, na qual se destacam as
iniciativas em matéria de integração tisica e energética. desenvolvimento
fronteiriço e cooperação em meio ambiente e outros campos:
-estabeleceu-se nova moldura mstitucional para o encarmnhamento de
tais iniciativas. na forma da Comissão Binacional de Alto Nível (presidida
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pelos Chanceleres 1 e de seus Grupos de Trabaiho. bem c c' mo .1r '-·lec:>r:>Smo
Pohttco de Consul!as 1 V ice-Chanceleres L
- amphou-se o mterc:imbio .:omerctal. com destaque :>o.ra

.lS

compras de

perroleo 'enezuelano. que passaram a sttuar ' \'enezuela c0mc'

segundo

pnnctpal fornecedor ao Brastl.
-obte,·e-se um encapsulamento da questàc· da 1mnençào ticgai "a r<:!!tào
tromemça. que provocou. no passado. sencs -Jesgastes no reíac1onamenro
entre os do1s patses

Tais resultados são bastante

füram

t::"i;presSI\.~)s-:

~~btld,)~

"·.,..acas

uma

:1

mtensa açào d!plomatiCJ.. yue mclmu cinco \.ISHas presJdencJ:t•:c:: "'". n11merosos

encontros

de

Chanceleres.

Vtce-Chancelere>

"

:lUtNtdades

Je

ntvel

m1nisrenal.

Atualmeme se busca. cada 'ez mats. passar ,ia fase de .tproxtmaçào
pohttca e de identtficaçào de areas e proJetes de cooper:tc;iJ' c:tracenstJCJS
dos ulttmos anos. para uma

n0\"3.

erapa. que :nclua

Jo

~'Tande

ceie· '· •:aoazes de

csrrate~tl'J

c-m r.:. ' i1rJ.sti -: a

setor empresanal e a concretização de tmctatl\as de

(Ontnbwr para a conso!Jdaçjo d!! uma parcerJJ

ma1cr cr.\,"'l\-lment0

Venezuela.
Apesar de alguns

resultados

relevantes. come

. c'nc iusa o

Jos

entendimentos entre a EDELCA. ELETRONORTE e ELETRl'BR. \S para c'
fornec1mento de energia détnca \enezuelana

J

Rora1ma. :hnPs ,nanços.

como a celebração de acordo de li\Te comercto entre ,,

\1E:C:.C'-'~l'L

c

~

Comumdade .\ndtna e o aprofundamento da parcena entre I'ETROBR.\S e a
PDYSA. ::.erào necessanos para consolidar ,_, Drocesso Je .1pr0'\tmacjc> çnrre

os dois patses.
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MENSAGEM N• 246, DE 1998
(n• 1.346/98, na origem)

Senhores Membros do Senado FederaL

De conformidade com o art. 52. inciso IV. da Constituição Federal. e com o disposto
no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior. aprovado
pelo Decreto n 2 93.325. de 12 de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea ··a", e no art. 55, do
Anexo I ao Decreto n' 2.246. de 6 de jWiho de 1997, submeto

a apreciação

de Vossas Excelências

a escolha, que desejo fazer, do Senhor SERGIO SEABRA DE NORONHA. Ministro de Primeira
Classe. do Quadro Especial. da Carreira de Diplomata. para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto a República Gabonesa.
Os méritos do Embaixador Sérgio Seabra de Noronha. que me induziram a escolhêlo para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasilia.

Fernando Henrique

EM

n•

g_

de novembro de 1998.

Cardo~o

DP/DSE/ARC/G-MRE APES
Brasil ia, 04

de

:1ove!T!bro

de 1998

Excelent1ssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da constituição, e
com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do
Regulamento de Pessoal do serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
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n• 93.325, da 1• de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, al1nea
nan, e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n 11 2.246, de 6 de junho de
1997, submeto à apreciação ela Vossa Excelência a anexa minuta de
Mensaq. . ao Senado Federal ~tinada à indicação do senhor Sérqio
Seabra ~ •aroaba, Ministro ~ Primeira Classe, do Quadro Especial,
da Carreira de Diploaata, ~ra exercer o cargo de Embaixador de

Brasil junto à República Gabonesa.
2.

Enca•inho,

igualaente em anexo,

informação sobre o pais

e Clariculua vi tae do Ellbai>l:ador Sérqio Seabra de Noronha, que,
junta. .nte ca. a Nensaqe• ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, será apreaentado ao Senado Federal para exame por parte
de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

(2,~~2
LUIZ FELIP/

~REIA

Ministro de Estado das Relações Exter1ores

I N F O R M A C À O

CUrriculuweVitae

Embaixador SERGIO SEABRA

Da

NORONHA

Rio de JaneirojRJ, 18 de maio de 1930.
Pilho de ~aldomiro Braga de Noronha
Noronha.

e

Marieta

Seabra

de

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD-PUC/RJ.

CPCD, tRBr.

CAD, IRBr.
Terceiro Secretário, 03 de agosto de 1959.
Sequndo Secretário, antiqüidade, 12 de dezembro de 1963.
Priaeiro Secretário, mereci. .nto, 25 de junho de 1969.
Conselheiro, merecimento, 09 de abril de 1973.
Ministro de Segunda Cla•se, merecimento, 12 de junho de 1978.

Quadro Especial, 18 de •aio de 1990.
Ministro de Primeira Classe, do Quadro Especial,
1990.

19 de maio de
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Chefe da Divisão de Comunicações, 1970/71.
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1971/72.
Substituto do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da África
e Oriente Próximo, 1971/72.
Assessor do Chefe do Cerimonial, 1976/79.

Chefe
da
Divisão
Especial de
Acompanhamento
Administrativo das Unidades no Exterior, 1985/87.
Secret~rio de Recepção e Apoio, 199/95.

e

Controle

Nápoles, Vice-Cônsul, 1961/63.
Marselha, Encarregado, 1963.
Nápoles, Encarregado, 1963.
Nápoles, Cônsul-Adjunto, 1963/64.
Baltimore. Cônsul, 1964/67.
Port-au-Prince, Encarregado de Negócios, em Missão Transitória,
1967 e 1968.
Madri, Conselheiro, 1973/76.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1979/83.
Kua1te,

Embaixador,

Libreville,

1988/90.

Encarregdo

de

Negocias,

em

Missão

Transitória,

1995/98.

I Congresso Internacional de Literatura Católica, N~poles, 1962
(observador) .
I Reunião da Promoção Comercial
do
Brasil
no Exterior,
Washington, 1966 (participan~e).
Acordo sobre Cooperação Comercial com o Governo da RepUblica do
Iraque, Iraque, 1972 (delegado).
Grupo de Trabalho para organ1zaç:ão da posse do Presidente João
Baptista de Oliveira Figue1redo, Brasilia. 1979 (sUbchefe).
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial. Brasil.

~~/

ARDO PRISCO PARAISO RAMOS

.\11NISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

J:

'-I"OSE<..-RLT \RI\
\:-.SI """\:TOS POI !TIC"O~
DEP \R r \.\.11:;-..: roI)\ ·- :<.IC.\ I. ORit 'TI PRO,l'.Hl
IJI\1S".L.'0\ VRJC\-1

INFOR~HC.~O BÁSICA
REPLBLIC\ GABO!\ ESA
I· INTRODU( \O

A Republ1ca Gabonesa snua-se na Africa Oc1dentaL confinando com o Oceano
Atlãnuco. Guine Equatorial. Cameroun e Republica do Congo O pats tem uma
extensão de ~66 mil k.m2. sendo cobeno ~or densa !loresra cquaronal ~:;." urna faixa de
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planice tropical. ao longo da costa adimica. A capitaL Librevtlle, é o principal centro
econômico e comercial do pais, que conta com uma população de I 5 milhões de
h4bitantes Com um PIB da ordem de USS 5.2 bilhões (estimativa de 1996) e uma renda
p<!r caprta de USS 3 700. o Gabio e classificado pela ONU como um pais de "renda
media alta". mesma categoria do Br.-1. O pais é rico em recursos naturais. sobretudo
petróleo. urânio e manganes No c..ario internacionaL o Gabão segue uma política
externa equilibrada e construtiva. ..m:endo bom relacionamento com os vizinhos
regionais. com a União Européia e com os EUA Com o Brasil, o relacionamento é
correto. ainda que o intercàmbio esteja aquem do seu potencial
O Gabão é uma RepUblica parlamentarista. com um Presidente da República
eleito por voto popular para mandato de sete anos. O atual Chefe de Estado gabonés e o
Presidente Omar Bongo, no cargo desde 1967 e reeleito em 1993. O Primeiro-Ministro.

indicado pelo executivo e confirmado pelo Parlamento. é Paulin Obame Nguema. O
poder JegjsJativo e exercido por um Parlamenro bjcameraL fonnado por uma
Assembleia NacionaL de 1.20 membros. e um Senado com 91 assemos Deputados e
Senadores são eleitos por vmo popular. para manda10s de respectivamente 5 e 6 anos :\
Constituição gabonesa. promulgada em 1991 e revista em 1994. estabelece um SIStema
de governo com poder execuuvo fone. um poder _1Ud1ciano mdependente e incorpora
um capnulo relativo aos direnos humanos
li-HISTORIA.

Os pnmeiros europeus a se interessarem pelo atuai terruono do Gabão tOram os
portugueses. que apartaram no estu.-io do Rio Como em J .•n: Em ... inude da tOrma
reconada do litoral. a região recebeu u nome de ··Gabão·· palavra que em portugues
!lignrtica ·~.:apOle de mangas· Pos(enormcnrc. ·. cruicou-!lc a presença no !Jrorai Jc
holandese:;. franceses e mgleses que. tal como ns ponuguese~. tOrnec1am teCidos. armas
de tOyo t: nbjetos de prata e de !Crro aos chefe~ Jas mbos ivca1s Em troca. r~.:cebiam
marrim L' t'SCT.<l\"U.s. ~,·.sses ulrimos l'!loColh!dO!! L'nlfc ..:ondenado.s t'U pn~ll>ne1ro~ J~
guerr.:t. <.J.rrebanhados Jas tnbos m11l11gas
Entre l 839 e 1842. os reis gaboneses assrnaram um trarado de aliança com o
Governo francês. o que colocou a região sob a proteção daquela potencia europe1a. Em
1910. o Gabão foi incluido no conjunto admimsuat1vo da A.frica Equamrial francesa.
passando a condição de território uhrama.nno em l 946 Em referendo realizado em
1958. os gaboneses votaram maciçamente a favor da integração do temtorio como
Estado autônomo da Comunidade frUJcesa Em I 7 de agosto de 1960. o Gabão tomouse independente. sendo eleito Presiàente da Republica Leon M · Ba

lU- royTICA INTERNA

O Governo de M'Ba foi deposto em 1964. por golpe de estado liderado pelo
então Mini_~[ro dos Negócios E.stranFaros. Jean Hilaire Aubame. Ante a inrervenção ge
tropas francesas. chamadas a restabekcer a ordem em virtude de uma acordo de defesa
mUtua entre os dois paises, o Presidente M'Ba foi reconduzido ao poder Com sua
mone. em I967. assumiu o poder o Vice-Presidente. Omar Bongo
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Em i 968. u Presidente Bongo implantou um sistema de governo LmipaniJ3.rio.

baseaào 110 .. Part1do Democratico Gabones·· - PDG. formado em torno dos objerivos
de garantir a umdade nacional t! supnmir as díscrimmações emicas. Graduaimeme. o
panido consolidou-se no poder. passando a dominar o cenano politico do pa1s O
Pres1deme Bongo foi reeleito para o cargo em 1973. 1980 e !9'36. concorrendo sozinho

e sempre conquistando mais de 95 porcemo dos vows
Como ocorre na maioria dos pa1ses africanos. as questões politicas rem sua
ongem nas diferenças ernicas ~o caso especifico do Gabão. as principais ermas são os
Fang e os Batekês. essa Ultima minoritã.ria. porem detentora do poder politico. uma vez
que Omar Bongo e seus princ1pais assessores dela fazem parte A. pamr de meados da
decada de oitenta_ em meio a forte recessão econômica provocada por um programa de
austend.1de .:~dotado pelo Governo. sob supervisão do FML v descontentamento com o
regime romou-!>e cada vez mais palpavel Entre l Q89-90. u país foi sacudldo por
mumerc-"S í7lo·,jmemos grevntas e mamfestaç.ões estudantiS. damando por retOrmJ.s
politicJ.s l' protestando contra J politica econõmicJ. Iniciou-se. t:ntào. L' processo uc
trans1do L:>J.rJ um SIStema de g.o\erno mult1pamdano
Em .1brd de 1000.

Bongo com-ocou uma Cvnr'erencta !'Jac10nal para .::ondl!zlr o
..:i-c :r::ms1çào democratica Efetivameme. em maJO Jaquele ::mo. a .-\:ssembleia
'JacJOil.ll Jpra,·ou uma Constuu1çào provJsoria. urlc1alizando u mulupart1dansmo (.'
mcorçorando cJ.puulo espec1al relati-..u aos direiros humanos. Entre setembro e ourubro
Je I ·hl• 1. ~r.:alizJram-se as prrmerras eleiÇÕes parlamentares muhipanrdanas do pa1s . .:..:om
·.noriJ Jo pan1do gu\er"msta. u PDG. LjUe obteve o6 dos ! ::o assemos da .1.ssemblerJ. ()..,
Jema1::. .!::.::.~me~ J1str:bu::-am-':-!~ ~mre d! ... ersos par.ldc-s 1J?OSICH.ml5tas . ...:m ~::.pccal
.'.'.l.\\'''·'·'"''•'1.'1,'!1/ \ut/IJII•li' J~·.\ h"li~ih·rr)f/\ - R'-.11 .I!ICl:!r.Jdo --.()brerudv rllr r·r..'S'ill.l--. J.J
·::mJ :·.1:1~ .. Partltlr.J lj.Jbont-~ ['elo Progresso
I'GP rcprcsemanrc JJ crnr.1 :1 :;nu. ·-·
c.Hr.-.... : • :.:ur..·::~·.--. :J:.lflld•..l!> . . r..'fll l''.pfC!>SJU n.:ICIL'nal
proc~sso

iii r..'
,:m J :mss.io r..ll.! ~.-·,Jrnrnar t) .une-l'fLlll'!0 ~.ir..· Cunsr11uH;J0 •.Jt.:r-:r~ill'. ,1
·._:,,r;-,•r:r-...1 um.1 --.r..'rrt: i.k ::'.;Inças í.ll'mocrJ.IJCU'> •rlSplrJdu::, nJ. ..,,1!C:-fl:l!J..:.: :~Jnc . .::.J

•;rl--.rli!..:
ua:

() prccess~.1 d~ aprovação estendeu-se .are I 097_ -:om a 1ntroduçio :,_'TaduJ.i de
JrsocsrtJ".oS -:vnstuucionars

:-~-::n

n;-,

Em Jezembro de 10<?3. reajizaram-se eleições pres1dencraJS . ..:om 2 , i tona Jc
9on~v

::,• i:r.meiro t~rno l..":om ~I porcentO dos \ocos. Jerrotando r.."' .::andidato :i.::
)posrç.:iu. Paul \ 1" Ba Abessole. do R.'.:B .--\s elerçôes tOram marcadas por ')eri:ls
.rregwandades_ rendo o governo recorrido a taticas desleais. tais como a mlim1dação
:iSJCd

-~o;:

L;:;.m:iidatOS Ja Oposição

f~\a

";"U.arda presidenci:c1\. ..:e!15Ufd

.1

propag<:1rJda

..::eltu;-J, upu::.JCJünlsta e restnçào Je acesso aos mews de comunrcaçào 0iic;ats Duram::
·) pnme1ro !>Cmestre de 1994. o pats foi sacudido por \iolema unàa Je prmestos.
urganrz.J.Jos pela. coligação de panidos àJ oposição 1 ·· -\lto Conselho dJ. ReslsH~ncr;:J·
HCRJ c l..":nm a pantcipação de estudantes e sindicJtos A. capital. L1brevrlle ·:hegou J

ser ocup<ida. !=JUr tropas do exercito.

Em me::~dos óe 1°94. u pamdo go\ernisla. PDG . ...:hegou a um entendimento com
a oposJcão . ..1ssmando o Acordo de Pans em outubro daquele ano Foi emào IOrmado urn
governo Jc reconciliação nacional. que propõs a criação de uma comissão eleitoral
m<iepe:1deme bem como a rev1sào do codigo eleitoral do pa1s .-\mbas as ;nedidas foram
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aprovadas por referendo. sendo tambCm criado. em final de 1995. um Senado de 91
assentos.
As eleições parlamentares realizaram-se em dezembro de 1996. com VItória do
"Panido Democratico Gabonês'·- PDG, que conquistou 85 dos 120 assentos da
Assembléia e 54 das 91 cadeiras no ....,.,m-criado Senado Com esse resultado. o
Pres1dente Bongo manteve ampia maioria parlamentar. o que lhe assegurou o apoio
necess&rio para a implementação de algumas medidas recentes. como aumentar o
mandato presidenc1al de cinco pua s.&e anos e estender a idade limite de candidatos a
Presidência para os 70 anos. Por ouro lado. os partidos de oposição continuam
fi-aamentados. incapazes de apresenlar um cand1dato a altura de desafiar o atual
Presidente. Ao que tudo indica. Bonao não tera dificuldades em reeleger-se para ourro
mandato. nas eleições pres1denc1ais marcadas para dezembro do corrente ano
[V~

POYTICA EXTERNA

A pohtica e'<tema do Gabão reflete a postura conser,·adora prevalecente no
plano interno. e caracleriza-se fundamenraJmenre por um alinhamento com os pa1ses
ocidentais. por uma fone e complexa ligação com a França e por uma linha de
moderação no àmbno das relações com os demais pa1ses africanos
O relacaonamemo com a França. principal Investidor estran!:?e1ro e fonte de maas
da metade das amponações do pats. tbi. durante munas anos. u e1xo central da politica
externa !;abonesa \tualmeme. i.l medida t:m que J frança procura dP.-ersJtic;u 3 sua
polmca athcana. JpraxJmando~se de pa1ses fOra de sua arca de JnrluCncJa tradic1onal
1 'e . ..l.S e"~C:·colõma.sJ. v Gabão :em procurado e~rabel~:cer no\·a~ parcenas. :.mro no
.:lmbno da l."mão [uropela como rambem r.:om 1.l Canada. Chma. ;;aJses Jrab(."S t' os
l:.L.-\. s~ndo este uh1mo o ma1or comprador do peno1~o ~J.Don~s

No âmbno reg1onal. o Gabão mantem relações cordiats com todos os patses
vizmhos O Prestdente Bongo, que se apresenta como um dder \·ra1esman africano.
tem tido atuação das mais construtivas na mediação de contlitos locais
Durante a
crise na RepUblica do Congo. entre maao e outubro de !997. Bongo teve papel
importante nas tnu:ativas de paz.. soOrerudo por ter laços tàmiiiares com Denis Sassou
Nguesso. o PreSidente deposto. rx).teriorrnente recondundo ao poder. Em julho de
1997. o Presidente gabonês esteve em Luanda. onde manteve conversações com Jose
Eduardo dos Santos sobre o proceSIO de paz em Angola. oferecendo-se para agtr de
mediador entre o governo e a UNITA ( ate passado recente. o movimento de Jonas
Savimbi contou com o apoio e simpatta do Gabão) Com relação a atuaJ crise na
RepUblica Democratica do Congo. o Prestdente gabones tem adotado posrura cautelosa.
tendo afirmado. recentemente. que .. a \anica maneira de salvar o pa1s 1rmào e mediante o
estabelecimento de um poder democra!JZ&do" Ainda no àmbito regional. o Gabão
abriga cerca de SO mil refugiados da Republica do Congo. Ruanda e Republica
Democrã.tica do Congo

Em 1997. realizou-se. em LibreYllle, a Cupula dos Paises da Africa. Caribe e
PacifiCO ( ACP- integrada pelos países membros da Convenção de Leme. pela qual
esses paises gozam de cenas privilegias comerciais com a União Europêia). o que
conferiu grande visibilidade intema:ional ao mandataria gabonês Em ma1o do corrente
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ano. o Gabão sediou reunião do Conselho da Orgamzação Internacional de Madeiras
Tropicais. com panicipaçào de delegação brasileira
O presidente Bongo tem impulsionado ativamente o processo de integração
econômica regional. sendo um dos idealizadores da ··comunidade Econõmica e

Monetãria da África Central"- CEMAC. organização criada em fevereiro de 1998
sucessor da ··união Aduaneira dos Estados da África Centrar·UDEAC. A CEMAC. que engloba o Gabão. Cameroun. Republica Centro-africana.
Guine Equatorial. Chade e Republica do Congo. tem por objetivo a criação de um
mercado comum. mediame a redução progressiva das tarifas aduaneiras mternas e
harmonização de uma tarifa externa comum.
como mecamsi'T!O

O Gabão tem participação auva na ONU. e desde outubro de 1997 e membro
nào-pennanente do Conselho de Segurança -\lém disso. o pa1s e membro da
Orgamzação dos Estados Africanos. '\los Ultimes anos. v Gabão rem procurado
fonalecer o relaciOnamento com os pa1ses islâmicos

V- ECONOMIA

Bem dotado de recursos naturais. sobretudo petroleo. manganês e urâmo. ~om
uma razoavc:l Infraestrutura de transpones e sev1ços e com uma população de numero
reduz1do. a ;enda per c.J.pna d0 Ciabào. J.J. ordem de l."S$ 3 700. e uma das ma1s altas do
..:onuneme afriCano
\ econom1a ~..: altamente dependemc dJ. e\ploração de pl!troleo Jrlvldade (]ue.
1•l07_ r~.:prcscmou -1-n porcento do I)IG. -:-.~ porccnro das rcccuas Je e'ponaçào '-' --+:?.
rorccnw Ja arrecJ.uaciio do ~O\ernu fl.!rCcJro ma10r produtor da
\fricJ. ~ubsaanca.
J.:pu1-, Ja \.'1gena t.: \ngoia ....1 pa1s ...:unta com r..:serYas petroltferas d.t.: I _-; bilhõt.:s Lk
barris. com produção diãria de 3 75 nu i barris. Com o eventual esgOtamento das
reservas de petroleo. a mineração e a exploração de madeiras tropicais deverão tOlnarse atividades cada vez mais importantes para a economia gabonesa
o..::n

O setor agncola e pouco desenvolvido. uma vez que a ã.rea cuitiva\·el repre~ema
apenas 5 porcento do temtorio do pa.Is. sendo o restante cobeno por tloresras e
pântanos Assim. a agricultura e a pecuaria representam apenas 9 porcento do Pffi
gabonês. devendo o pa1s imponar cerca de 60 porcento de suas necessidades de carne e
alimentos da Europa e de outros paises africanos.
O setor industrial. excluindo ati\;dades ligadas a exploração de petróleo e de
madeiras tropicais. e pouco expressivo. representando I I porcento do PlB e limitandose à produção de cimento. produtos têxteis. bebidas. plã.sticos e aJguns bens de consumo
bàsicos.
O setor de serviços. representando 40 porcento do Pffi, e relativamente bem
desenvolvido. sendo o país servido por razoável rede de transpones- em vias de
reestruturação- um dos melhores sistemas de comunicação do contmeme. uma moderna
rede de serviços bancarias e financeiros e uma adequada mfraesrrutura de serviços
pUblicas Além disso. as attvidades comerciais são bastante desenvolvidas Pesquisa
sobre o custo de vida em Yarias capitais. efetuada em março do corrente ano pela
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Wor/dwide Cusr of L1vrng Survey, idemificava Libreville como a sexta cidade mais cara
do mundo. apenas atras de Zunque e a frente de Londres.

Nos ultimes anos. a economia gabonesa tem apresentado uma taxa media de
crescimento anual àa ordem de 3 port:emo ( penado de 1992-96) Estima-se que em
1998. devido a atual conjuntura de queda Go preço do petroleo no mercado
internacional. o crescimento do PIB será mais modesto. ao redor de 2 porcento.
contrastando com o incremento de 4.5 porcento registrado em !997
Graças a uma politica de discipima fiscal.
em !997 as contas pUblicas
apresentaram superavn de S 7 '% do PIB Com relação a d1vida externa. de USS 4 2
bilhões. o Gabão esta em v1as de negociar um acordo de reescalonamento com o FMI
Para tanto. o governo comprometeu-se a acelerar o processo de pnvatizaçào. alem de
aumentar a eticiênc1a do setor estatal e racionalizar o funcionaliSmo publico. fonte de
emprego para 50 °--o dos assalariados do pa.1s
O comerc1o 1ntemac1onal em ambos os sent1dos aung1u. em [Q96. a c1fra de L'S$
3 8 b1lhC:es. ,.;om exponações de USS 2 3 bilhões e 1mponações de L1SS 978 milhões
Em 1995. as exponações somaram US$ : -l b1lhões. com 1mponações de US$ 939
m1lhões. Os pnnc1pa1s produtos da pauta de exponaçào . ...:om respect1vos percentuats
sobre o total e'í.ponac!.o. ::.ão petroleo { 35 ° o). madeiras trop1Ca1s 1 0 ° OL manganc~s e
urãnio ( 6 °/o) Os ~rmc1pa1S compradores são os E L! A 1 bb 0 01. França ( 8 .0 _/o) e China
( 5 °1o). O pa1s 1mporta sobretudo maqutnas. produtos .IItmentJCIOS. matenal de
transporte e produtos ,!UimJCos. provenientes da França
..12 °<>1. El1 A ( tJ a-o) t:
Holanda 1 .: : :~" 1

VI- RELACOFS C0!\1 O BRASIL

As :eiações d!plomaucas ~mre c Bras1í e o Gabão tOram estabelecidas em 1974
com a mstaiação. e::n : 976_ lia Emba1xada cm Librev!lle A prime1r3 IniCiativa de ma10r
imponãnc1a :"!O reiJcionamento t--ilaterJL Jntenor ao estabelec1memo de relações
dipiomaucas formais. fo1 a v1sita ào então Chanceler \-1ario Gibson Barbosa aquele pa1s.
realizada em 19:: Em 1975. o PreSidente Omar Bor.go efetuou \ !Slta oficial ao Brasil.
a qual segUiu-se. e!"!1 1983. \-I agem do \hmstro dos \:egoc1os Estrangeiros do Gabão.
Manin Bong.o. ao nosso pa1s

A Comissão \.1ista Rrasli-Gabão foi cnada por Acordo em 1982. e reuniu-se pela
tercei!"a vez. em L1brevlile. no ;::.no de 1988 Naquela ocas1ào. procurou-se estabelecer as
bases para uma cooperação mais estreita entre os d01s patses. rendo a pane gabonesa
manifestaao Interesse peia compra de material ferrov1ario do Brasil. Não hã.. no
momento. prevtsào de data para a realização da I\_.· reumào da Comissão ~.1ista

O Gabão faz pane da Zona de Paz e Cooperação do Atlânuco Sul (ZOPACAS).
mantendo. ~m seu àmbito. postura construtiva e conciliadora A chancelaria gabonesa
acolhe com Interesse. e gerai mente de modo tàvoravel. pedidos de apo1o a candidaturas
brasileiras
-\ div1da externa do Gabão com o Brasli. no àmbno do Clube de Pans e
relativa a tlnanc1amemos do PROEx. ~ de L"S$ ---l-8 4 m1lhões O último acordo de
reescalonamento foi assmado em 27 de março de 1996. não havendo atraso no
pagamento de Juros e pnnc1oal
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O intercãrribio comercial e pouco expressivo. não havendo registro de atividades
ou de cooperação técnica.

e~presariais

EX.roRT.\ÇOF.S DO BRASlL P.\.R..\ O (;AB.\.0-IX) l.SS ,111,
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Relações Exrerwres e Defesa Nacwnal.)

MENSAGEM N" 247, DE 1998
(n° 1.347/98, na origem)

Senhores Membros do Senado federal.

De conforrmdade ::::om o an. ~2. inciso IV. da Constituição F ~der;1\. e com o disposto
no an. 18. inciso I. ~ nos ans. 56 e 58. do Regulamento de Pessoal do SerY!ÇO Exterior. aprovado
pelo Decreto n" 93.3~5. de I~ de oulUbro de !986. no art. 54. inciSO II. aline:l

··J".

e no an. 55. do

A.nexo I ao Decreto no! :2.~-t6. Je ó de junho de 1997. submew ii apreciaç5.o de Vossas Excelências

a escolha. que desejo lizer. do Senhor RJCARDO DRUMMOND DE \!ELLO. Ministro de
Segunda Classe. Jo Quadro Pennanente. Ja Carreira de Diplomata. p3Ia c:..;ercer o cargo de
EmbaixJ.dor do f3rasil_iumo i Republica Ja :'\Jicar.:iguJ.
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Os méritos do Ministro Ricardo Drummond de Mel lo. ~ue me induziram a escolhêlo para o desempenho dess~ deva.da funç:io. constam da anexJ mformv.ção do Ministerio das
Relações Exteriores.
Brastiia. 9

Je novembro de 1998.

Fernando Henrique Cardoso

EM N>

~ 14 /DP/ARC/G-IIRE/APES

Brasil ia, :4

de

de 1998

:-,ovem:::::::-,

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepUblica,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e
com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
ne 93.325, de 1 8 de outubro de 1986, no art. 54, inciso II, alinea
"a", e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n g 2. 2:46, de 6 de junho de
1997, submeto à apreciaçio cte Vossa Excelência a anex:a minuta de
Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Ricardo
D=-md
da
Mello,
Ministro de
Segunda Classe,
do
Quadro

Permanente, da carreira de Diplomata, para exercer
Emba>xador do Brasil junto à RepUblica da Nicarágua.

o

2.
e

cargo

de

Encaminho, iqual . .nte em anexo, informação sobre o pais
curriculua
vitae
do Minlstro de Segunda Classe Ricardo
DrlDIIIOnd. de Mel lo, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à
aprecia~ão
de Vossa Excelãncia, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respe1tosamente,

yC~-;i~
LUIZ FELIPEI LAMPREIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores
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I N F O R H A Ç A O

curriculum-Vitae

Ministro de Segunda Classe RICARDO DRUMMOND DE HELLO.
Belo Horizonte/MG, 02 de deze!llbro de 1943. Pilho de Carlos
Alfredo Dias Mel lo e Carmem. orummond de Mel lo. Bacharel eu
Ciências .Econômicas, FCE-UEG. curso de Pós-Graduação sobre
Planejamento do Desenvolvimento Econõmico. CPCD, IRBr.
Terceiro Secret~rio, 12 de março de 1971.
Segundo Secretário, antigüidade, 15 de julho de 1976.
Primeiro Secretário, merecimento, 20 de novembro de 198G.
conselheiro, merecimento, 17 de dezembro de 1986.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 20 de dezembro

de

1993.

Assistente do chefe da Divisão consular, 1971.
Assistente do Assessor do Ministro de Estado, 1972.
Assistente
do
Chefe da
Di visão
de
Informação

Comercial,

1973/74.

Assistente do Chefe da Divisão de Estudos e Pesquisa de
Mercado, 1984/85.
Subchefe da Divisão Especial de Estudos e Pesquisas Econômicas.,
1984/85.
Assessor do
Secretário-Geral das Relações
Exteriores,
da
Secretaria Geral, 1985/87.
Chefe da Di visá o Especial de Estudos e Pesquisas .Cconõmicas,
1986/87.
Buenos Aires, Terceiro Secretár1o, 1974/76.
Londres, sequndo secretário, 1977/79.
Praga, Primeiro Secretário, 1980/83.
Praga, Encarregado de Negócios, 19Bl.
Harare, Encarregado de Negócios, 1986.
Pretória, Encarregado de Neqóc~os, 1987/90
Washington, Conselheiro, 1990/93.
Washington, Ministro-Conselheiro, 1993/94
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1994/98.
Tóquio, consul-Geral, 1998.
Reunião de consulta Bras i l-Argentina, sobre transporte aéreo,
Buenos Aires, 1974 (delegado).
Reunião da Subcomissáo de Transportes, CEBAC, Buenos Aires,
1975 (delegado).
Comitê Permanente de Buenos Aires, cEBAC, 1975 (inteqrante).
V, VI e VII Reuniões da Subcomissão de Transportes, CEBAC,
Buenos Aires e Rio de Jane1r~. 1975(76 (delegado).
X Sessão da Assembléia da IMCO, Londres, 1977 (delegado).
Conferência
Extraordinária
da
IMCO
para
adoçào
de
dois
Protocolos às convenções SOLAS e MARPOL, 1978 (delegado).
Reuniões do conselho Internacional do Tr~go, Londres, 1977 j79
(delegado) .
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XIV a XVIII Sessões do comitê de Cooperação Técnica Haritima
consultiva Intergovernamental (IMCO~,
Londres.
Reino Unido,
1977/80 (delegado).
X Sessão Extraordinárl.a do conselho e

XI

sessão

da Assembléia

da IMCO, Londres, 1979.
XXXVII, XXXVIII e XL a XLII Sessões do Comitê de Segurança
Haritima da IMCO, Londres, 1979 e 1980 (delegado).
I Sessão da Assembléia das Partes da Organização Internac~onal
de Telecomunicações Marítimas por Satélite - INMARSAT, Londres,
1979 (delegado).
Conferência da IMCO de Adoçio da convenção sobre Treinamento e
Salvamento Maritimo, Hamburgo, 1979 (delegado).
Assembléia da Comissão Internacional da Baleia, Brighton, 1980
(delegado) •
Com~ssão Mista Brasil-Tchecoslováquia, Praga, 1980 (delegado).
Neqociações da Convenção d . .tinada a evitar a dupla tributação
e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda
com o Governo de Tchecoslováquia, Praga, 1982 (delegado).

/
,,_......-.....__
/-

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
MENSAGEM AO CONGF>F.~SO

RELAÇÕES .RASIL-NICARÁGUA
Dados Básicos:
Locati::r:ada na
I

porç~o

c•ntro-o••t• da Ameru::.a Central, • Nicarágua e o maaor pais

i

da sub-regtio. A popul•ção conce.-...-.e no Jado ocidental. votQdo pilllr~ o ~no

l-

1 P•atica.. Uma Cilldeiil rnorrtanhos. .-... vulcões il'tivos e dois grandes fagos tsolillm o ,
'

liidD orient:a!.. veNtada p•a o o_.ao AtliJJtica e domin.ad.o peLa
:, Mlskitos. Seu ctim• t: tTopic:a:l, em ,.ne •menizado pela iiltitude.

P~cie

,' Forrn• de Govrrna: Repuàtica presr<l.,aa.iiSta
,i Legislativo: umcamera1 - Assembtt!ta
; manaato ele 6 anos

tuoona!,

com 90 membros eleitos por vota dtreto para

·, DltliSAoM•iaistnltw•: 15 De~rtiliiMftl'DS e 2 reg1ões autônomas
. PNnci,_is Pert"idos: Coaltzão Ali-ança Llberõ!l (Al) e Frente Sandtmsta de L!bertacào Naaonal
(FSLN).

1
1

Presidente d~ República: Arnoldo AMtman Lacayo

Vk:e·P•

'id'"te da

Repúbli~:

Ennque Bolaiios Geyer

HinistrD d•s Re8r;6es Extenores: Eduarao Monteategre P.was
População. 4.6 mtthões rl997. pr~o)
11
•

.iu-u: 121.428 Km2
Moeda: Córdoba

I

dCJs :
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PIB: USS 2.0 bdhàes; 1997)
Renda oercaoaa· US!i 434 (1997)
Oívrda Externa: uss 6.3 brlhões { 1997)

uss

valor elas Exportações·

Valor o as

lmponaLOe~:

~nnapars a~rgcs

746 mrlhôes ( :99/')

\JS!i 1.4 t:nlhões ( 1997)

de e:xoortação: care. camarão. lagosta.

ca~

açúcar. banana.

Princ!Dars artrgos ce !mportaçào: petroleo e seus derrvados. maqumana agrrcola e
rndustrial, verculos. fertrlizantes e defensrvos agricolas. matenas-pnmas para a

rndúsma. produtos ahmentrcros. agropecuãnos não-ahmentidOs, produtos quimrcos
e tarmacê.utrcos.
Relações Bilaterais:
~~~caragua

.l.s reracõo:s co i3rasu :om a

moaes:.=

.ntens~aaJe.

c~senvolvem-se

em quaaro de c:Jrdralrdade e

'-'a exoectatJva nrcaraguense de uue o Brasrl se faca mars presente

naquele :Ja1s ,-:., v1s1ta ao Brasrl da Pres10ente Vroleta Chamorro.

em

março de 1992, amaa

não for recmrocaaa
A gestão ao Pres1dente ·"rnoldO Aleman Lacavo. 1nrc1ada em 10 de jane1ro 1997, oferece
oportunrdade

para aaensamenro das relações

Orlatera1s.

Ao . receoer

conçratulaçóes do Presroente Fernando Henrrque Cardoso peta

mensagem

elerçào,

ae

o Presrdente

Aleman Lacayo frrsou que seu Governo ar:nouana. espec1al Significado a c.oooeraçào com o
Bras11. a qual reconheceu ser de grande valor para a Nicar agua_ O Bras11 se Tez representar

na posse ae Aleman peJo Emoarxador Celso Amonm.
•

Cumpre ressaltar que a ênfase atnbuida pelo Governa nrcaraguerrse

ao retaoonamento

com o Brasrl re!'let1u-se na aecrsào ao Governo Aleman de manter Emoarxador resrdente
em Bras11ta

em

'"TH!lO

aecorrénaa

ae

restncOes

a orograma em curso na Chance!ana local oara desatntaçào, em

orçamemanas.

ae

1nUmeras

represemaçóes

drplomattcas

res1dent'!:!s c:a N..:aragua no extenor. emre as ouars as Embarxaaas em Lonares e Pans.
O Bras11 tem oartrcroaoo, oesoe 1993. com uma eQurpe oe oesm1nagem. ::.a Missào .óe
Ass!Stên~:~a

a

Q.emoção de Minas na Amenc;;~ Centra! (MARMINCA\,

.::om aruaçic

na

Nicaraça..:a. adema1s da Costa Rica e oe Honduras, soo a eg10e o a OEA e da JID. Até
setemorc u\trmo o comando da m1ssào era exerc1do por um olic1al bras11esro.
::m agosto de :..997

·ABC: . .:.J~ ·nstas

e

realizou M1ssão a Managua a Agênc1a Brasrlerra ae Cooperaçi1o
colher su0s1d10S para a ar novo rmpulso ao 1ntercâm010 bilateral no

:amt~c

da coooerar:ão tecmca.

:amo

;::an:.e

JO

t:sforco

do l:;overno .:..1eman

de

rmpnm1r maaor

profissmna115mo

a

010IOm2CJa oa N1caragua. realizou estag1o no Cenmon1a1 ao Itamarary, entTe 27 de ma1o e
06 G2

;·...m~o

G~

~997.

:J

Diretor-Geral

de

Protocc1o ca Chancetana mc.araguense.

!:mbê!1:..aoor S·lv1o Av•lez Gallo Em ouruOro oo mesmo ano, vrsrtou Managua o CorTegeoor
jo S-2'õ";·.c":l ";:xtenor Dra.-s1leJrO e ex-Diretor co inst1tuto Rio-Branco, Emban1.aaor Sérg1o
9ath. ::.!e orestou assessona na area Cle orgamzacão e profiSSionaiiZac.ão oa carTeJca
éliOIOõl12~iCa

1•

;-t~

f:1c2.-.3gua

Em sL.:a ·;1s1ta d t~icaragua. ~m JaneirO de 1998. no ãm01to de oenoto pela Amenca Central.
o v,ce-Dres1dente Marco t1ac1e1 anunc1ou a concessão de dJUCia numan1tana aouele oars.
soo

a

:;::~ma ce aoacao de meo1camentos.

c

Governo n1caraguense esta ultrmanoo as

orov,oenc1as com v1stas ao transporte dOS mee11camentos ate Managua
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Em Junno Cle J998. c ~res.aente da Reoubhca sanc..anou a Le• 9665, Jue aucorrza o Pocter

ExecutiVO a conceaer rem•ss.ao

parc~l

oe cred•tos externos A N•caragua soilc•tou umil

redu~o oa 01v1da ern 90% Em 10 de agosto I.Jittmo. a COMACE. alem
proposta oras•Letra cuanto aos \/alares a serem oagos soliCitou ao Governo

~presentar

aa

a
N1caragua

detalhes soare o encaminhamento a ser aado a negooacão da aludida div•da
•

A ccnv1te do TSE.

a

Pres•dente do Conselho Supremo Tnbunal Elertoral da N•caragua

partLCJpou como observadora. das eleções de 4 de outubro. Trata-se oa
ma1s uma LntCLatLva

o:~nunc:•ada

concrer,zaç~o

de

por ocas1Jo da vts•ta ao V•ce-Prestelenre a N•caragua

A balança ccmeroal OLiateral reg1strou em 1997 exportações tJrasueras aa orelem de USS
5,3 m1th6es e 1mporrações de cerca de uss J m1J

Breve Histórico:
A reg1ão ela atual N•caragua foi habttaO• por tnbo'S provementes ela Amenca áo Sul ate o
sl!culo X, Quanoc comeca a receber nativos do Méx1co e •mediações. Por volta de 1 S20. os
conQuistadores espannOJs ali se estabeleceram. tenao s•do recebidos pelo caciQUe N1carao.
do Qual o pats heroou o seu nome.

No periodo colOnial, os dOIS pnme1ros oovoados do lado

~at. e o centro uroano e mteJecruaJ. a_c passo que
Granada e o centro aa anscoc:-aaa lalifund•ána. Entre os seculos XVII e xrx. corsános

OCidental tornaram-se r1va1S: Leon, a

bntánicos povoam a costa canbenna.
Provtnc•as un1das aa Amenca Central

e

Em

1826

a N•caragua tornou-se memoro das

proclamou sua H1dependéncta em 1838. quando é

desfeita a fec::ter3c;ào. Managua fot es~ c.ap1tal em 1857, por ser eqtiJdis-;.ame de León.
rt!lg1âo dos liberaiS, e oe Granada, oer<;o dos conservadores. Estes ult1mos dommMam o pais
durante a segtJnca metade oo secuJo XlX. mas. em 1893, os llbera•s gannaram as de1ções e
govef"T\aram ate 1909 Os conservado,-.s são re•nstalaCios no poder pelos EUA. em 1911.
Tropas
reforcar a ~reoomln•o norte-•mencano soore ::J Cana•
jo vanama

para

estaduntdenses aue ccuoaram o pa1s desde 1912, com 1aoso de dOIS anos. se se rettram em
1933 . .:lpos montar

2

Gucnda Naoonal para manrer a ordem 1ntema. ::m 1934. o liOer

guemlhe1ro Augusto ·:.::sar Sand1no e assassmado a manco de Anasras1o Somoza Garoa,
comanaante aa Guaraa Nactonat. que ~nhou as eteu;ões pres1denaatS em 1936 e governou
o pa1s durante 20 anos A fam1l•a Sornoza tornou-se a pnnc•oal benefic1ána aa prospendade
económiCa ao pais
_:.JIS Somoza Debayte substitUiu G pa1, assassmado em 1956. Para
combater a 01tadura somOZISta. o mtetectual marxista car1os fon5eca funcou, em 1962. um i
mov•mento guerrl!he•ro •nSotrado em Sanatno, a Frente SanOJn!Sta de L.Jbertacào Nac1ona1
(FSLN) Anastasto r-acmtol Somoza Debollyle. 1rmão de Lu•s. e ete1to Presidente em 1967
Em 1972. ~~anagua ;:::·1 devastada oor um terremoto oue <le•xou 6 rrul mortos e 300 mtl
desaonqaoos Parte :a a]uda mternac1ona1 fo1 desv•ada cara os coiTes aa famll•a Samoza.
levanao !!Oera•s e $€rores 0a classe mec:h.a a un.rem-se aos sanom.sc.as Cm 1978, c
assass•nato ao JOrnalista l1nera1 Pedro JoaaUJn Chamorro 101 o estoo•rn ae uma •nsurretçi1o
nactonal contra a -somostsmo. l•der, da pelos sandm•stas Os guernlhetros aerrotaram a
Gu.arda NaCJonal ~ ::maram o Poder'· m Julho ae 1979 Jma )unta formaaa por sandtntstas
assumiu o governo, c;ue expropnou toDos os bens aa tam111a Somoza. nac•onatLZou oancos e
estatiZOu certa ae 4Qg.'c oa econom1a Em 1981. os EUA suspenderam a aJuda econõmtca a
N1caragua. iicusanao cs sano•n•stas ae aootar a guerr•lha esauerOista em EI Salvador Aquele
pa1s passou. em.iio. a fmanc1ar os ~comras~
;uern111e1ros ant~-sanOH11Stas que t1veram em
Honduras sua onnc1~al ba!te t. v1tona dO sanom1sta Dan•~• Orteqa nas onme•ras etetções
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pós-revolução. em 1984,- não t01 reconhec•da pelos EUA. que no ano segumte decretaram

embargo total ao pa1s. Em 1988, com a guerra c•v•l agravanao a cnse económ•ca e com a
•nflaçao anual alcançando 33.000%, to• assmaaa uma trêgua emre o Governo e os rebeldes.
Em março de 1990. Violeta Chamorro (esposa de Pedro Chamorro), da Umão Naaonal
OpOSitora (UNO). venceu as ete•ções. Os EUA cancelaram o emoargo e os contras

suspenderam as hosoJidaoes. Chamorro tomou posse em abnl, e manteve o General
Hurnt:lerto Ortega - •rmào ao ex-Pres•dente Oamet Ortega -no comando do Exérc1tg.

Evolução Recente:
•

A ele1ção de Violeta Chamorro representou uma segunda trans1ção na Nicarágua, desta

vez no sentido da consolidação da democraoa parbcipat•va. oase.ada na reconcJiação, na
plena suboramação dos militares a autondade aval e na etetiva diVISão dos poderes do
Estado Pela pnme1ra vez, partiCiparam das eleu;ões todas as forças poüticas do pais.. O
pleitO fo1 reconhecado como hmpo e legitimo.
O Governo Chamorro consolidou a paaficaçào e a desmahtanzação da soaedade, que se
acnava em guerra CIVIl. e manteve os procedimentos oemocrátiCOS. Obteve, aanda, êxito
na estabilização econôm1ca. A inftação anual ca1u de 13.500% em 1990 para 5% em
1992.0 setor produt1vo, entretanto, na.o se reativou, o que contribUI para que o país
cont•nue hoJe entre os mais pobres do hemrsféno (75°/o da população v1vem aba1xo do
nível de pobreza).
Relatono ae 1997 do PNUO sobre Desenvolvtmento Humano s1tua a Nicarãgua em 126°
lugar entre os 175 pa1ses analiSados (em 1996 ocupava a 117-' posacão~. De acordo com o
estudo. 44% Cla população ntcaraguense r cerca de 2 m1lhões ae pessoas) sobrev1vem com

uma d1ãna oe um dolar.
As efetções de 20 de outubrO ae 1996 resultaram na escolha do canotdato aa AltilllÇil
Liberal (AL) a Pres1dêncaa. Amoldo Aleman Lacayo, com SI% dos votos. Para a VicePres!dênc•a. fo1 eletto Ennque Baianos. A segunda mator parcela de votes coube ã FSLN.
parnco elo candu:Sato Dame/ Ortega, com 3 7. 7% dos sufr.lg1os.
O cenano POlitiCO oue se aesenvolve para a Admm1stração Amoldo Aleman mdica o papel
1nd1spensáve1 ae moaeraçao e oe consulta a ser aaotaoo pela Aliança Lil:leral. de
onentacão conservadora. na conducão de rmportames questões naCJona1s Entre estas.
'nclui·Se o deiJcaao tema das propnedades confiscaaas durante os anos de sano.n•smo.
que tem levaoo a crescente raarcal!zaç:IO da opos1ção . .:om oossrve1s 1mp11cações socre a
governai:JthdaCle Cio pa1s.
Ao avatrar o desempenho ao Governo Aleman. ana11stas ooht1cos têm assanalaelo que.
embora aoresente alguns srnats positivos. o desempenho da econom1a nacaraguense <e.g.,
aumento c::a 1nflacão. congelamento Cle sa1anos. Oalanca comerc1a1 desfavoravell conSt1tu1 I
elemento de preocupação. paaendo levar a 1nstabthdad~ polit1ca e socaa!.
j
Cumpre ass1na1ar. f1na1mente. que a tone seca que at1noau o pars em fins de 1997
agravou arnda mars o quadro de difiCuldades econõmlcas e soc1a1s c:a população
nrcaraguense

I
I
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PARECERES
PARECER N• 556, OE 19118
Da Comossão de Assuntos E~
..::cs, sobre o Ofício "S" nil 51, de 1911, ~
1.685/98, na origem do Exm• Sr. Go_,..

dor do Estado de Rondônia, encamwdo •o S"nado Federal aolic~ p11,. .,_.
trata r operação de crédito junto i Cala
Econõmica Federal, no ámbito do Prvg~•
ma de Apoio à Rastruturação e ao AjuFiscal de Estados, no valor total da
RS57.101.764-96 (cinqüenta a - mil>õae,
cento e um mil •etecentoa e sessentA~ •
quatro reais e noventa e seis centaY08).
qe·~tc:-·

l -

Senador Leonel Paiva
=1elatório

O Pfe.:,•aer.1e uo Banco Central do Bras1l encamnha ao 3c:na;:,;v F~aerai por intermédio do Ofício

··s·· ·1" 59. oe 1?98. oüf.c:o PRESI n' 1.685. de 25-698. na ongern; . ...; petúdo ae autonzação do Governo
do Estae!c Je Rondõn:a para contratar operação de
credrto JUnto a Ca1xa E-:onõm1ca Federal no imbilc
do programa <.:!e Apo1o ã Reestruturação e ao Ajuste
F1sca1 de Estad:J~. oe ~ue trata a Lei nº 9.496, de
11-9-9( !?O ''a!o.- ·::tal Ce g$57.101.764,96 (cinqUenta e :O. EIE : ::ir:::c~ .2~ ~~= e um m1l. setecentos e ses::-er.::;. -:: r.:Jatr·' ;;;:::·t> t:: 'loventa e sets centavos). a
;:·re,.::::.:::: c e .::::5 ·.:::- =,·.·~- -~c..: r::..·.~ .:.,~ .'....;. :'...::.;.s dessa operação de crédiro c~s!l:nrn-se :::: ~~l.'~~~·..:ã:) ::Je dív1das do Estado de
;::l.:.);,.::·::·'""~·;.,
.:::.<'.
-···" :=:.;:·16mrca Federal. junto à6
seg~,;--:te::c 1:s~~:·.. 1"2'es ·:!!ance1ras:
R$17 144 525,85
R$12006927.14
A$27.950 311.97
~c "·- . ··--:-

Ja,.o::·

~-

;_ :..:::.

-::so~-~:··-':·::

~formações constantes no
,. . r'5:•-::.· da Bras1l. bem como nos
-:.:r.~

-::?Cessão de Crédito Confis:;ão c f'! ..:..·.·..:: .. .J_ :-.= ~·
;as e Outras Avenças firrrw.Jos ·l:·t:-.::: .;::. .. :: 0:::_..:··-:::·n•ca Federal, o Estado de
R•Jr.u·..:..:-rd 2 ."!~ .,~....1':-.n ~ ·aoas 1nstrtu1ções finance•ras
,::;eQCT::o~
.:om a 1nterven1ência da
'_l~iéJ.
' ;•ro pretendoda pela Estado
Jê ...:_ I,
. .- _ r.tes caractenst1cas flnane!rd":"

.,
~I

_ ..-,:~ _.: .1e Rondôma:

-':

~v:a

Ca1xa Económ1ca Fe-
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c) Cedentes - Banco de Crédito Nacrona, BCN S/A, Banco Bamenndus do Bras1i S/A s 3ã.r·.:..-·

do Brasil S/A;
d) Interveniente Garante/Promitente Co:::ssl.::.r1õrio- União .
e) Valor pretendido: A$57.10~.7S4.~1é
qüenta e sete milhões, cento e um md. setece;·:c5 ~
sessenta e quatro reais e noventa e seis centa;o::õ

a preços de 28-2-97;
f) Encargos ftnancetros:
- sobre os saldos devedores atua11zaacs :r·,:.;
rão, a partir da data de dispon1bil1zação aos ro2c~rs·: s
aos Cedentes tinance1ros equ1va1entes ao t.:usi.c. .:.-:::
captação méd1o da CEF, apurado com oasc :o __:lancete do més antenor ao da data de :1bera..:;ao :-'
primeira parcela, acresc1do de JUros de o.s=o s •":1.
-os encargos serão capítal1zacJs ~er,saln-.9 ... te e refixados trimestralmente. com oase '.J ~·~,-·
balancete da CEF;
- a CEF tará JUS â com1ssão de aben:m:.. ,:e
crédito correspondente a 1.5% sobre c• vai:Jr a a é:lCJ~
sição do crédito, Incorporada pro rata tempo!"'e
mensalmente ao saldo devedor da operacào a :-:.er
paga pelo Estado de Rondônia:
g) Condições de pagamento:
- a dívida será. paga em 9 (nc·1e~ ~~e::;tacc,-"
mensais consecutivas. calculadas com uast:- -a
bela Price;
h) Contragarant1as: recettas ::roc~"--'~
tas-partes ao Estado de Rondô111a. a ~ue ::õ'i:os art. 155. 157 e 159. I "a'' e 11. de. Cons::··~·:-:-"3:
deral:
i) Destmação dos recursos: IIOUIC~ç~
guintes divtdas contratua1s 1nternas ·.:::'2 =~ ~~:.:
Rondônia. de modo a viabilizar o Prorvc~ 1c :~ ....
do aJustado entre o Estado de Rondó:: ;:;: -e c
obJetivando a Implementação. na re;e~·:::õ: _-- ·-::::~ __
federação. do Programa de Apo1o a Fessr-.~· _.,,
e ao Ajuste Ftscal dos Estados:
lnstjtyjcões Ejnanccjras

Valor da Djy1da Comqt;:ç,

Banco de Crédito Nactonal SIA

RS 1 1.1.: _:;_.::.:: _.

Banco Bamerindus do Brasil S/A
Banco do Bras1l S/A

11 - Sobre o Mérito
A operação de crédito sob exame o:. sr?. ·..;_
no Programa de Apo1o à Reestrutl.jraz.; :::_ .c
Fiscal de Estados. levado a efeJto ;:>e1a L'nrn..:::
forme Le1 ni' 9496/97. Votos do Conset~·=- ,',1·")~1.::·,:::
Nac1onal n"s 162/95. 175/95.009/97 ~~ •-=.32 s--:lução CMN nº 2 366197 e Resolu-:r: e c

=
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1995, e n• 12, de 1997, do Senado Federal. Ressalte-se. desde logo, que encontra-se em vigor a Resolução n• 78/98, do Senado Federal, que passou a
disciplinar as matérias anteriormente regidas pelas

resoluções acima citadas, revogando-as expressamente.
As resoluções anteriores, vigentes à época em
que os presentes contratos foram firmados, ou seja,
em 31 de março do corrente. exigiam que os estados observassem os seguintes dispositivos da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal. como condições prévias à contratação do refinanciamento:

1) autorização Legislativa para a realização de
operações de crédito;
2) certidões negat1vas de qwtaçâo de tnbutos
federais e de regularidade de situação do t-=GTS e
declaração de adimplênc1a junto ao Sistema Financeiro Nacional e aos credores internos:
3) comprovação de cumprimento do disposto
nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal, e na
Lei Complementar n"' 82, de 1995. assim como do
pleno exercicio da competência rributána conferida
pela Constituição Federal.

A Resolução n"' 78/98. recém-editada por esta
Casa. introduziu elementos novos quantos aos limites e à 1nstrução processual nas operações de crédi·
to dos Estados. do Distrito Federal e dos Mumcipios.
Os protocolos e contratos firmados entre os Estados
e a União. relativos ã. renegociação de dív1das preexistentes. sob a égide da Lei n9 9496, de 11 de se·
tembro de 1997. estão dispensados dos hmites relativos aos montantes e serviços de dív1das (art. 6 2 P.
r-), bem como da instrução processual determ1nada
pelo art. 13 da cJtada norma. Todavia .. a mesma Re·
solução n 2 78/98 determina que. nesses casos. o
Poder Execut1vo mstrwrá os pleitos "com todas as
m1nutas de contratos e todos os pareceres emit•aos
por seus órgão~. tais como a Secreta na do T escuro
Nac1onal (STN), Procuradona-Geral da Faz.,nda Nacional (PGFN) e Banco Central do Bras11. conforme
parágrafo 4 2 do an.. 4 2 • da Resolução.

O Poder Legislativo de Rondônia autonzou a
presente operação. conforme Leis nºs 710. de 13-397 e 715. de 28·5-97.
A Secretana do T escuro Nac1ona! e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mamfestaram-sc
favoravelmente à operação. coniorme respect1vos
Pareceres STN/COREF/DIREF n' 271 e 483/97.
Nota STN/COARP/DIARE n' 1O e PGFNICAFin'
1984/97 e 165/98. O Sr. Ministro da Fazenaa aprovou as m1nutas de contrato e autonzou éJ concessão
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de garantia da União. conforme Avisos n"' 1.172/MF.
de 5-12-97 e n' 100/MF, de 11-2-98.
Conforme Certidão do Tribunal de Contas do
Estado de Rondôn1a, cabe frisar que o Estado dispendeu com pessoal, no exercício de 1996, o correspondente a 78% de suas receitas correntes líquidas
e, desse modo. não ::;atlfaz o disposto na Lei Complementar n' 82/95.
A Certidão de Regularização de Situação do
FGTS teve a sua validade explfada em 27-4-98. Isso
não obsta a sua aceitação. uma vez que o contrato
fora ass1nado em 31-3-98. Raciocínio análogo devese aplicar a Certidão do INSS, porquanto a constante do processo data de 25-3-98.

Por fim, de acordo com as Certidões do Tribunal ae Contas do Estado. o Governo do Estado de
Rondônia cumpriu, no exercício de 1996, o disposto
nos arts. 27 c 212 da Constituição Federal. exerceu
o pleno exercício da sua competência tributária.
Trata-se de um empréstimo-ponte entre o Estado de Rondônia e a Caixa Econômica Federal, com
aval da União, !lO âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal. Nos termos dos
contratos, a Caixa EconômJca Federal assume temporariamente as dívidas do Estado junto a três instituições integrantes do Sistema Financeiro NacionaL
contraídas até março de 1996 e que. posteriormente.
serão assumidas e refinanciadas pela União. conforme Protocolo de Acordo f1rmado entre o Governo
Feaeral e o estadual.
A operação de crêdJtn

e.

portanto. Intermediá-

na e o Estado somente pagara a divida, em 9 parce·
las mensa1s. após a assinatum r:lo Contrato de Refi-

nanciamento com a União, que por sua vez, também
dependerá de aprovação por esta Comissão do Se·
nado FederaL Ressalte-se que. do ponto de v1sta f1·
nanceiro. haverá um ganho imed1ato para o Estado.
uma vez que apenas subStitUirá dividas financeiras
contrai das no mercado hnance1ro nacional por div1da
Junto à Ca1xa. CUJO encargo financeiro corresponderá
ao custo méd1o de captação daQuela instituição
acresc1do de O,SS::.. Portanto. alem de não aumentar
o endividamento do Estado, a operação representara uma redução nos encargos flnance•ros do
Estaco.
Evidentemente. todos os Estados que adenrern
ao Programa cte .ta.!USte terão ganhos dessa natureza. rnas. por outro lado. terão que f1rmar com a
Un1ão comprom1ssns de reformas estruturais em
suas finanças e forma de gestão. entre as qua1s a
questão dos ex::es31vos gastos com pessoal.
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Quanto à garanl/a da Un1ão. 1:npona rassaltltr
que a possibilidade de bloqueio das rece1tas próprias
e das transferências constitucionais - como contragarantia oferecida pelo Estado- resguarda o Tesou-

ro Nacional de ónus decorrentes de eventual inadimplência do contratante.

III- Voto
Em face do exposto, concluímos o nosso parecer pela aprovação da openação, nos termos do aeguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 98, DE 1998

Autoriza o Eatado de Rondônie a
realizar oper11çio de credito junto à c.lu
Econ6micll FecMral, no âmbito do
ma de Apoio ii R-iruturaçio e ao Ajuate FIBCIII elos Eatoodo8, no mon- de

p..,.._

R$57.101-764,16 (clnqüenta

e-.. . . . .

cento e um mü, --ntoa e ...•
qumo raeis e - . . t a e Mia~), a
preços de 28-2~.

Art. 1° É o Estadc de Rondônia autorizado a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econõmica Federal, no âmbito do Programa de Apoío à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estadcs, no
montante de R$57.101.764,96 (cinquenta e sete

milhões, cento e um mal, setecentos e sessen• e
quatro reais e noventa e seis centavos). a preços
de 28-2-97. nos termos dos Contratos de Cesaão
de Crédito, Confissão e Nevação de Dívida e Outras
Avenças. firmados entre a Caixa Econõmica Federal, o Estado de Rondônia, o Banco de Crédrto Nacional S/A - BCN, o Banco Bamenndus do Brasil
S/A e o Banco de Brasil S/A. com a interveniência
da União.
Art. 2• É a RepúbliCa Federativa do Brasil autonzada a conceder garantia ã. operação de credita refenda no artigo anterior.
Art. 3° A operação de crédito a que se relere
os artigos precedentes será realizada com as segwntes caracterisUcas e condiÇões:
I - Devedor- Estado de Rondôma.
li - Cess•onãria Credora - Ca1;:;a Económica
FederaL

III - Ceaentes - Banco de Cféd•to Nac•onal BCN SIA. Banco Bamenndus do Bras1l SIA e Banco
do Brasil SI A:
IV - lntervemente Garante/Promitente Cessionano- União:
V - Valor pretendido: R$57. 101.764.96 (cinquenta e sete milhões, cento e um m1l. setecentos e

sessenta e quatro fedL:...
a preços de 28-2-97;

·- ·:.=.'

I,;

VI- Encargos t•r,a.-,..;..;:L
a) sobre os saldos ele· ~~J:
_; ·- --~---:.~ti.::
dirão, a par11r da aata o...- ·i:~.~ ..-- .:L •. : ..... ·.:o !..:::. ,..;.;;;u,
sos aos CedentGs. ~.·•.::a,u~); ~- •. -:. ,_;;;:• :, ::-'ll:"·ale:~
tes ao custo de captaça.J .:.-=d·- •J..i. ·~..:·
"'uurau ....
com base no balancete d..:.. . -.e:::. <· ·ré
c: :la Jata
de liberação da primem~ p..:.:·.-o]b. ~ ... ·.:.:: . : ...r. ~e ::1ros
de 0.5% a.m.:
b) os encaí!JV5 .;::.e:,·3 ...... .:. . ...lli.:::.l..::..;...,.:,.:. ,:;.:::,lSái
mente e refrAados tnmcst;-al,, =---n,; .;,-,:-7' ~.,;.., 2 nn ,·,lt1
mo balancete da CEF:
c) a CEF fará J•IS .::. , ,·,1·.:.. ::o
' ,I,:: J21 :,,li li
crédito correspondem;:: u 1 : : \ ~ :,u, ~
sição do créd1to. JnccJ;ç:.:.r:,cu ;••·o . óld I.!ITipOr-2
mensalmente ao lado de 11 r: 10~ ~J · t-.·a,- 3c a se,
paga peta Estado de Rondó,·,a.
VIl- Cond1ções de p... :Ja •.• c=ni .... ,-, <J,·ttCJá .:Cia
paga em 9 (nove) prestaçóes r.l~ns.:;,ts •.•• nse.::uuvas.
calculadas com base na Ta.t-..:·a ,J.1 •. t::.
VIII- Contraga•a,·,lld~ ,.:,_~,r.:..,, ·.. ., :.3 c our;
tas-partes do Estado de Rv .. Jór11" "'
11::: '-e. :t~rer,·,
os arts. 155. 157 e 159. I a. .. 11 -L':. • "'·,::.nttn.:;.ão Ft-:
deral:
IX- Destlnac.-ã\, .~.-.....
-'~·
1 t,:.~.:t,~ar, .ia::
seguintes diVJdêiS C.Jrd.'úiiL.
a.-.1.~.; l]:; c~•aa.J Cle
Rondónia. de n1vdo <.> ·•Jut;m:__
,-,
·.'J de Acor
do ajustado entre o t.stado ;E:: t:.... ;.~;J~r!.:.. e d tlnJào
Ob}etlvando a 1mplememuç;:; , d r .::1...: .•:.J . ,, •!nade cJi::l
federação. do Prograriia OG- rl-1-;.;,., ...1 ~ lc:::-~1.-uiLJraçàc
e ao AJuste F~scal dos E:...•<:~c. ,ti
I

~::.:..:...~

Instituições Finance1rws
Banco ae Cred.rto

rlaC:1c•n~1

,, ..

'. .:. :

1~ <..... :-.t.-.tuat

.:.2-: 85

;;,. ,

Banco Bamenndus ao b; o.::.n ::: "'·
Banco

(jQ

BraS1IS/A

Art. 4"' O f);a;::,-, ,··ci·

ó..

autonzação e d~ diJl:~:.tGõ.
da sua pubhcaçac.~.
Art. 5º Esta •.::-::..·. h~..::.
de sua puDIIcaçac

;L.;.'

• 1 • .:.

''' c-.::.c, .. .;.

;2.

dal.

SaJadaL..:JJ<JJ~.:..::. . . .
~.',Jl.)
Pedro Piva, Presidente
~; ... u.;;l •'-~=l·'o hc:Ja!CI
Lúcio Alcântara - i'Jjdl •• a.....ho:.;n--;11
...... ::...; isianc.:..
José Fogaça - t::duardo <~1-lll .... ,
I ... u:&:.. t-"tnhei, ...
- Beni Veras- Fra.ncclillo ri'ca~il""'
'-'t:llluiiUO Be
zerra- José EcJuau.Jo ;J .. t,ã
h.Jàv t-ll ... ha- Uér
son Camata - Lúdic. ~.:.:;.c:ti . .:..
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n~ f~rtmiE~Ção

de t\ss•.Jnt!»s Econõmi-

r;::>-;. ~ol:'rf'l..., ~~ício

''S"

n~

78, de 1998, (n11

''!I ("tig!'-n), do Presidente do

-:?:.OSOJ~UJ,

~::tnc:~ G-!!r-tm~ do
... r. S'!!-m:!I~O r-r:·~er~l

'=!rasil, encaminhando
manifestação do Ban·~c ·~l!utr:,l sohre o Contrato de Confis:zÃn, ''«=!it•'nçi",~. Ccm~nlidação e Refinan-:-õ-::•rre-••••

,4"!' •'!virf?s. ce!<ebfado entre o

·~c'wt·!'tr:.

·ro

:=.~t=~do

do Maranhão e a
janeiro de 1998, no ãmbir.., n .... l""lf"'qr~wa ,..e 1\poio à Reestrutura-;ãn ""' ~" I\ i• ·r.~e Fi!Scal dos Estados, no
, .... -. t.-.t~l ri~ lli:?.44.312.662,72.

IIPiiin.

~1 r"~

qn'

- · 1'!'1=-t<iric
·I e•••

:=1

r::os c CH,ri':'

~SI:'?

''nrn!ssão de Assuntos Econômi-

7J:3,/fl=3 (f')ficio PRESI-98/3018. de
rto I aog_ 11::! origem) do Presidente do
Banro \>:o;:tr:::\1 ,;,_, 1-?r?-:::.•i ""rrcar111nhando à apreciação
do c:::~rrê.tt') r·-<?-:ler~l. o r:ontrato de Confissão. Assunção. CrJrrc::':litci::u,;ã(1 ~ I :efinencramento de Dívidas.
':'e!e!·t:"l'~'' rA-- r=:o·IPmii do Estado do Maranhão
r;orrr::. 1 ''''~('. ~~~~ ·-:2 ,le ianerro Ue 1998. no ãmb1to
.r .... :--,r,1 :.:o•••.::. 1 ~;:. 11 r··: ,, ;, ilt=~t=~stnrturação e ao Ajuste
C",,.;

'~ut•.•hr('

30 dE'

:ic-~~·

,-,,..,.,
1

:"1.

G::

r-:...:r..-·~<~ .. "fl"~ '"''"'''~ ri'3. f11ledida Provisó;:r-::_''"" l(r h.'..l9.
- - - .:r.. - .. I ~-· ·.·-='.r_. <::.Ará e.n~!isada à luz da

.,- -~. ,,,..., Sc'JElri':l ío<?deral. que dispõe so!''7-·::c-<":.c:: •r::o · rl?r-1111') interno e externo dos
:.::~t::.(tnc::_ , h r ),.::r 1 itn rorio.r-""1 ~ rjos Munrcípios. em vr~1~-_.,,,_,,_-i'n

r_,rr::o ''":.

'Jur ".;).!=• =e

'rtLrrcf·• ;-,-:-

·:~

;< -i~ fiJir,'J !i<?ste exercício. em subs-

:•.-,e.r~l•1('; 0 ..-

"···-:. ..,c:-·rr"

I~!?;

···rr

-~>

I"

tr 0 C:: 119/95. /Q/95, 19/96 e
?Sclare::er que. muito

·'iii',.,

'•<·:':•~l:78/98vedeacon-

nos cento e oitenia
J ;r:..rrde.to dos Chefes do
:;:as -::.. ''-'''
!,r_,0er i:::~'.,. :·:'.' .•1 l•re."~-errr~ operaçã 1) r1ão se en, :•Jr:.rr :"1 '? ·.· • ·r-:.;r_·:·_·à: r::--:11 -raver sir}·' ::ssmaC-J o
.. r' ..- ;
•· : "" -=- ·' ~ '
' •J " , :"r t ..
~ c:~·J,::J

-::

p

• -, -: ::

.,,,

! ;•

;

'?,o·'."
~--. "'~'

~·•r

.F

R$7.810.517,41 (sete milhões. oitocentos e dez mil,
quinhentos e dezassete reais e quarenta e um centavos) correspondente ao subsidio concedido pela
União ao Estado, nos tennos do § 4 02 do art. 3º da
Lei n• 9.496, de 1997, sendo refinanciado o valor de
R$236.502.145,31 (duzentos e trinla e seis milhões,
quinhentos e dois mil, cento e quarenta e cinco reais
e trinta e um centavos);
b) encargcs:ftjros de 6% a.a., calculados sobre
o saldo devedor existente e debrtado no primeiro dia
de cada mês, sendo a atualização do saldo devedor
efetuada pela variação positiva do IGP·DI;
c) condições de pagamento:
- amortização extraordinaria: R$4 7.300.429,06
(quarenta e sete milhões. trezentos mil, quatrocentos
e vinte e nove reais e seis centavos). corresponden·
tes a 20% (vinte por cento) da dívida refinanciada.
atualizada pela variação positiva do IGP-01, acrescida de juros de 6°/o a.a., com recursos provenientes
da alienação das ações da Companhia Energética
do Maranhão- CEMAR;
- amortização ordinária: R$189.201.716,25
(cento e oitenta e nove milhões. duzentos e um mil,
setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), que deverão ser pagos em 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais, pela Tabela Price, limitadas ao dispêndio mensal de 1/12 de 13% da Receita Líqwda Real do Estado;
d) garantias.- as rece1tas próprias do Estado, as
transferências constitucionais e os créditos de que
trata a Lei Complementar n 9 87. de 13-9-96.
O presente refinanciamento visa equacionar as
dívidas do Estado do Maranhão nos termos do disposto na Le1 nº 9.496. de 1997. Esse refinanciamento, em verdade. é parte integrante de um conjunto de
medidas de ajuste do Estado que v1sam a assegurar
sua sustentação fin~ nceira a longo prazo. Neste
sentido. mereceu aurorização para celebrar o contrato sob análrse. r::or Intermédio da Ler nº 7.026. de 27
de novembro oe 1997.
.; .--. 1rt. 4º da Resolução n"'
·-r-~ . - ~ :-.-.e-c i-e da instru-.- ~ - ~:; .~ c ::-re!ro uc
_,~-::=~-:.. ••. '''~'c-r '-=.r·
.:·r-:--· ---: ::::.eíl::::las oaa•...:ela
•. .-."':-~-\. :---:::.:') ·;:,. ~= ::-·-..::·.:-:--:;c:~:_.,;;.: •. ,,'- ·:.•,trate..:. :·.3.;e\:e:e-~ .: ::.~
-"1.:--~.-:: •-::>02~?.1: .:o;:vorv:oos. a saber. o
-~?n.·_ .: .;,~:
.-·---cL'.'?-:.''J''"'-G'=ml da F ~zenda
-"-·:-~ :.
v::. · .- : .,. _ ~---:E::: ~e.c:onal

· · S , ..,.. •r~_

-;,Ir.: 1 ,: '

'n:-:

1
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ao AJusle Fiscal de Estados. levado a efeito cela
União. e enquanto tal está subord 1ada à Resoluçio
n' 78/98, do Senado Federal. Ela visa equacronar M
dividas do Estado do Maranhão nos lermos do dilposto na Lei n• 9.496, de 1997. Esse refinanciamento, em verdade,é pane integrante de um conjunto de
medidas de ajuste do estado que visam a assegurar
sua sustentação financeira a longo prazo.

No caso especifiCo do Maranhão, a sua d1vida.
no valor de R$244.312.662,72 será substrtuida por
uma d1vida contratual com a União. no valor de A$
236.502.145,31. por força de um subsrdio calculado
em R$7.810.517,41. Assim, além do alongamento
do perfil da dívida para um prazo de 30 anos. com
dispénd1o mensal limitado a 1/12 de 13% da Recei&a
Liqu1da.o Estado obtém uma redução no valor nominal da dívida. A par disso. a parte a ser efeuvamente
reflnancrada limrta-se a R$189.201.716,25. uma vez
que o Estado se compromete a realizar amort1zaçi.o
extraordrnàna de R$47.300.429,06. com recursos
provementes da alienação das a.ções da Companhia
Energét1ca do Maranhão.
O Banco Central apresentou o Parecer De-

dip/Drare-981760, de 20 de outubro de 1998. no qual
demonstra o desempenho da Recerta Liquida Real
do Estado de setembro de 1997 a agoslo de 1998.
Pela análise dessas Informações é passivei detectar
Que. após uma escala decrescente de rece1ta até o
f•nal do exercício passado, quando chegou a
R$57 955.000.00 o Estado do Maranhão oassou a
apresentar certa recuperação do c•esc1mento da receita. de tal forma que o Ult•mo mês da sene "egtSIrou RS 106,206.400.00.
O Parecer da Procuradoua da Faztmda rJa~io
nal (Parect:!r PGN/CAFINº1 00/98) não encontrou
qualquer âbice jurídiCO à. COntrataçao da operação.
Da mesma forma. a Secretana do Tesouro Nactonal .. por Intermédio do Parecer sT;-.JtCoarp-D•are/N<.I
34. de 22 de Janeiro de 1998, posicionou-se pOSitivamente a assunçào pela Un1ão das J•v•das do f:stado
do Maranhão. nos termos do contrato

celeb~dtb

em

22.01 98.
Espera-se que as cond1ções l1nance1ras da
presente operação. conJugadas ao programa de
a1uste e reestruturação a ser deflmdo e Implementado. perm1tam ao Estado t.lo Maranhão at1ng1r celeremente os parámetros 1dea1s do gasto publ1co. qua1s
setam no máx1mo 15%~ de suas rece1tas liQuidaS
com serv1ços de diVIdas. no rnãx1mo 60~'-' com oessoal e no mimmo 10% com mve:;: -,entos (excluídas
as amortiZações).
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Por outro lado, presume-se que o subsidio acima relendo seja ampliado ao longo do tempo, uma
vez que a União receberá juros reais de 6% a.a. nos
refinanciamentos firmados no âmbito do Programa
de Ajuste Fiscal de Estados, enquanto o custo financeiro real e sua divida mobiliária tem s1do relativamente maior.
Porém, não é exagerado cons1derar que, em
se tratando de operação de crédito a ser amortizada
em 30 anos. e que a continuidade do ajuste na economia brasileira criará as condições para a redução
posterior dos juros rea1s da dívida pública federal, a
taxa média real de juros da dívida pública durante os
tnnta anos não fique distante dos 6% a.a. reduz1ndo
sobremanetra o subsidio concedido ao estado.
Cumpre enfat1zar amda que o pagamento de
parcela da dív1da, a título de amortização extraordiná.ria. contnbUI para o necessário processo de ajuste
fiscal do setor público. favorecendo. assim. a redução do nível de subsidio a ser conced1do pelo Governo Federal.
Ressalte-se. por fim, que por tratar-se de operação de ref1nanc1amento de dívdas não ocorrerá aumento no montante de endividamento do estado. O
Impacto sobre o dêfic1t público será positivo, pois havera. por um lado. redução da dívida pública global.
em função da venda de at1vos do estado. Por outro
lado. quanto aos encargos finance1ros. haverá um
deslocamento de custos do Governo Estadual para
o Governo Federal. correspondente à diferença enIre a taxa rJe Juros de 6% a.a. ser paga pelo estado e
a taxa de Juros paga pela esfera federal. no mercado
flnance1ro. Todav1a, havera um ganho financeiro global para o setor público do Pais. porquanto o custo
finance1ro Ua União tem s1do s1stemat1camente infenor .JO venf1cado para os estados e mumcip1os.
Por outro lado. o Estado do Maranháo deverá
cumpm as metas de aJuste especificadas no Programa de Reestruturação e de Ajuste F1scal. Implicando
o descumpnmento dos compromissos assumidOS a
subshtu1ção dos enc3rgos f1nancc1ros retendos na
1..mrne1ra parte do presente relatório. por encargos
equ1valentes ao custo med1o de colocação da div1da
mobil18.na federal. acresc1d0 de Juros de mora por
um por cento ao ano. e a elevação. em quatro pon1os percentuais. Uo percentual da Rece1ta LiQUida
Real de estado tomado como base para a apuração
do lim1te de d1spêndtO mensal prev1sto na Cláusula
Ou1nta do contrato de ref1nanc1amento
Entenciemos. ponanto. que o ple1to sat1sfaz as
r•ormas estabelec1das por esta Casa e que. quanto
,to m~nlo. c::)ntnbLJI para o saneamento das lmanças
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Co estado e do setor público em geral. Con-•:::;rr:-s o rosso parecer pela aprovação do presente
-,:c,.;,nciamento. nos termos do seguinte.

:'RCJETO DE RESOLUÇÃO Nº 99, DE 1998
Autoriza o Estado do Maranhão a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas do estado, consubstanciarnia no
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas,
=elebrado com a União em 22 de janeiro
de 1998, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de duzen·
~os

e quarenta e quatro milhões, trezen·

:os e doze mil, seiscentos e sessenta e
dois reais

J

e setenta

e dois centavos.

~-enado

Federal resolve:
·\r:- ~ ': Ê :J Estado de Maranhão autorizado a
· :: .. •r2~a: o~eração de refinanciamento de dívidas do
:-:;;:-.::.: L....:-~substanc1ada no Contrato de Confissão,
1\ss•:~~::ão. Consolidação e Refinanciamento de Dívi-:;~s. --.:elebmdo com a União em 22 de janeiro de
;..::~ -;, ámbito do Programa de Apoio à Reestrutu.,~-f.~~ ~ ::!O AJUSte Fiscal dos Estados.
. ·"I. :::r: A operação de crédito referida no artigo
·e-a as segumtes condições financeiras:
. a1or aa Civ1da a ser adquirida pela
··~·· ··
-1S244 312.662.72 {duzentos e quarenta e
· ·~·~ ~ •'1dnões. :rezentos e doze mil. seiscentos e
"" :...c:"~=! .:::- ~o1s rea1s e setenta e dois centavos).
........ cc:c'1f1f.11?.nte ao saldo devedor de empréstimos
:<::F. em 23-9-97, ao amparo dos Votos
-.·tN "62/95. 175 195. 122/96 e suas atualizações)
:rt:r::~zaaas ?.te 22-1-98. Desse valor será deduzida
·-•--:::..1;> r~ e R57 810 517.41 (sete milhões, oitocen.• .,
·:;::.? ........ 11. qurnher"~tos e dezessete reais e qua.:0.•1":'1
=- ·rn ;-emavos). correspondente ao subsidio
r:J,-.-<;·..!·dc ~e1a União ao Estado, nos termos do§ 4 11
~o~~ ·_:"da Le1 nº 9.496. de 1997. sendo refinancia-r · ;e ror <1e R$236.502. 145.31 (duzentos e trrnta e
.. ~. ,:u1nnen-.os e dois m11. cento e quarenta
--~ r.c:a1s e tnnta e um centavos):
,•- c~carqos·
~i .,:r'!5·oe 6°·e a a .. calculados sobre o saldo
·~v .. ,...,~ ::::.--:·.:.:~me e deb1tado no prime1ro d1a de cada
··o.:;·

·~ 1 ~:~.~atuacão

ac saldo devedor: mensalmente

...,..,~ .;? - .JI:
1 - .-:cma1ções de pagamento·
..,....,omzação exrraordinâria: R$47.300.429.06
.,,..,.;"1 P .:::ete mlfhões trezentos mil. quatrocentos
'~

~~
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e vinte e nove reais e se1s cer"~!.?voc;i :':lrresocnden·
tes a 20% (v1nte por cento) da rlivida refinanc!ada.
atualizada pela variação positiva c!o IG?- DI. acres·
cida de juros de 60J.:, a.a .. com r'3cursos oroven1entes
da alienação das ações da C::>rT';;~nh!a Enerqét1ca
do Maranhão - GEMAR;
b) amortização ardmar:2: -:-:::;~33 201.7i6.25
(cento e oitenta e nove miihões. :u ze'Jtos e um mil.
setecentos e dezesse1s :ea!s :o ·. :'~'= c: c:nco centa·
vos), que deverão ser pagos crr 'l.')Q (trezentos e
sessenta) prestações mensai~. ;;e·?. T3bela Price. li·
mitadas ao dispêndio mensal ~e 1 :~ '2 de 11°·~ da Receita Líquida Real do Estadc:
IV - garantias: as re-:::e·~:::.s ::-~-:-::··2s jo Estado.
as transferências constituc:S."'2~~ """ ·~s c~éd1tos de
que trata a Lei Complemer:tar '"'º F 7 "':! 13·9·96.
Parágrafo único. O jesc:..:rr'""'r:·:-">":''"1~0 pelo Esta·
do do Maranhão das obngaç6~s -·~'":s;ar.tes Jo contrato de refinanciamento. !r.CI".Jirdo .:Jtr~sos de paga~
mentes. assim como das me::as 1ic:cç•s e t1nance~ras.
acordadas em seu programa de reestruturação e de
ajuste fiscal, implicará. enquanto oersrstrr o descumprimento, a substituição dos encarcos tmanceircs re·
feridos no caput por encargos em11valentes ao custo
médio de colocação da div1da ~noo1hána iedera1.
acrescido de juros de r.1ora ae ur:'l oor cento ao ano .
e a elevação. em quatro contos .-:-ercenrua1s. do percentuai da Recerta Liqu1da Pea1 -:D asraao tomaao
como base para a apuraçac ~v .... ·qe .;e 'Jrspena1o
mensal previsto na Cláusura .:.uuHn ::. ~-:,r1!rato de
refinanciamento.
Art. 3 11 Esta resorucéi.:: -= ·
.. ;cr : .ê! ·;ata
de sua publicação.
Sala da Com1ssão. :o Ge -.-::· . .::;~::ro :Je 1998 Pedro Piva, Presidente- :;c:..:::..: .~.es5a. -=.erõtorLauro Campos- Jefferson f"-é!"o.as · J..,se Eduardo
Outra -Jose Fogaça - :_j,::i.::; ·: .:--;.•'"'o · .Jonas Pinheiro- João Rocha- 8efli VC!r~-::. - !.a-anel Paiva
-Belo Parga- Francelina ·~· ,.,.:.,
=o~é 8ianco
- lúcio Alcântara - Eduardo ?;.iioncy - C::dison
Lobão
Da Comissão =·-=
r:=-~~rcs Econõmicos sobre o Cfício
· ·J. :=~ 1998 (n2
3.019/98, na ongerr,~ . .:-:: ·r~srdente do
Banco Centrai -:Jo :::·~::: ·:·:-:HPinn:=:r.do
Parecer a respeito dCJ c::=-~~-::tacão do Governo do Estado
·.~ar;:=:nhào. acerca
da operação de c:-é:!!~o ~aseada no contrato de abertura de :::"édito. -:elebrado
em 30 de junho de ""!aos:; ....... ntr..:o .a União. o
Estado do Mar~nh:4-0 c ..... R.~nr.n -1o Esta-

=o

no-
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do do ........... S.A.- BEM,
w
R$275.000.000,00, ~ 111-.lo MI men1o • F 1& kw prtvati:t ;M do BEII, •
âmbito ciD Prog~ww ele Apoio ti A
7
?unlçio e., A,_ F*:lll doe Eate ~~ r.

*"

Relator. Senador Ger8on Cameta

7- AM1116rio
Vem a esta Comissão de Assuntos Econômtcos o Oficio "S" n• 80, de 1998 (Oficio PAESI rf'
3.019. de 30-10.98. na origem) do Presiden?le do
Banco Central do Brasil. encaminhando o p.,_.
Dedip/Oiare-9810764, de 27·10.98. Tema o ~
do Bacen do contrato de abei1Ura de crédrto, CW.
brado em 30-ó-98, entre a União, o Esllldo do ....,..
nhão e o Banco do Es1ado do Maranhão S.A - BEM,
com a interveniência do Banco Central do Brasil. no
valor de R$275.000.000.00 (duzentos e
e
cinco milhões de reais). destinado ii capi?aliza91o do
BEM e à aquisição. pelo Estado. dos a?ivos irMgrw>tes da carteira imobiliária do BEM.
O contrato se situa no 6mbito do Prognwna de
Apooo à reestruturação e ao Ajuste F.cal doe es.dos e é celebrado nos termos da Medida Provisóf?ll
nQ 1.654-25, que esta.b elace mecanismos objetivwido a "redução da prasença do setor pojblico -dual
na at1vidade financeira bancária•.

se-

De acordo com o Parecer do Banco Cenlral, a
operação de crédito sob exame apresenta as guintes caracteristicas:
a) valores do crédito a ser liberado , . ,
União:até R$275.000.000,00 (duzentos e s-nta e
conco milhões de reais), devendo ser utilizados. • ·
clusiva e obrigatoriamente. da seguinte forma:
I) até R$225.000.000.00 (duzentos e vinte e
cinco milhões de reais). destinados à capitaliz"91ko
do BEM, a saber.
- provisionamento de ativos de baixa liquidez
(ajuste de ativo)- até R$33.400.000.00 (trinta e tJis
milhões e quatrocentos mil reais);

- constituição de provisão para reconheci,_.
to de passivo não contabilizado (constituição de provisão do passivo) - até R$28.600.000,00 (vinte e
oito milhões e seiscentos mil reais);
- contribuição patronal extra à Ceixa de Pai&·
tência e Aposentadoria dos Funcionários do Benco do
Estado do Maranhão- CAPOF- até R$18.000.000,00
(dezorto milhões de reis)

"''""'.....,;;ão ....,roo a- alé R$145.000.000,00

(cento e ~ e

crco rrillões de reais).
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/1) até R$ 50.000.000.00 (cinquenta milhões de
reais), destinados à aquisição pelo Estado. dos ati·
vos integrantes da Carteira Imobiliária do BEM.
O,_.,IIÇio: os valores serão atualizados
pela variação da taxa SELIC divulgada pelo Banco
Central do Brasil. de 12 ·1·98 até a data das liberações pnevistas na Cláusula Segunda do Contrato.
b) fomos de liberação dos recursos: as liberações dos recursos, pela Secretaria do Tesouro Na·
cional - STN, serão realizadas em consonância com
o art. 1 O da Medida Provisória n• 1.654/98:
- diretamente ao BEM, o montante destinado
à caprtalização da instotuição;
- diretamente ao Estado, o valor da compra da
carteira imobiliária do BEM;
Observe-se que:
1) a liberação da parcela relativa à contribuição
patronal extra. fica condicionada à aprovação, pelo
Banco Central do Brasil - BACEN. da documenta·
ção comprobatória encaminhada pelo BEM, referente ao cálculo atuarial;
2) o cronogranna de desembolso obedecera a
critérios definidos pela STN, ouvido o Bacen. em documentos que integrarão o contrato;
3) a liberação de cada parcela fica condiciona·
da à correta aplicação da parcela anterior. a ser
atestada pelo Bacen;
c) forma de pagamento:
- as parcelas dos recursos liberados serão in~
corporadas à parcela (P) definida na Cláusula Quar·
ta do Contrato de Refinanciamento. nas datas em
que oco"erem as liberações, regendo-se pelas mesmas condições daquele Instrumento;
.=.. se, decorndo dezoito meses da assinatura
do referido contrato, o Estado det1ver o controle ac•onário de qualquer instituição financeira, o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado. será
apartado do saldo devedor de (P) do Contrato de
Refinanciamento e amortiZado com base na Tabela
Price, sem a observância do hmrte máx1mo de comprometimento da Receita Liquida Real. a que se refere aquele Instrumento;
- o Estado se obnga a vender o controle ac•onário do BEM a terceiros. até 30-6-1999. utilizando o
produto então arrecadado para amortização do Contrato de Aefinanc•amento. Em caso da não alienação
até a data estipulada. o Estado alienara a União as
ações de sua titularidade no capital soc•al do BEM
A presente solicitação será analisada à luz da
Resolução nº 78. do Senado Federal. Que dispõe sobre as operações de crédito mtemo e externo dos
Estados. do 01stri1o Federal e dos Mumcip,os. em v•-
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gor desde o dia 8 de julho deste exercício, em substituição às Resoluções n"s 69/95, 70/95, 19/6 e
12/97. Ainda assim, cumpre esclarecer que, muito
embora o art. 18 da Resolução n' 78198 vede a contratação de operações de crédito nos cento e o~enta
dias anteriores ao final do mandato dos Chefes do
Poder Executivo, a presente operação não se enquadra nessa proibição, por haver sido assinado o
contrato em tela em 30-6-98, portanto, antes de iniciar-se o prazo referido.
Cu~rindo as exigências da Resolução n'
78198, do Senado Federal, o Banco Central analisou
em seu parecer, acima referido, que a operação de
crédito pleiteada pelo Estado do Maranhão enquadra-se nos limites e!:.tc&b61ecido~ pe!a nor!'!'la para
esse tipo de operação, conforme dispõe o art. 5' daquela Resolução.
lqualmente em atendimento à Resolução do
Senado Federal que rege a matéria, instruem o processo os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PARECER PGFN/CAF N' 926/98) e da
Secretaria do Tesouro
Nacional (PARECER
STN/Coref!Oiref SIN"), datados ambos de 30.6-98. A
procuradoria do Estado do Maranhão expediu o Parecer n• 433198-PGA/PGE assinalando que a Lei Estadual n' 7.079 de 26-3-98 autorizou o Poder Executivo do Maranhão a alienar o controle acionário do
Banco do Estado do Maranhão - BEM, na forma da
legislação federal pertinente.
É o relatório.

11- Voto
A operação de crédito que ora se examina, enquadra-se no esforço geral da União e dos Estados
no sentido de equacionar as questões relacionadas
à divida pública acumulada, afastando os impeditivos ao cumprimento pelos Estados das suas maiores finalidades. relativos à promoção do desenvolvimento.
Neste sentido e fundamentada na Medida Provisória n• 1.654/98 é solicitado do Senado Federal a
autorização que garantirá eficácia ao contrato de
abertura de crédito celebrado em 30-6-98.
Os órgãos da União responsáveis pela negociação e exame das condições da presente operação de crédrto são unânimes em afirmar que não há
óbices de caráter legal à sua realização e que todas
as formalidades toram cumpndas.
Cabe ressanar que a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional justificou a discrepância entre o
valor total do comrato de abertura de crédrto R$275.000.000,00 e a autorização legislativa concedida - R$225.000.000,00. Entende aquela Procura-
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daria-Geral, que o inciso I, do art. 2Q da Lei estadual,
ao autorizar o Poder Executivo a realizar operação
de crédito para adquirir Carteira de Crédito Imobiliário do BEM, incluido o FCVS, sem mencionar explicitamente o valor aí envolvido, concordou com a assunção do valor de R$50.000.000,00 correspondente exatamente à quela aquisição. Fica assim, inteiramente coberta pela autorização o valor do contrato
em exame.
Cumpre assinalar que o presente contrato de
abertura de crédito se inclui no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de
Dívidas, assinado entre a União e o Estado em 22
de janeiro de 1996, de tal fomna que as condições de
pagamento e encargos são as mesmas daquele
contrato de refinanciamento.
Somos de parecer favorável à autorização do
Contrato de Abertura de Crédito entre a União e o
Estado do Maranhão, objeto do Ofício ·s· n• 60. de
1996, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 100, DE 1996
Autoriza o Estado do Maranhão a
contratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de Aber·
tura de Crédito e de Compra e Venda de
Ações celebrado entre o Estado do Mara-

nhão e a União, com a interveniência do
Banco do Estado do Maranhão S.A. e do
Banco Central do Brasil, celebrado em
3D-6-1998, no valor de R$275.000.000,00

O Senado Federal resolve:
Art. 1 Q É o Estado de Maranhão autorizado a
contratar operação de abertura de crédrto, consubstanciada no Contrato de Abenura de Crédrto e de
Compra e Venda de Ações. celebrado com a União,
com a interveniência do Banco do Estado do Maranhão - BEM. e do Banco Central do Brasil - BACEN, em 30-6-1998, no valor de R$275.000.000,00
(duzentos e setenta e cinco milhões de rea1s).
Parágrafo único. A operação de crédrto autonzada no caput se apóia nos termos da Medida Provisória n• 1.654/96, na Lei n• 9.496, de 11 de setembro de 1997. e no Contrato de Confissão, Assunção,
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas. celebra±> entre a União e o Estado do Marartlão em 22-1-1996.
Art. 2º A operação de crédito referido no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
a) valor de crédito a ser liberado pela União:
até R$275.000.000.00 (duzentos e setenta e cmco
milhões de reais), devendo ser utilizados. exclusiva
e obrigatoriamente, da seguinte forma:
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I - até R$225.000.000,00 (duzentos e vinte e
cinco milhões de reais), dest•nados à capitalizaçlo
do BEM, a sabe~
- provisionamenta de ativos de baixa liquidez
(ajuste de atiw) até R$33.400.000,00 (trinta e lfês
milhões e quatrocentos mil reais);
- constituição de provisão para reconhecimento de passivo não contabilizado (contribuição de provisão do passivo) - até R$26.600.000,00 (vinte e
oito milhões e seiscentos mif reais);
- contribuição patronal extra a Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco
do Estado do Maranhão·
CAPOF
até
R$16.000.000,00 (dezoito milhões de reais)
recomposição
patnmonial
até
R$145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões
de reais).
11 - até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reaJs). destinados à aquisição pelo Estado, dos ativos integrantes da Carteira Imobiliária do BEM.
b) forma de liberação dos recursos: as liberações dos recursos, pela Secretaria do Tesouro Nac•onal - STN, serão realizadas em consonância com
o art. 1O da Medida ProWória n• 1.654198:
- diretamente ao Bem, o montante destinado à
caprtalização da instituição:
- diretamente ao Estado. o valor da compra da
carte1ra imobiliária do Bem;
c) forma de pagamento:
- as parcelas dos recursos liberados serão •ncorporadas a parcela (P) definida na Cláusula Quarta do Contrato de Retinancaamento, nas datas em
que ocorrerem as liberações. regendo-se pelas rnes·
mas condições daquele Instrumento;
- se, decorrido dezoato meses da assinatura
do refendo contrato. o Estado detiver o controle aciOnáno de qualquer instituição financeira, o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado, será
apartado do saldo devedor de (P) do Contrato de
Rehnanc1amento e amortizado com base na Tabekl
Price, sem a observâncaa do limite máximo de comprometamento da Receata Líquida Real, a que se retere aquele Instrumento:
- o Estado se obriga a vender o controle acionano do Bem a terceiros. até 30-6-99, utilizando o
produto então arrecadado para amortazação do Contrato de Refinancaamento. Em caso da não alien-rão
até a data estipulada, o Estado alienará à União as
ações de sua titulandade no capatal socaal do Bem.
§ 1" Os valores serão atuallzados pela vaneção
da taxa Sehc divulgada pelo Banco Central do Brasil,
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de 1°-1-96 até a data das liberações previstas na
Cláusulas Segunda do Contrato.
§ 2" A liberação da parcela relativa a contribuição patronal extra, fica condicionada à aprovação,
pelo Bacen, da documentação comprobatória encaminhada pelo Bem. referente ao cálculo atuarial.
§ 3° O cronograma de desembolso obedecerá
a critérios definidos pela STN. ouvido o Bacen, em
documentos que mtegrarão o contrato.
§ 49 A liberação de cada parcela fica condicionada à correta aplicação da parcela anterior, a ser
atestada pelo Bacen.
§ s• Esta Resolução entra em v1gor na data de
sua publicação.
Sala da Comassão. 10 de novembro de 1998.Pedro Piva, Presidenle - Gerson Cam-. Relator
- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Bello Puga João Rocha - Leonel Paiva - L.auro Campos Francelina Perejra - Jonas Pinheiro - Beni Yeras
- José Eduardo Outra - Eduardo Suplicy - José
Bianco - Jose Fogaça - Esperidião Amin - Djalma e ..sa.
PARECER NO 559, DE 1998

Da Comissão de Assuntos Econõmi·
cos, sobre a Mensagem n• 217, de 1998
n• 961198, na origem), do Senhor Presidente da República, solicitando autorização do Senado Federal para a União contratar oneraçi:lo de crédito externo, no valor equivaienie a até dezesseis milhões e
quinhentos miJ marcos alemães, ;unto ao
Kreditanstall für Wiederaufbau - KFW,
destinada ao financiamento parc•l do
Projeto de Saneamento Básico do Piltuí.

Relator: :td hoc Senador Lúcio Alcântara.
1- i=lelatório
1. Com a Mensagem nº 217, de 1998, o Presa·
dente da RepUblica solicata a competente autonzação do Senado Federal para que a União possa contratar operação de credito externo. no valor equivalente a até dezesseas milhões e quinhentos mil marcos alemães. ae pnnc1pa!. JUnto Kredatanstalt f0r
W1ederaufbau - ~FW. sendo até quanze milhões de
marcos alemães de empresumo e até um milhão e
quanhentos mal marcos aaemães de contribuação tinanceara não-reembolsável.
2. Os recursos orovementes da operação serão
destanados ao í1nar.c1amento parc1al do Projeto de
Saneamento Basaco do Estado P1aua.
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3. Confonne consta do processo, o empréstimo
:era realizado nas seguintes con<ftões:
'Devedor: República Federativa do Brasil;
Credor: Kreditanstalt Wiederafbau- KFW;
Valor: equivalente a até DM16.500.000.00 (dezessels milhões e quinhentos mil marcos alemães),
oe pnncipal. sendo DM15.000.000,00 (quinze milhõ"?s de marcos alemães) de empréstimo e até
OM1.500.COO,Il0 (um milhão e quinhentos mil marcos i::!.iemães} de contribuição financeira não-reembolsável;
Finalidade: melhorar o setor de saúde e de sa"ea!"P~ntc· n~~ico no Centro-S:.:! do Estado do Piauí
e e.çõe:=: comp!ementares visando assegurar a sus'-'=!"'::=lt:ilij.;..-j:: d":" projet0 o:.r parte de grupos de usuários

ior:~_ls:

Juros: r.ré 4.5% a.a .• fixos, incidentes sobre o
dG".!edor do principal, a partir da data de cada
::::esemr.o1so dos recursos no exterior,
~a·do

Prazo: aproximadamente 18,5 anos;
Caréncia: aproximadamente 4 anos:
Comissão de Compromisso: até 0,25% a.a sobre o saldo não desembolsado, contado a partir de
três meses após a assinatura do contrato;
Despesas Gerais: as razoáveis. limitadas a até
0.1% do valor do empréstimo;
Juros de Mora: até 3,0% a.a. acima da taxa de
desconto do Oeutsche Bundesbank cotada na data
do vencimento da obrigação;
Periodo de Desembolso:Até 31-12-2002.
Condições de Pagamento
Do Principal: Em 30 (trinta) parcelas semestrais, consecutivas e iguais. vencendo-se a primeira
em 30-6-2002. porém, não antes do ú!fimo desembolso, e a ultima em 30-12-2016;
Dos Juros: Semestralmente venc1do, em 30 de
JUnho e 30 de dezembro de cada ano:
Da Comissão áe Comprom1sso: Semestralmente venc1da. em 30 de junho e 30 de dezembro
de cada ano, sendo a primeira parcela após a emis3ão do -:=:ertificado de Autonzação;
Das Despesas Gera1s: Após a em1ssão do Cer!lficado de Reg1stro, mediante comprovação, em
rea1s, exceto aquelas incorridas no exterior que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
- as datas de pagamento do principal e dos en·
:argos ac1ma Citadas poderão ser alteradas em fun·
yão da data de assinatura do contrato.

li - Sobre o Mérito
1. O Senado Federal, no exercíc1o de sua com·
oetênc1a pnvat1va. conforme determina os incivos V
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e Vil do art. 52 da Constituição Federal, estabeleu
os limites, as condições e a instrução processual dos
pedidos de autorização para operações de crédito
internas e externas da União, conforme Resolução
n• 96189, restabelecida pela Resolução n• 19192.
2. A presente operação de crédito externa tem
por finalidade a obtenção de recursos para o financiamento, parcial, do Projeto de Saúde e Saneamento Básico do Piauí (abastecimento de água e esgoto
sanitário), especialmente em áreas de baixa-renda
naquele Estado. O Projeto. que é parte integrante do
Programa Saude Básica no Nordeste 11. financiado
pelo BIRD, conta com a assunção de contrapartida
pela União, devido ao seu grau de prioridade e às dificuldades finaceiras do Estado (cf. fls. 6 processo).
A propósito, a STN informa. em seu Parecer, que o
Ministério da Saúde já vem incluindo em seu orçamento, desde 1992, recursos para a referida contrapartida nacional. A entidade executora do Projeto é a
Secretaria de Saúde do Estado. mediante Convênio
de Repasse entre a União e o Estado.
Trata-se de investimento social, cujo retomo
consistirá mudança no perfil epidemológico da população beneficiada. Cabe registrar que, no Piauí, conforme dados da PNAD-95 (fls. 23 do processo), cerca de 35% dos domicilias urbanos não dispõem de
abastecimento de água adequada e 31% não dispôem de esgoto sanrtãrio. Para a zona rural. esses indicadores são ainda mais assustadores. pois atingim. respectivamente, 92'% e 80% da população.
O custo total do Projeto está estimado em OM
24.6 milhões. desembolsáveis em 5 anos (até 2002).
sendo que DM15 milhões serão financiado pelo
KFW, com doação a fundo perdido de até 10% do
valor financ1ado (DM 1.5 m1lhões) e DM 7 m1ihões
equivalentes em moeda nacional. como contrapartida doméstica financiada pela União.
A taxa nom1na! de juros de 4.5 a.a. é fixa e redundará em uma taxa etetiva anual de 4,64%, com
prazo de retomo de, aproximadamente. 18.5 anos e
de carênc1a, em tomo de 4 anos. Ass1m. nota-se que
as condições frnanceiras são tavorave1s, pois o custo
médio de captação externa pelo governo brasilerro
junto a bancos pnvados nos anos de 1996/97 situouse na faixa de 9,82% a.a Adema1s, o governo do
Piauí atesta que não d1spõe de fontes alternativas de
financ1amento.
3. A operação to1 credenciada pelo Banco Central do Bras1l, conforme decumento Firce/Diaut/Sucre
98/0369. de 22 de JUlho de 1998. às tis. 13 do processo. A Secretana do Tesouro Nac10nal e a Procuradona Geral da FF.~.zer1da Nac1onal rnamfesta-
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ram-se favoravelmente ao financiamento pretendido,
conforme respectivos pareceres (STNIConsf/Diref n"
267, de 20-5-98 e PGFNICOF n' 1.150, de 3-8-.)
anexos a presente mensagem. Aquela secnslaria informa, ainda, que a operaçio de crédito está dos limites de endividamento da União e que o Prq.
to consta do Plano Plurianual da União para 111961119
e que há, na Lei Orçamentária deete exerci<*'.
previsão de recursos com vistas a custear o ralerido Projeto. As demais condições contratuais a-dem as normas estabelecidas pelo S-do Federal.

III- Voto
O exame do presente pedido de autorizaçio
leva-nos â. conclusão de que estão satisfeitas as exigências estabelecidas pelo Senado Federal, à luz da
Resolução n' 96189. Dessa forma, concluímos o
nosso parecer pela aprovação do pleito, nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°101, DE 1998

*'

Autoriza • República Fades::•••
Br8SII e COilb 1L op111'89io ele c:rédllo • ·

temo no nlor ct. ..e

m• -

1•

q u l n - m i l - - elwit lu,junto eo

Kced._ mlt fiir Wllldenn,..u - KPW,
parciel ...
Projeto de s.n.n.nto !Welco do Pleul.

d - - ................

O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Republica Federativa do Brasil autonzada, nos termos da Resolução nv 96, de 1918,
restabelecida pela Resolução n' 17, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito exler·
no. no valor equivalente a até dezesaeis milhões e
quinhentos mil marcos alemães. junto ao Kraditarwtall fur Wiederaulbau - KFW.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da
operação serão destinados ao financiamento parcial
do Projeto de Saneamento Básico do Estado do
Piaui.
An. 2' As condições financeiras básicas da operação referida no artigo anterior sào as seguintes:
I - Devedor. República Federativa do Brasil:
11 - Credor. Kreditansta~ für Wiederaufbau KFW:
III- Valor: eqüivafente a até DM16.500.000,00
(dezesse•s milhões e quinhentos mil marcos alerni·
es). de pnncipal, sendo DM15.000.000,00 (qu1nze
milhões de marcos alemães) de empréstimos e aaé
DM1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil marcos alemães) de contribuição financeira não reembolsável;
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IV - Finalidade: melhorar o setor de saude e de
saneamento básico no centro-sul do Estado do Piauí
e ações complementares visando assegurar a sustentabilidade do projeto por parte de grupos de usuários locais;
V - Juros: até 4,5% a.a. fixos. incidentes sobre
o saldo devedor do principal, a partir da data de
cada dt:.:~mbolso dos recursos no exterior;
VI - Pr..::~: 3proximadamente 18,5 anos:
·;;: - Carência: aproximadamentes 4 anos;
VIII - Comissãc de Compromisso: até 0,25%
a.a. sobre o saldo não desembo:sado contado a partir de três meses após a assinatura do contrato;
IX - Despes;tc; Gerais: as ~oáveis, limitadas
a até 0,1% do valor do e!T'~réstimo;
X- Juros de Mora: até 3,0% fl.a. acima da taxa
de desconto do Deutsche Bundesba;"ll(, cotada na
data do ~encimento da obrigação;
XI - Período de Desembolso: até 31-12-2002.
XII - Condições de Pag,.mento:
a) do principal: e,;·, "'(l (trinta) parcelas semestrais, consecutivas e iguais vencendo-se a primeira
em 30-6-;!~? ;x>rém. não ante::. do último desembolso, e a u~ima em 30-12-2016:
b) dos juros: semestralmente, vencido em 30
de junho e 30 de dezembro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestralmente, vencida em 30 de junho e 30 de dezembro
de cada ano, sendo a primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;
d) das despesas gerais: após a emissão do
Cert~icado de Registro, mediante comprovação, em
reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
XIII - as datas de pagamento do principal e
dos encargos ac1ma citadas poderão ser atteradas
em função da data de assinatura do contrato.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias. contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 4 2 Esta resolução entra em ~igor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 1O de novembro de 1998. Pedro Piva, Presidente - Ney Suassuna, Relator Jonas Pinheiro - Francelina Pereira - Leuro
Cempoe (vencido) - José Bianco - Bani Varas Bello Perga - João Rocha - LUdio Coelho - Fernando Bezerra - José Fogaça - Je-.on PWea
- Jose Eduardo Outra - Lúcio Alcântara (Relator
Ad Hoc)- Eduardo Supiicy.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi·
dência comunica ao Plenário que os Projetes de Resolução n"s 98. 99. 100 e 101, de 1998, resuHantes
de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receberem
emendas. nos termos do art. 235, 11, I, do Regimento
Interno, combinado com o art. 4• da Resolução n•
37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu. da Prefertura da Cidade do Rio de
Janeiro, o Oficio n' 363198. de 4 do corrente, encaminhando, nos termos do § 2' do art. 2' da Resolução n• 62, de 1998, do Senado Federal, a documen·
tação referente à oferta de Letras Financeiras do Tescuro daquele Município, emitidas no último dia 3,
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível
no segundo semestre de 1998.
O expediente. anexado ao processado do Projeto de Resolução n• 68, de 1998, vai à Comissão de
Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Nabo r Júnior.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 545, DE 1998
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no inciso I do art.
172, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja submetido à deliberação
do Plenário o pedido de inclusão em Ordem do Dia, do
Projeto de Lei n' 280, de 1997. que "Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional". dispoSitivo este que trata da fomna de
escolha dos dirigentes das escolas públicas.
Justificação

A propos1ção em causa foi submetida a esta
Casa em 9 de dezembro de 1997. tendo sido encaminhada à Comissão de Educação, onde foi indicado Relator o Senador Laura Campos.
Segundo Informação constante dos sistemas
de controle da Casa, a proposição se encontra em
condição de ser incluída na Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 1 O de novembro de 1998. Senadr Pedro Simon.
REQUERIMENTO N• 546, DE 1998
,...,enhor Pres1dente.
Com fundamento no disposto no inciso I do art.
172. do Regimento Interno do Senado Federal, re-
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queira a Vossa Excelência seja submetido à deliberação do Plenário o pedido de inclusão em Ordem
do Dia, do Projeto de Lei n• 125, de 1998, que "Denomina Aeroporto Internacional Ulysses Guimarães.
o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São
Paulo".
Justificação
A proposição em causa foi submetida a esta
Casa, em 16 de junho de 1997 e, imediatamente,
encaminhada à Comissão de Educação, onde foi entregue à relataria do Senador Romeu Tuma.
Segundo informação constante dos sistemas
de controle da Casa, confimnada pelo Gabinete do
Relator, a proposição, acompanhada do respect1vo
parecer, foi devolvida à Comissão de Educação, estando em condtção de ser analisada e votada.
Sala das Sessões, 1 O de novembro de 1998. Senador Pedro Simon.
REQUERIMENTO N" 547, DE 1998
Senhor Presidente.

Com fundamento no disposto no inciso I do art.
172, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja submetido à deliberação do Plenário o pedido de inclusão em Ordem
do Dia, do Projeto de Lei n• 126, de 1998, que "Dá
nova redação ao art. 52 da Lei n' 8.171/91, que dispõe sobre politica agrícola", estabelecendo condições especiais e diferenciadas ao crédrto rural concedido às duas categorias rurais: os assentados em projetas de reforma agrária e os agricultores familiares.

Justificação

A proposição em causa foi submetida a esta
Casa, em 18 de junho de 1998, tendo sido encaminhada à Comissão de Assuntos Econõmicos. onde
foi designado Relator o Senador Ney Suassuna.
Segundo informação constante dos sistemas
de controle da Casa em 12-8-98. foi concedida vista
da proposição ao Senador José Eduardo Outra.
Sala das Sessões. 1 O de novembro de 1998. Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os re·
querimentos lidos serão incluídos em Ordem do Dia
oportunamente, após manifestação do Pres1dente da
Comissão de Educação e do Pres1dente da Comissão de Assuntos Econõmicos. de acordo com as disposições do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa. ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretáno em
exercic1o, Senador Nabor Júmor.
Ê lido o seguinte:
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OF. N' 172/98 - GLPFL
Brasília, 9 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Romero Jueà, para ocupar a vaga, como titular, na Comissão Temporária "destinada a promover eiiiUOO.
tendo em vista o axan-.e de propostas de Reforma
Tributána".
Cordialmente, - Senador Hugo Napolelo, U~er ao PFL no Senado !=ederal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - ll'ldico o
Senador Romero Jucá como membro titular repr..1tante de PFL na Comissão Temporária destinada
-~ promover estudos, ter.do ~, vt!';ta o exame de pro-Dos tas de refonna tributária. nos termos do requeri-nento que acaba da ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa. ufícios que serão tidos peto Sr. 12 Secretário
em exercíCIO, Senador Nabor Júnior.
São lidos os seguintes:
OF. GLPMDB N" 282/98
Bras Ria,. 9 de novembro de 19911
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Pedro Simon deixa de inleglw
a ComiSSão de Assuntos Sociais - CAS, e passa a integrar a Comissão de Educação - CE, na qualidade de
membro suplente nas ret-,; Comissões.
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
cou
ração_ - Senador ..lader Barbal1o, Líder do
PMD!l.
OF N' 169/98-GLPFL
Brasília, 9 de novembro de 1986
Senhor Presidente,
Nos tei7T108 regimentais, solicito a substituiÇão
dos Senadores Hugo Napoleão e Edison Lobão pelos Senadores Jonas Pinheoro e Djalma Bessa, como
titulares. para comporem a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer da Medida Provisória n2
1.715·2, adorada em 29 de outubro de 1998.
Atenciosamente, - Senador Edi.on Lobio, Lí·er do PFL. em exercicio.

PSDB/1/N" 2.416198
Brasília, 10 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos tennos regnnenta.ts, ind1co a Vossa Excelêr>cta os Senhores Deputados Mâ.rcio Fortes e Nel-

son Otoch. í..Cm<:-..-.-.·=..~:~.:-·_-.:, ~;t...:lar-ss, ::: ..n.y.-~o':''l :W:c~e~
e Luiz Pia..:t":yuno. ::or"': !'Tierm.r.·;.; :::;L o.~:::r1:\:;~. ~ro1
substitutção cos a~Jt€:r:Q;rn~.;·.e tll'::i.:;::_::..•:.. c,.:c:. Integrarem a Comtss5.o M!~t2 ~e.:i.:n<::::::a : : i.:.~ ::;..!:::...:.r .;;, :.~f- 1

n• 1. 723196.
Atencicsamer.tG _ - :J2-;::.!i:.:•_~·::. t ·x:ia c~ ._l3iG~;.
dt) F'SDB. r.:;.::~-::·-::,;; .. ~.:' :.JJ. !"~~ -~: Vl.
O SR. PR.Esu::::H·?·E !Geu'j.;. ~.:e;c_; - 3erã..;
feitas as substltL:içOes sol1c!tnJa.~.
O SR. PRESIDENTE !C?~~a··jo i\.ie1·:.: - i-l~ •-'"3·
dores inscrttos.
Conr.Ado :~ oalcvra ac 2~!".;;.;.(:0' JettE:~son Feres. (Pausa.~
Conced·J 3 oata·.r:; "J·; ~ ::"'..::--!' · · ·:-::""'.1 :::. p._...,r.
rim. S. EX"' diS:JCe ::;e 2·1 t.,..:,..,_,':.·r
O SR. E~f'!ANI'J~S ·. ~-~c:1!~!. (~c:_, ·- ~.~. ~rr:,.
nuncin o segu!~!e c::;:;r:;__r·::··~ :..::t.,~ ·:•:!~·.;· ~ ·:':1 '.1rad0r.·1
- Sr. Pres1den!o. Sr_;s ~' ::r::-. :::::._.~r.c:or::-:a~:..: usamos
Vice-Líd~r

esta trit:.m<:: para •J.:::o::~ -::-t-r~.-.c.?.c:· ·r;-·:,'cJ::·n=d2E:o :=.

Eco-92 e a tantos outros compromissos assumrdos
por outros palses em relação ao Brasil.
Trago ao conhecrmento desta Casa maténa
publicada no jornal CorTeio Braziliense. do dia 5 de
novembro. Intitulada ·srasil Cobra Acordo Contra
Poluição", com o subtitulo "Países rgnoram compromisso da Eco-92 para reduz.rr emtssão de gases na
atmosfera. Lrtoral brasrletro pode sofrer tnundações
com descaso·.
Esse arttgo traz discurso pretendo no dia 4 de
novembro. quarta-feira passada. na convenção da
Organização das Nações Unidas - ONU. em Buenos A~res, pelo Pres1dente da Agêncra Espacial Brasileira - e regrstro aqUI a mtnha admiração não apenas por sua competênc&a. mas também por sua coragem e ousadia -. o Sr. Luiz Gylvan Meira Filho, em
que ele cobra. dos govemos dos paises ncos. o
cumprimento de compromrsso que firmaram de se
engaJar nos esforços mundia•s de reduçao de ermssões de gases que provocam o efeito estufa.
O Brasrl tem sido alvo de ataque constante. de
forma agresstva. abusiva. que tem ameaçado rnclusrve a soberanta nacronal. e ve1am. S~s e Srs. Parlamentares. que os mesmos países que têm falado
em intemacronaltzar a Amazônia para preservá-la
dos brasileiros. que têm consum1do as florestas,
desmatando. incendiando: os mesmos paises que
estão querendo transformar os povos tndígenas em
nações independentes e açambarcar com rssu terras
brasrlerras. esses mesmo::; paises não adotam o
mesmo cnténo e cu1dado com o me1o ambiente.
quando se trata de cumpnr compromrssos que envolvam as suas própnas economias. Causa-r tos a
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má impressão de que não estão preocupados com o
meio ambiente, pois, ao que parece, a questão só é
tratada com rigidez quando se trata da Amazônia,
que possui riquezas inesgotáveis e incalculáveis em
seu subsolo.
Senão vejamos:
Durante a Eco-92. a maior convenção sobre
meio ambiente que, não por acaso, realizou-se no
Aio de Janeiro, os países desenvolvidos comprometeram-se a reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa, causado principalmente peta saturação de dióxido de carbono. além de outros gases
lançados na atmosfera. O objetivo era chegar ao ano
2008 com indice de poluição 5"/o abaixo dos níveis
de 1990. Até agora, porém, a maioria dos países aumentou as emissões, ao invés de reduzi-las. Os Estados Unidos, maior responsável pela contaminação
da atmosfera, incrementou o lançamento de poluentes no ar em 13%, de 1990 até 1995 - úttimo ano
com dados disponíveis. Enquanto isso, estamos sujeitos a medidas internas que têm prejudicado o
amazõnida, que sofre com o abandono e o descaso
por parte de burocratas que desconhecem o dia-adia da Região Norte, e que tem sido vítima da malária por falta de hospitais. vítima da fome por falta de
incentrvos ao plantio e à cultura, pois caça e extração vegetal lhe são negadas. sob pena de prisão.
Mas vejam V. Ex's que, segundo a matéria publicada na imprensa. como conseqUência do efeito
estufa, várias regiões do litoral brasileiro podem sofrer inundações. e doenças como a malária podem
se alastrar para regiões do Sul do Pais. E há estudos indicando que áreas da Floresta Amazônica se
tomarão desérticas por volta do ano 2050, também
em função do efeito estufa.
Precisamos estar atentos a essas questões.
Não basta assinar protocolos. E necessário que esses países o cumpram também. e não só os países
pobres ou com poucos recursos. Não é justo que o
Brasil seja castigado e tratado como o grande vilão
que incendeia florestas. devasta e destrói o meio
ambtente. Na verdade. o que ocorre é que os paises
desenvolvidos não levam a séno o compromisso de
reduzir suas emissões de gases em casa. e o cidadão brasileiro que hab1ta as florestas é que sofre
medidas restritivas em função de acordos que só
são cumpridos pelo Bras•l.
Sr. Presidente, a nós da Região Norte só têm
sobrado cobranças. mu1tas vezes abusivas, que impedem o desenvolv1mento da região. São representantes de vánas ONG"s que aqui vêm, pagos por
determinados países desenvolvidos, para atrapalhar
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o desenvolvimento do nosso País. Muitos não fazem
nada na vida a não ser atrapalhar o desenvolvimento. sem trazer nenhuma solução para a questão ecológica brasileira.
Por isso, chamamos a atenção do Brasil para
que cobremos desses países desenvolvidos mais
responsabilidade e investimento nessas áreas que
tanto querem fiscalizar. O povo brasileiro, principalmente da Região Norte, o povo de Rondônia, vive
carente desses investimentos. A nossa Região Amazõnica tem sido usada sempre como aval para que a
parte desenvolvida do Brasil busque recursos no exterior, mas nenhum investimento é feito na nossa região. Quando os recursos vêm, vão para o Aio de
Janeiro. para São Paulo, para o sul do País e para o
Nordeste. A Região Norte fica esquecida, logo ele
que é tão castigada. Ela só é usada para avalizc:r
empréstimos.
Por isso estamos aqui cobrando dos paises ncos as promessas de ajuda feitas na Eco-92 e não
cumpridas. Cobram do Brasil na questão ambiental.
punem os brasileiros, favorecendo os países ricos os que mais poluem no mundo - em detrimento do
nosso desenvolvimento.
Eram essas as nossas palavras.
Murto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcãntara. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Bened1ta 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 a esta tribuna pela primeira vez após o ple1to
elertoral.
Trago à reflexão da Casa ma1éria que vem
sendo veiculada nos noticiârios dos jornais e das televiSões: o leilão de privatização da Cedae, uma das
empresas mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, responsâvel pelo saneamento e abastecimento de agua. o leilão toi marcado inicialmente para o
dia 30 de setembro passado, apenas quatro dias antes da eleição, o que gerou grande protesto do movimento sindical, de algumas prefeituras, assim como
do então candidato a Governador do Estado do A1o
de Janeiro. hoje eleito. Anthony Garotinho.
Foram sete meses de lutas, apelos e contestações da soc1edade organizada e de candidatos
contra essa privatização. Anthony Garotinho entrou
com uma petição no Supremo Tribunal Federal. e a
privatização toi adiada, conforme esperávamos.
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Existe inconstitucionaltdade no processo, e por
devemos debater a queslã" mais longame,...
O STF e o 1CE. examinando a matéria. pronunciaram-se pela ilegalidade do edital. Fico me perguntando o que tem significado essa batalha. Estio trocando por um prato de lentilhas o único patrimônic
existente hoje no Estado do Rio de Janeiro, patrim6nio este que foi mal gerenciado. E da 186ponsabilidade do Governo C ar a essa empresa. pela sua impor·
tãncia, condições de atender bem à população, e
não escamotear a situação, jogar os problemas pano
debaixo do tapete e incluir a empresa no proc:eseo
de privatização.
A discussão que ensejávamos na época em
uma d1scussão JUridtca: a questão do poder conoe·
dente. que estava murto na base da história do ovo e
da gahnha, de quem nasceu primeiro. de quem tinha
ou não mais direitos.
Ora, houve uma manobra na interpretação da
Constituição brasileira. Ela dispõe em seu art. 30:
"Art. 30.Compete aos Municíp1os: ( ... )
V - orgamzar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão. os
serviços públicos de interesse local. incluído
o de transporte cok!tivo, que tem caniter essencial; ( ... )
VIl - prestar, com a cooperação técnica e fim:mceira da União e do Estado, serviços de etendimento à saUde da população;·

isso

1

O Governe do Estado não pode pnvatizar uma
empresa de serVIÇOS de água e esgoto CUJO poder
concedente é de dois municip1os. Até mesmo o candidato que perd<3u as eleções para Anthony Garotinho frisava. como peça de sua campanha e~ftoral.
que não se deveria pnvatizar, de forma alguma, a
Cedae. Po1s bem, neste momento. o atual Govemo
Mun•c1pal do R1o de Janeiro. base de apo1o desse
cand1dato perdedor nas eleições para o Governo do
Estado. faz um acordo com o Governo Estadual,
passando por cima .nclus1ve da Câmara Municipal.
Uma ação popular, encabeçada pelo Vereador Gil·
berto Palmares. do Partido dos Trabalhadores. impede que qualquer transação seja feita em reação à
Cedae ou mesmo em acordo do PrefeitO com o Governador, sem que a questão passe pela Câmara de
Vereadores.
Também estamos vendo. nessa manobra. uma
le1tura de faz-d~-conta. Não podemos ace1tar que,
ao apagar das ~uzes de um governo. ha)a tamanho
•nteresse em se pnvat1zar um setor que é 1mportante
e estratégiCO. Isso é 1lega1. porque as regras básicas
do processo de lic1tação foram desobedecidas. Por
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que, então. o Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro considerou ilegal o edital?
Faço uma outra observação: isso é imoral do
ponto de vista politico, porque o atual Governo está
vendendo um patrimônio que hoje está estimado em
R$4 bilhões, e isso no apagar das luzes de sua administração! Portanto, não existe compromisso com
as conseqüências dessa venda. com a saUde financeira do Estado, que está profundamente abalada:
sua dívtda estava na casa dos R$4 bilhões e hoje
passou para R$21 bilhões.
Ora, como aceitar que essa dívida tenha passado de R$4 bilhões para R$21 bilhões? Embora o
atual Governador tenha vendido quase todo o patrimôn•o do Estado, com a argumentação de que o
produto das vendas seria destinado à área social,
constatamos que isso não foi fefto. Alegou-se que a
venda das estatais era para pagar as dívidas e investir na área social do Estado do Rio de Janeiro,
mas isso não aconteceu. Vejam o exemplo da
CPMF.
O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - V. Ex'
me concede um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Concedo o aparte a V. Ex'.
O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Nobre
Senadora. fatos dessa natureza, mesmo se V. Ex'
não tivesse s•do eleita Vice-Govemadora. não podenam passar em branco. Estão vendendo o patrimõnio do Estado e de Mumcíp1os. um patnmõnio há
tanto tempo conqUistado. Isso não tem acontecido
apenas no Rio de Jane1ro. mas em todo o Pais. No
entanto, até hoJe mnguém sabe o que foi terto com
os recursos oriundos dessas vendas. dessas privatizações. Considero 1moral uma venda de últ1ma hora.
já que o atual governo está saindo. Legit1mou-se o
novo governador. O proJeto de seu adversário era
manter esse órgão. até porque é cons1derado essencial. Depo1s. a~nda se vê o jogo do prefeito: ignora a
autondade e a soberama da Cãmara Mun1cipal para
fazer um acerto! É de se notar que 1sso tudo está errado. Cabe, senão pelos trâmites norma1s. pelo menos uma outra ação entre a Câmara e o Prefe1to.
oue arbitrariamente está negociando sem autonzação do Poder Legislativo; e não pode fazê-lo. E claro
que qualquer governador que assum.r um Estado
como o Rio de Jane1ro var ter que bngar para Que o
órgão não seJa privatrzado. Por que esse governador
fana a pnvat1zação. sendo que lhe resta pouco mars
de um mês de governo? É lógtco que. se houvesse
um pouco de sensibilidade e de responsabilidade.
talvez o atual governador Jéi tivesse adiado essas ne-
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gociações para o próximo governo; não faria esse
emaranhado de negociatas, o que deixa transparecer, para o país, que existe marmelada. O que se
está vendo na mídia nacional são denúncias, e ninguém tem condições ou quer esclarecer a situação.
Parabenizo V. Ex" por trazer esse assunto a debate.
Fiz algumas denúncias parecidas em relação ao governo do meu Estado, e muitas delas foram resolvi·
das pelo Judiciário. Tenho certeza de que V. Ex' vai
alcançar o seu objetivo, impedindo a venda dessa
empresa. até porque é um patrimõnio de todo o povo
do Rio de Janeiro.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ)
- Agradeço o aparte de V. Ex", Senador Emandes
Amorim.
É imoralidade privatizar um setor com a única
desculpa de que a empresa presta um serviço muito
aquém das necessidades da população. Essa é a
forma de um governo resolver um mal-gerenciarnento, quando ele próprio é responsável por isso? Não
posso entender!
A Cedae tem trabalhadores competentes, com
experiência comprovada; tem equipamentos e tecnologia necessários para executar muito bem sua tarela. Faltou vontade politica, até porque o processo de
privatização no País - e o Rio de Janeiro não ficou à
parte - deu-se devido ao abandono e ao sucateamento das empresas privatizadas. É isso o que está
ocorrendo nos setores de saúde, educação, elétrico,
com o nosso Bane~ e tantos outros patrimônios do
nosso Estado.

Ora, o que queremos desse exemplo internacional de privatizações? Quero levantar um fato que
me chamou a atenção. A Argentina, o México e a Inglaterra fizeram isso. e conhecemos o resultado. Essas tarifas provocaram a indignação da população,
como irá provocar no Rio de Jane~ro, onde temos a
chamada tarifa social. Além disso. temos o saneamento. Haverá um aumento, sem dúvida, no valor
dos serv1ços prestados à população do Estado.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) V. Ex• me permite um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
-Ouço V. Ex•.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco!PT - SE) Senadora Benedrta da Silva, inicialmente. gostaria
de aproveitar este aparte para parabenizar V. Ext"
pelo seu desempenho e pelo desempenho do nosso
Partido e da Frente das Oposições no Rio de Janeiro. que, vitoriosa no segUndo turno, elegeu o Governador Anthony Garotinho. Senadora Benedita da Silva, somo-me também às preocupações de V. Ex' a
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respeito da privatização da Cedae. Tive oportunida·
de de acompanhar a questão da Cedae no período
que antecedeu as eleições, quando, juntamente com
alguns companheiros do Rio de Janeiro- V. Ex' estava em campanha -. participamos de audiência com
o Ministro Mauricio Corrêa a respeito de uma ação
direta de inconstitucionalidade para dirimir dúvidas a
respl!lito do poder concedente. Mas, além de todos
esses aspectos que V. Ex' enfatiza, essa privatização a toque de caixa é também um desrespeito ao
Congresso Nacional, que não está alheio a discussão. Existe um Projeto de Lei do Senador José Ser·
ra que visa a disciplinar a questão do poder concedente da área de saneamento de água e esgoto das
regiões metropolitanas. Aprovado na Comissão de
Assuntos Econõmicos. esse projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o Se·
nadar Josaphat Marinho apresentou emendas. aprovadas por unanimidade. que contornam a questão
da inconstttucionalidade. S. Ex' estabeleceu uma es·
pécie de poder concedente compartilhado entre Es·
tados e Municípios, no caso das regiões metropolitanas, e determinou claramente que, em caso de privatização, teria de haver uma deliberação de todos
os Municípios envolvidos. por meio de seus representantes, particularmente das Câmaras de Vereadores. No caso do Rio de Janeiro, apesar de ser
uma companhia estadual, a Cedae presta serviços
nos Municípios do Rio de Janeiro. em Nrterói e. se
não me engano, em Nova lguaçu. No entanto, o Governo do Estado, talvez se utilizando de uma maioria
circunstancial na Assembléia Legislativa, quer privatizar a companhia sem ouvir as populações envolvidas e os seus legítimos representantes. Então, além
de arbitrária e ilegal, é, no meu entendimento, uma
atitude de desresperto em relação ao próprio Congresso Nacional, principalmente levando-se em consideração que estamos no apagar das luzes de um
governo. Portanto. o correto sena que o próximo governo, legitimamente eleito nas umas. tomasse a decisão a resperto do futuro da Cedae. Parabenizo V.
Ex' pelo resultado da ele1ção e por este pronunciamento. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Agradeço o aparte de V. Ex'.
O Sr. Artur da Távola (PSDB- RJ) - Permrte-me
V. Ex' um apalte, nobre Senadora Benedtta da Silva'
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Logo a seguir, ouvirei o aparte de V. Exª, nobre
Senador Artur da Távola.
O Sr. Artur da Távola (PSDB - RJ) - Pois
não. Mu~o obrigado.
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A SR 1 BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ)
- Gostaria de ressaltar que a Assembléia Legislativa
do R1o de Jane1ro não permitirá que isso ocorra.
Amanhã, quarta-feira. estarão votando, por aniciatiwa
dos Deputados Edm1lson Valentim e Lúcia Soto, a
retirada da Cedae do plano estadual para que ~
sarr:os, segundo a prôpna previsão da votação, dllr
um basta msso. O que V. Ele' coloca no seu apa,..,
e que também chamou a nossa atenção. é a manobra que está sendo feita em relação a essa matéria.
O Governo não tem amparo legal, pois, segundo a
Constituição, o poder concedente tem que ser e,.-e
os Mumcipios. Ele não tem essa maaoria, havia apenas um protesto da Prefeitura do Rio de Janeiro, e,
porque fez um acordo de gabinete com o Preteü:o da
C1dade do Rio de Janearo. acredita que esse mecanismo é o sufic1en1e para dar-lhe a sustentação pera
pnvatazar a Cedae. Não é, porque também há a Prefeitura de Niteró1. Olhem a manobra dele' Ele quer
chamar a si outras prefeituras para que. parcelarmente. ele possa ass•m fazer. Isso é imoral, é
coroso. do ponto de v1sta político, para um Governo
que já está saindo.
Sr. Presidente, para essa votação. temoe o
apoio do Presidente da Assembléia Legislativa, 56r~
g1o Cabral Filho. que da base de sustentação do
atual Govemo Estadual, que também tem como absurda a venda da Cedae, a menos de dois meses de
fina! do mandato do atual Governo. A argumentação
usada pelo atual Govemo - de que ele é Governo
até o d1a 31 de dezembro - não combina com a pos·
tura étaca que de._.e ter aquele que governou até en·
tão. e que recebeu. por pane do Governador elelo e
da representante do Estado do Rio de Janeiro, Senadora Benedita da Silva. total apo10, a hm de que
pudéssemos agilizar o processo, não só para garantir que o empréstimo solicitado fosse, em tempo há·
bil. para suas mãos. para que ele soluc1onassa ai~
guns problemas. o que poderiamos fazer, com dificuldade, logo que tomãssemos posse.
Então. pela solicitação. pelo apelo e pelo res~
peito ao Estado do A10 de Jane~ro e aos seus serv1·
dores. v1emos a esta Casa. talamos com o Presiden·
te Antonao Car1os Magalhães. o Sr. Anthony Garotinho esteve com o Pres1dente da República. conversamos com os Srs. Parlamentares, enhm. demos
esse apoio ao atual Governo. Portanro. não é bom
que ele tome essa pos1ção.
Concedo um apane ao nobre Senador Anur da
Távola.

-possivelmente não -. eu quero concorda, lnTegra,mente com o d1scurso de V. Ex~ Realmen!E. a p··vãtização da Cedae, neste momento, é. :10 m1nlr.-1J ~~:l
ato de irresponsabilidade do Governo do Es:aao a0
Rio de Jane1ro, do meu Part1do. Um ato de •rresç:on·
sabilidade porque há uma questão JUfiQICa seníss1·
ma envolvendo essa matéria - como V. EX .li colccCJu
mwto bem. Porque essa pnvatização não está ne .1.•nha da lógica das privatizações que marcaram a História contemporânea do Brasil, já que as pnvatazaçC·
es se dão bas1camente pela possib1hdade de 1nvest1mento nos setores estratégicos e, consequenteme""'·
te, no desenvolvimento conseqUente a esse ~.·wes:,
mento. Essa é a base da 1dé1a das pnvatizações ·::.
ao mesmo tempo. da d1manu1ção do ;:.eso Ja :11a;:;~'
na do Estado. buscando fazê·!a etacaz . 3g:~ etc .:...
questão jurid1ca é muito séna. V. Exi a ex.am1~·::'.J
muito bem. A ConStituição é c!ariss1ma quanto a oe·
c1são mumcipal nessa matéria. Ela só e comolexa r::
Rio de Janeiro. já que. por razões tambe~ hlst:··cas. no Aio de Jane~ro. o Teatro Munic1pa! é esTa·
dual, o Estádao Mumc1pal. o Maracanã. tamoérr. =
estadual. Pelo fato de haver s1do Capital Fede~al. c··
dade·estado e depo1s. pela fusão. um Estado Junt')
com o Estado do Aio. nunca houve um terntono Cl3·
ro entre matênas que se aglutlnavarr r~uma c:dace
que toa Distnto Federal por muito temoo Da1 as c::n
SeQuências de toda essa maténa. A Cefiae .,e.,., de~ c:::=.
tempo. Mas a Constituição bras1le1ra e c:a~ISSirna ··--tocante à priondade mun1c1pal. Além d1ssc :::::r1sta - -·
falo h1potet1camente. porque o que cons!a 'l~>'n se---~
é verdade - que se estabelece tamoém um dcorc..._ .
lítico entre o atual Prefe1to e o aluai G.Jver:-.aa_- ·
atual Prefeito que era contráno a pnvat1zacão. -::;...;'
Partido. o PFL. do cand1dato que c:'Jncorr~:.. cor
E~. César Maia. af1rmou vánas vezes s8r ::·3~:~a -,
privatização. Dessa forma. por todas ess.:E :az -:~::.
e. pnnc1palmente. pela razão ét1ca lembrada o~-r '·
E:x~. essa pnvat1zação é condenavel E 1a -ã:. ·.:o--r
explicação. Não se pode levar uma emoresa co-n: ::,
Cedae a ser privatizada nessa hora- e •:::ue'":l •,; :.:
a lavor de pnvatazações- exc!usavamente para~;;.:-:.
buracos de uma adm1n1stração que nã::· lev.:;.,~ --. ·
cutdado dev1do o controle efetlvo das t,na...,ç35 ;;:..:.
cas. Congratulo-me com V Ex~ Foço ::;~ES!é..
deixar bem clara aqu1 também a mmha :·:s.cãc ~ í ·
trana a essa privatização. Ela. em moa.__, ã..;Ju;;-,
ra o PSDB. Concluo como comece:. ;.;:··auEquero atrapalhar o oumo pronunoarner-r: __.-:: ~ ...;. ~
ela e. no minamo. uma .rresponsaoli1daao::

O Sr. Artur da Tlivola (PSDB- RJl - Senadora Benedata da Silva. talvez, para surpresa de V. Ex!

A SRA. BENEDITA DA SILVA <Bicc PT-~_,
-Agradeço o aparte de V Ex.ll O lem~:.c -._1, ~,...,<:- :-, ·

i,.._.

e
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mite continuar, mas falaria muito mais, pelos dados
que tenho em mãos. Esclareço que o movimento
sindical, a CUT, e outros órgãos estão se manrfes·
tando de maneira contrária, com pareceres jurídicos
que nos respaldam.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo ao Senador
Artur da Távola que não é surpresa, pois, como representante dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, S. Ex~ conhece bem e reconhece o papel que
a Cedae deve exercer. Eu só quero dizer que não
entendo, Sr. Presidente. por que tanta pressa. Tratase de um Governo que nos deixa uma dívida de 21
bilhões, com quase cem obras inacabadas, aumento
da dívida, patrimônio vendido, hospitais em obras.
CUJO montante para terr:-:i!"!é.-las não sabemos ainda,
como Saracuruna, São Gonçalo, Baixada Viva este é o grande projeto, o carro-chefe do Governo
atual. Como terminá-las, já que houve um compromisso nesse sentido, com essa dívida? E essa pressa que o Governo atual tem em privatizar a Cedae?
Não poderia manter-me calada diante dessa injustiça. Por isso, manifesto-me desta tribuna e agradeço
os apartes aqui recebidos dos Srs. Senadores.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) Perm1ta-me apenas. Senadora Benedita da Silva,
cumpnmentá-la pelas ...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy, a Presidência apela para que
V. Ex" compreenda que há outros Srs. Senadores
inscritos. O pronunciamento da Senadora já está
concluído.
O SR. EDUARO SUPUCY (Bioco/PT - SP) Entáo. quero ser solidário à Senadora Benedna da
Silva pelo seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Obrigado a V. Ex". A Mesa lhe agradece pela compreensão.
Nobre Senador Eduardo Suplicy, V. Ex' é o
próximo orador inscrito. De forma que tenho o prazer
de conceder a palavra a V. Ex'. por 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte d1scurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. dada a
importância dos temas que. hoje, devem ser objeto
de consideração por parte do Senado Federal, deverei tratar de dois temas importantes.
Em primeiro lugar, eSIO\J encaminhando ao Ministro da Justiça, Sr. José Renan Vasconcelos Calhe~ros. nosso Colega Senador, um oficio pelo qual
solicito a apuração completa do assassinato do fotógrafo Miguel Pereira de Melo, ocorrido na última

393

quinta-feira, 5 de novembro. no Mumcíp10 de Marabá, no Estado do Pará.
O referido fotógrafo foi o pr.meiro a fotografar
as vítimas do massacre de 19 trabalhadores rurais
sem lerra. ocorrido em I 7 de abril de t 996, em Eldorado de Carajás. Ele havia sido testemunha dos episódios e, por essa razão, arrolado pelo Min1stério
Público para testemunhar no processo cnme de julgamento dos 159 policia1s militares, acusados de terem concorrido contra a v1da dos agricultores.
É inadmissível, Sr. Presidente, que. já transcorridos dois anos e sete meses do massacre de Eldo·
rado de Carajá.s, ainda não tenha sido feita just1ça. O
julgamento, que estava marcado para o dia 23. em
Marabá, foi novamente adiado, segundo o juiz. para
que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se pronunciem sobre os recursos
apresentados. Essa foi a decisão tomada ontem pelo
juiz em Marabá., Otávio Marcelino Mac1el, responsável pelo caso.
Ressalto a importância de as autoridades darem proteção aos demais Jornalistas, fotógrafos e Clnegrafistas que cobriram os fatos. A gravidade da SItuação levou o Comitê de Proteção aos Jornalistas.
entidade Internacional com sede em Nova Iorque. a
mostrar a sua preocupação em relação aos dema•s
jornalistas que cobriram o ep1sódio. Dentre outros.
além de Miguel Pereira de Melo, que era fotógrafo
do Correio de Tocantins, também sofreram ameaças a jornalista Marisa Romão, então trabalhando na
TV Liberal e o cinegrafista free-lancer Osvaldo
Araújo, que foi justamente o responsável pelo flagrante das cenas do massacre dos trabalhadores rurais sem terra que se encontravam em 17 de abnl de
1996 em Eldorado de Carajás.
Oswaldo Araújo é hoje funcionário do Sistema
Brasileiro de Televisão. Mansa Romão teve a sua
casa incendiada e saiu do Pará, juntamente com
seus filhos. apenas com a roupa do corpo.
Cobramos do Ministro da Justiça, assim como
estamos solicitando ao Governador Alm1r Gabnel,
que apurem esse tipo de procedimento e procurem
dar a devida proteção a Marisa Romão, Oswaldo
Araújo e todas as demais testemunhas dos episódios antes que mais tragédias ocorram.
Sr. Presidente, queremos ressaltar que, em 17
de abnl de 1996, houve uma marcha de 30 mil pessoas aqui em Brasília justamente para cobrar das
autoridades uma postura no sent1do de dar um fim à
impunidade com respeito àquele massacre. Hote.
passados dois anos e sete meses. infelizmente ainda não vimos a responsabilização daqueles que con-
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tnbuiram para a morte de 19 trabalhadores rurai8
sem terra em Eldorado de Carajás.
Sr. Presidente. encaminhei hoje ao Presidente

da Com•ssão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal. Senador João Rocha, o seguinte requerimento.

"Requeiro. nos termos do art. 2', ali,_
b. da Resolução n• 46/93, do Regimento lnterno do Sanado Federal, seja convocado o
Mimstro Chefe da Casa Militar, General A~
berto Mendes Cardoso. para prestar esclarecimentos sobre as.anvestigações conduzijas no âmbito da Agência Brasüeira de Inteligência - Abin, a respeito das denúncias pu-

blicadas na revista Época.
1. Sobre conversações que foram gra,·adas a partir de "um grampo" colocado ,_
telefones da Presidência do BNOES, ao que
tudo indica, durante o processo de priYatiz•-

ção das empresas do Grupo Telebràs, onde
aparecem como principais personagens o
M rnistro Luiz Car1os Mendonça de Banos e
o atual Presidente do Banco. o economillla
André Lara Resende.

2. Sobre os documentos que lhe toram
entregues pelo Ministro José Serra, da Saú~e. no inicio do mês de outubro, apontando
a existência de uma conta bancária, com o
saldo da ordem de US$368 mühões. dle uma
empresa nas Ilhas Cayman. cu,a os sócK:ts
senam o Pres•dente Fernando HenriQue
Cardoso. o ex-Ministro Sérgio Motta. o Ministro José Serra e o Governador Mário Co,.;as.
A venda da T elebrâs foi a maior privatização realizada desde quando o Govemo
l=ederal1ntciou esse programa. A mais remo~ a possibilidade dessa operação estar eivada de vicio preocupa toda a Nação. Nego:1ações desse porte envolvem grandes aomas. podendo propiciar, inclusive, o tráfico

:Je influência. Pouco tempo depois d rransação, o Ministro José Serra revela ao
M~nistro da Casa Militar, General Alberto
Mendes Cardoso. estar sendo alvo de chan•agem. dando que S. Ex' figurava como um
dos titulares de uma conta bancária nas
l;has Cayman. conhecido paraíso !iscai.

Considerando as atribuições constituC:Ionals do Senado Federal. a convocação
do General Cardoso é de fundamental im-
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portância para que possamos cumpnr o
posto na Carta Magna. •

diS-

Avalfo que é da ma1or importância que o Senado Federal, que tem a atribuição constitucional de
fiscalizar os atos do ExecutiVO, acompanhe de perto
a apuração desses fatos, que obviamente são também da responsabilidade da Procuradoria-Geral da
República, do Ministério da Justiça e não apenas do

Ministro-Chefe da Casa Militar.
Mas, Sr. Presidente. Sr'ls e Srs. Senadores,
gostaria ainda de tecer algumas considerações
respejf:o desse episódio.

a

A Deputada Marta Suplicy loi surpreend•da. no
dia 24 de outubro de 1998, às vésperas do segundo

turno. que se realizou no dia 25 de outubro. pelo telefonema de uma das duas filhas do Sr. Paulo Maluf.
que lhe pediu para recebê-las. Ela, que não conhecia pessoalmente as filhas de Paulo Maluf, não t1nha
uma relação de conhecimento. em pnncípio chegou
a duvidar da veracidade do telefonema. Mas logo
que pediu mais alguns detalhes. como onde elas estavam. e observando que se encontravam na rua
onde de tato moram. a Deputada Marta verificou que
de fato eram elas próprias e resolveu receber as
duas filhas de Paulo Maluf e ainda a nora dele.
Eis que as três disseram a Marta que. em
nome da mulher brasileira, era necessario que ela fizesse a defesa das mulheres e levasse ad1ante a
denúncia sobre fatos da maior grav1dade para os
destinos da Nação brasileira.
Mas Marta perguntou: "- Trata-se do quê?"
Elas disseram: ·• - Não temos aqu1 os dados, mas
você poderá obtê-los das mãos do candidato à PresidênCia da RepUblica. o Presidente de honra do PT.
Lutz lnãc10 Lula da S1lva. do Deputado LUIZ Gushlken· - que havia s1d0 coordenador da campanha de
Lula- ·e do advogado Márcio Thomás Bastos".
Mas não disseram do que se tratava. A vis1ta
demorou quinze m1nutos. O que aconteceu? Estávamos às vésperas da disputa em São Paulo entre
Máno Covas e Paulo Maluf. Marta conversa com1go
e telefona para Márc1o Thomás Bastos e para o Deputado Lu1z Gushiken e hca sabendo que. de fato.
na quinta-feira. portanto no d1a 22. o própno candidato Paulo Maluf hav1a procurado LUIZ lnâc1o Lula da
Silva. que, estranhando o telefonema do seu adversário polítiCO de há bastante tempo. pretenu não talar d1retamente. mas o Deputado LUIZ Gush1ken conversou com Paulo Maluf. que menc1onou a Importância de eles conhecerem documentos grav1ss1mos.
Pois bem. Lula havia se encontrado com Lafaiete Coutinho no Aeroporto de São Paulo e ali con-
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versaram um pouco. Ambos. L: ·la e Luiz Gushiken,
avaliavam que esses documentos deveriam ser analisados por tuna pessoa que pudesse examiná-los e
conhecer da su8 gravidade. Eis que então indicaram
o advogado Márcio Thomás Bastos, que se encontrava na quinta-feira em Santa Mana, no Rio Grande
do Sul. Pediram, então, a Márcio Thomás Bastos
para que fosse para São Paulo o quanto antes. Ele
iria por uma linha comercial comum, mas chegaria
na tarde da quinta-feira. Como o assunto era muito
urgente, enviaram um avião para que ele chegasse
ma1s cedo. E assim ocorreu. Chegando a São Paulo.
ele examinou os documentos. Não sei exatamente a
pessoa, porque o advogado, Dr. Márcio Thomás
Bastos, que foi Presidente da OAB, disse que a pessoa que lhe mostrou os documentos pediu reserva
sobre a sua pessoa e mostrou cópias de documentos - portanto. não os originais, mas cópias xerox que mostravam a existência de uma finna e de uma
conta nas lhas Cayman, sendo sócios dessa conta o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Governador Máno Covas, o ex-Ministro Sérgio Mota e o atual
Mimstro da Saúde. José Serra.
Ora, diante do exame daqueles documentos. o
Dr. Márcio Thomás Bastos avaliou que não poderia
recomendar para Lula e para Marta que formulassem uma denúnc1a. Eu mesmo, que havia visto,
a1nda naquela semana, sendo distribuído nas ruas
de Mato Grosso do Sul um x.erox de um documento, com as assmaturas de Zeca do PT e de Pedro
Pedross1an. apócnfo, totalmente falso. ressaltei,
no diálogo com Márcio Thomás Bastos, o cuidado
que se devena ter com esse tipo de coisa. porque
pod1a ser que se tratasse de um documento montado. Obv1amente. todo o cuidado era pouco. O documento fo1 mostrado a Márcio Thomas Bastos com
a condição de ele não tirar xerox e de que só podena ficar com ele caso o PT resolvesse fazer a denúnCia.
Marta e eu ficamos sabendo dos fatos naquela c1rcunstãncia e da prudência com que Lula e o
Deputado Luiz Gush1k.en agiram. Como iriam fazer
uma denUncia daquela ordem sem melhor conhecimento?
Soubemos, pelo Deputado Luiz Gushiken. que.

na vespera. ele recebera outro telefonema do candidato Paulo Maluf, ins1st1ndo e usando o expressão:
'"- Mas então, o Que vocês vão fazer? Afina\ de contas, são 360 milhões de cam1setas!" Ele usou esse
termo no telefone. refenndo-se obv1amente à existência de uma conta que. se verdade1ra fosse. significaria algo de extrema grav1dade.
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Por vo~a das 19h de sábado, a filha do Sr.
Paulo Maluf telefona novamente para a Deputada
Marta Supl1cy e acontece o seguinte diálogo:
•- Então. você resolveu fazer alguma coisa em
defesa da mulher? Vai fazer a denúncia?·
E Marta respondeu:
·-Mas eu nem li o documento. Não se1 bem do
que se trata. Como vou faz&r?
- Mas o destino do Brasil está em jogo'
- Mas se isso de fato ocorre e se o seu pa1 conhece bem esses documentos. por que ele não denuncia? •
A filha de Paulo Maluf mencionou:
•- Mas o meu pai não sabe de nada_
- Como não sabe, se ainda ontem conversou
com o Deputado Luiz Gushik.en a respeito?"
Ela falou:
·- É verdade? Puxa! Então vou falar com o
meu pai.
- Bom. diga a seu pai que ele, então. que faça
a denúnc1a.
- É uma boa idéia! ·, respondeu a filha de Paulo Maluf.
Por que trago esse relato? Porque tudo soa estranho. Como pode haver algo assim? Se, porventura, já sabia o candidato Paulo Maluf hã tempos desse documento e desses episódios, como é que. durante todo o período das eleições - quem sabe os
Senadores de São Paulo não tenham v1sto. mas 1sso
foi registrado pela imprensa -. pelas ruas das Cidades paulistas hav1a um outdoor colando em que
Paulo Maluf aparecia ao lado do Presidente da REpública e do seu cand1dato a V1ce-Governador. LUJz
Carlos Santos. que havia sido coordenador politico
do Governo de Fernando Henr1que Cardoso. Hav1a.
portanto, um entrosamento entre todos. lmagmavase que ali se estava corbcandp a 1magem da confiança mútua entre essas pessà'a.S. Até às vésperas da
campanha. o candidato Paulo Maluf se d1z1a ser
aquele que realmente apo1ava o Pres1dente.
Como é que o candidato que diz1a estar
apoiando o Pres1dente. ao mesmo tempo, telefonava
e 1nsistia para que o adversâno polít1co ceie proprio.
Luiz Inácio Lula da Silva, formulasse a denúnc1a?
Pelo que se pode deduzir, suas filhas também estavam nessa coordenação, po1s foram à casa da ad·
versâria política Marta Suphcy, que hav1a disputado
o segundo turno e declarado que votana ern Máno
Covas, pedmdo que também ela formulasse a denúncia. Como é que tudo ISSO se explica? E ma1s.
depois de todo esforço realizado para fazer a denúncia, segundo se notiCIOU na 1mprensa. hâ alguns 01as
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atrás. o candidato, ex-Prefeito e ex-Governador Pau-

lo Maluf veio a Brasília, reuniu-se com sua bancada,
que saiu da reooião indicando ao Presidente Fem8ndo Henrique Cardoso que seria ótimo que Paulo MaJut fosse Ministro. Colocaram-no como uma pesaoa
1nte~ramente confiável. E há algo que ainda seria interessante sabermos. Na vespera desse episódio,
coincidindo com o esforço de Paulo Malul para conver;ar com o Deputado Luiz Gushiken e com o próprio
Lula, ele havia dialogado com o Presidente do Senado,
Senador Antonio Carlos Magalhães. CltMamente o Senador Antonio Carlos Magalhães soube da denúncia
que o candidato Paulo Maluf iria formular ou estava
tentando fazer com que fosse divulgada.
O povo brasüeiro deve estar-se fazendo mil
perguntas a respeito. Como é que essas pessoas querem mostrar uma relação de grande confiança, querendo denunciar uma ii outra? Como e que fiCa a bMe
de sustentação do Governo diante desses fatos?
O Sr_ Djalmli Falciio (PMDB - Al) - Permileme V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Deputado Djalma Falcão... Desculpe-me. Senador.
V. Ex~ t01 meu cok!ga na Câmara, quando ambos tomos Deputados. Senador Djalma Falcão, ouço V.
Ex~ com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - s-dor Eduardo Suplicy, a Mesa gostaria de dar conhec .'71ento a V. Exl de que lhe resta um mmuto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT - SP) ?o1s não, Sr. Presidente.
O Sr. Djalma Falcão (PMDB - AL) - Senador
Suplicy. gostaria de dar um depotmento a respeito
das conSiderações que V. Ext está fazendo da trtluna. mas diante da advertência do Sr. Prestdente, eu
me reservo para fazer urna comuntcação urgente.
logo após a Ordem do Dia. sobre a qual gostana de
receber a atenção de V. ~. Murto obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Conclurndo, Sr. Presidente. gostaria de dizer que co~

nheço o Presidente Fernando Hennque Cardoso ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Prestdente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Pedro Simon pela ordem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela ordem. Sem reviSão do orador.) - Nobre líder, peça a
palavra como Lider. Não é justo que V. Ex& saia da
:nbuna cortando um assunto dessa natureza, que interessa a toda a Nação. O Regimento Interno é fii,Jeorado uma série de vezes. Há Senadores. ilelu.ive
eu. que falam por horas e horas. Nesse momento,
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em que V. EX" está se reierindo, com muita ektgân~
cia, a um assunto importante, da maior gravidade.
não pode sair da tribuna e ficar esperando para con~
tinuar em outro dia. Acho que deve pedir a palavra
como Líder, e o Presidente deve estender a sua comunicação como faz. por muitas vezes. para várias
outras lideranças que tratam de assuntos mfinitamente menos graves do que o conduzido por V. Exi.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy, a Mesa não pediu a V. Ex•
para deixar a tribuna. Na hora em que V. Exi conce~
dia um aparte, a Mesa apenas lhe deu conhecimento
do tempo que restava regtmentalmente. mas é claro
que. neste caso. é bem merecido o pedido que V.
Ex- formula. Nesse caso, como em tantos outros, V.
E~ terã evidentemente a atenção da Mesa para que
possa concluir o seu discurso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Então, Sr. Presidente, peço regimentalmente a pala~
vra como Líder do Bloco de Oposição para continuar. Não me estenderei.

O Sr. Djafma Falcão (PMDB- AL)- V. Ex• me
concede um aparte novamente?

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT - SP) Ouço o nobre Senador Djalma Falcão.
O Sr. Djafma Falcão (PMDB - AL) - Senador
Suplicy faço o aparte sob forma de depOimento tne~
rente ao meu dever de Senador. Cerca de aproxima~
damente 15 dias antes do segundo turno das eleições. fui procurado em Maceió pelo ex-Deputado Cleto
Falcão. que me consultou sobre a minha anuência a
I

um pedido do ex-Pn:::!stdente Fernando Coitar

d~ Mel~

lo para que nos encontrássemos numa quarta~ieira.
às 21 horas, na residência do ex~Deputado Cleto
Falcão. Embora sem saber do que se tratava, con~
cardei em me encontrar com o Sr. Fernando Collor
de Mello. e às 21 horas estávamos reuntdos na res1~
dêncta do ex-Deputado Cleto Falcão. O ex-Presiden~
te Collor iniciou o diálogo dizendo Que me desejava
revelar o que eJe considerava o ma1or escândaJo da
República. Dizia que amtgos comuns seus. 1nclusive
o Sr. Lafaiete Coutmho. Presidente do Banco do
Brastl no seu governo. estavam de posse de doeu~
mentos oficiais do governo das Ilhas Cayman, que
compro\lavam que, no ano de 1994. os Srs. Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas. o ex-Mintstro
Sérgio Motta e o atual Ministro Jose Serra haviam
constituído uma instituação financeara fantasma na~

quelas ilhas

e que la

depos~aram

cerca de US$400

milhões. Ele me dizia que. na cond1ção de Senador.
eu tmha toda a autondade e a obngaçào de tazer
essa denúncia da tribuna do Senado Federal. Res-
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;:>ond1 ao ex-Presidente que não tug1ria a essa responsabilidade. No entanto. exigi-lhe que me pusesse em

:ontato com as pessoas a que se referia e especial~nente que me trouxesse documentos oftciais do Go!err0 das Ilhas Cayman, traduzidos por tradutores ju-

;arr.entados. Eu analisaria esses documentos com aiJuns junstas alagoanos que sào meus amigos. Se
·.:!legássemos à conclusão de que esses documentos
merec1am fé. eram autênticos, eu não fugiria

à respon-

..;ao!haade de cumpnr meu dever para com o Pais e
::ara com o povo brasileiro. Disse ao ex-Presidente
.=-e mando Collor de Mel/o: se procedentes essas inforr-;;ações. realmente o senhor está com a razão: é um
..::cs ~a1ores escândalos que conheço na História de
·osso Pa1s. Tenho a infonnar a V. E.xi que. depois de
er :~1to essas exigênc1as, o ex-Presidente Fernando
--:.ullor ae Mello comprometeu-se a me entregar, na ser.ar.a segurnte. os documentos e os nomes das pes.:;oa.s envolv1das. mas ,amais tomou a falar desse assunto novamente. Tome1 conhecimento dessas versões de anteontem para cá. por meio da lfTlJrensa. Aprovertando este depoimento que dou em forma de aparte
ao 1mponante d1scurso de V. ~. manifesto a minha
conv1cção de que tudo não passou de uma armação
~ara prejudrcar a candidatura do Senhor Fernando Henl;Jue Cardoso. Devo adiantar que, ao contatar comigo e
.,1c;ar sua conversa. o Sr. Fernando Collor de Mello me
:·s:se· "'E um escãndalo que não somente pode inviabili·:::' ; sandrdatura do PresiCiente Fernando Henrique
-: ..=~-:-:s-sc. como pode decretar a sua destituição do man~"l:io Ge Presrdente da República". Esse é o depoimen.- · ·a,.az que presto por mero deste aparte. para o co. "~O::C::'Tlento da oprniào pUblica e para que seja inserido
:::. ~r.ars do Senado Federal. Murto obrigado.
.'J SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)h_~,; ._,m esclarecrmento rmportante: esse diálogo se
.==:! ~.:=res .je 4 de outubro. antes do primeiro tu mo?

'J Sr. Djalma Falcão (PMDB - AL) - Esse d1a.Jo:3u-se ames do segundo turno. Não posso pre..::sar a data. mas lembro-me de que foi numa quarta·
erra. ~s 21 h. na residência do ex-Deputado Cleto
=-31..::j..::. na c1dade ae MaceiO. em um encontro que
·;e cv;Tl o ex-Presrdente Fernando Collor de Mello
c.or ~o::cltação dele.
.Cj;J

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
.::ienaaor tduardo Suohcy. permtta-me apenas di~~r C!ue o seu tempo está frndo. Compreendo que V.
.. ·;
:uetra ;.::onc1u1r o seu drscurso, mas, nós, da
·.1esa. ~.ao poderemos acettar a tese de que o orador
se .::::~ Hora do Expedren!e e. em segu•da. a palavra
~orno ;_•der. Não acertando essa tese. entretanto, dou
? m1nutos a V. E.x'! para concluir o seu drscurso.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente. jã estava concluindo. Gostaria de dizer que conheço o Presidente Fernando Hennque
Cardoso desde os anos 60, quando eu era arnda
aluno da Fundação Getúlio Vargas. Diretor do Centro Cultural, Presidente do Centro Acadêmico. ocasião em que o convidei para fazer palestras na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Es·
tive com ele muitas vezes quando éramos do mesmo
partido e mantive com Sua Excelência uma relação de
amizade, inclusive fui candidato juntamente com ele,
com José Serra. com Sérg•o Motta e com Mário Covas. em 1 978. na época em que todos éramos do
MDB. Tenho uma relação e um conhecimento próximo
de Fernando Henrique Cardoso. Sérg1o Mona. José
Serra e Mário Covas. E. para mtm, sena algo totalmente fora de qualquer expectativa que eles pudessem ter
a mencionada conta. Avalio que tsso deve ser examtnado com muita responsabilidade. Acredito que essas
pessoas tenham agido com correção e que não se envolveram em quaisquer dessas at1vidades.
Diante. entretanto, das afirmações agora reveladas pelo Senador Djalma Falcão. levando-se em
consideração inclusive que Lafarete Couttnho lot
Presidente do Banco do Brasil - sabe. portanto. multo bem, o que são documentos bancá nos -e que se
empenhou para que houvesse a revelação desses
fatos. tenho convrcção de que se trata de uma responsabilidade. em primeiro l~gar. do Pres1dente Fernando Hennque Cardoso. do Min1stro José Serra e
do Governador Mário Covas aJudarem o Congresso
Nactonal. de pronto. a examinar esse caso em profundidade. Em não sendo autêntrcos tars documentos.
cabe examrnar a responsabilidade de quem os forJou .
porque obviamente, numa situação como a de hote.
rsso significaria uma desestabtlização do Governo brasrleiro. Eu, como Líder do PT e da Opos1ção no Senado Federar. af1rrno que uma acusação desse porte se
não torem verdadeiros os documentos. traz uma desestabilização ao Brasil. E daí a responsabrlldade também murto grande do Sr. Paulo Salim Maluf e do exPresidente, Fernando Col!or de Melo. dada a Importante revelação te1ta pelo Senador Ojalma Falcão
Acredito que se trata de uma responsabilidade
do Congresso Nacronal - Senado e Câmara - examinar essa documentação. Dai por ·-=1ue. Sr. Presidente, aqUI re1tero o requenmento que f1Z ao Presidente da Com1ssão de Frscalização e Controle do
Sena[jo, Senador João Rocha. para que o General
Alberto Cardoso possa v1r a esta Casa. a f1m de nos
explicar os passos relacionados à apuração da autentrcidade dos referidos documentos.
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Mu1to obngado.

Durante o disCurso do Sr. Eduatdo Supllcy, o Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presidenle, deixa a cadeira da presidência, q~ é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Maga/hAes,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magahies)
- Sohcrto aos Srs. Senadores que se encontram em
outras dependências da Casa para que venham ao
plenário, porque haverâ votações nominais.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se ã.

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 124, DE 1997
(Vot..ção nominal)

Discussão, em turno único, do Pro;.to
ele Decreto Leg•slatJvo n' 124, de 1997 (n°
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463197, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rá.d•o Sociedade da Bahia S.A. para
explorar serviço de radiodrtusão sonora em
freqúéncia modulada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável. sob nº 399, de 1998.
da Comissão de Educação. Relato~ Senador
Djalma Bessa.

Em discussão o projeto. em tu mo ún1co. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, o PT encaminha pela abstenção. hberando o Bloco de Oposição.

(Procede-se à votação.)
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VOTA

NOMINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 124, DE 1997
APROVA 0 ATO OUE RENOVA A PERMISSÃO OUTORGADA A
RADIO SOCIEDADE DA BAHIA S A CIDADE DE SALVADOR. BA

N° Sessão: 1
Dai a Sessão; 10/1111998

Da la lnic•o· 1 0/11/1998

Hora lníc•o· 15:49 49

Data F1m. 10/11.11998

Hora F1m·

~

5 56.20

--------------------1

-----,

! _ _ _ _ __

·--- - - - - - - - - - - - - - - 1- - - · - - - - - - - -

Pr~s•d

,. Sec.:
2°SK.

J" S,-t'

GERALDO MELO

Votos Sam:

43

Votos Não:

2

Votos Abst:

8

~

Total:

53

..

-----
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O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Ciulos MagalhiiM)
- O Senador Geraldo Melo vota "sim". embora NU
voto não esteja constando no painel. Estou comunicando antes do resultado.
Votaram Sim 44 Senadores. e Não, 2.
Houve 8 abstenções.
Total: 54 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação finaL
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãas)
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora. alerecendo a redação final, que será hdo pelo Sr. 111 Secretáno. Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinre:
PARECER N" 560, DE 1998
(Da Comssão Diretora)
Redação final do Projeto de DecNto
Legislativo n 1 124, de 1997 (n' 463, de
1997, na Cãmara dos Deput8dos).
A Comissão Diretora apresenta a redação Mal
jo Pro1eto de Decreto Legtslativo n' 124. de 1997 (n'
463. de 1997. na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rãdio
Soc•edade da Bah•a S.A. para expkJrar serviço de
rad1odrfusão sonora em freqUência modulada na cidade de Salvador. Estado da Bah1a.
Sala de Reuniões da Comissão, 1O de nove!Tlbro de 1998. Antonio Carlos Magalhies, Presidente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo llttlo
- Lüdio Coelho - Marluce Pinto.

ANEXO AO PARECER N' 560, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nac1onal aprovou. e eu. Pres1dente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item 28. do Regimento Interno. promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO N'

. DE 1998

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade da . .
hia S.A. para explorar serviço de radioch·
fusão sonora em freqúência modul•dli na
cidade de Salvador. Estado da Bahia.

O Congresso Nar.Jonal decreta:
Art. 1" E aprovado o ato a que se retere a Portana nº 591. de 31 de ma1o de 1996. que renova, por
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dez anos, a partir de 1 9 de ma1o de 1994, a permissão outorgada à Rádio Sociedade da Bahia S.A.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqUência modulada na
cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonto Carlos Magalhães)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram
permanecer sentados (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Hem2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•126, DE 1997
(Votação nominal)
Discussão. em turno único. do Projeto
de Decreto Legislativo nº 126. de 1997 (nº
467/97. na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
Sociedade RádiO CanJÓS Ltda. para
explorar serv1ço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Conselheiro Lafaiete. Estado de Minas Gerais, tendo

a

Parecer favorável. sob nº 400. de
1998. da Com1ssão de Educação. Relator:
Senador Francel1no Pere1ra
Em d1scussão a maténa.
Concedo a palavra ao Senador Francel1no Pe-

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG.
Para diSCUtir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. S~s e Srs. Senadores. não vou fazer um
mero reg1stro, se bem que importante. da concessão
à Rád1o Carijós para prestar serv1ços em ma1s de 50
mumcipios de M1nas Gera1s.
Ao profenr parecer na Com1ssão de Educação
sobre esse prOJeto. t1ve oportunidade de fazer algu·
mas cons1derações. entre elas a de que a RádiO CariJÓS vem prestando. hã quase 40 anos. relevantes
serv1ços a soc1edade de Conselheiro lafa1ete e de
uma vasta reg1ã0 alcançada pelas suas transmissões.
desempenhando Importante papel no desenvolvi·
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menta econômlco. social e cultural daquela parte do
terntóno de Minas Gerais.
Disse mais, Sr. Presidente, que conhecia, e
bem, o diretor-presidente da Rádio Carijós, Agosti-

nho Campos Neto. Sabia e sei tratar-se de cidadão
permanentemente preocupado com a necessidade
de informar a população de Conselheiro Lafaiete e
dos municipios vizinhos, transmitindo-lhes cultura e
lazer. tarefas que são exercidas com maestria e
competência pela sua em1ssora.
Ocorre que. exatamente no dia 09 de setembro
deste ano, faleceu o Dr. Agostinho Campos Neto,
que era o diretor-proprietário da Rádio Carijós, exDeputado Estadual, um homem público de grande
expressão que mantinha uma amizade muito profunda e também de natureza política com o ex-Ministro
e atual Deputado Eliseu Rezende. Cabe a nós, nesta hora, transmitir a toda a família de Agostinho
Camoos Neto. a todos os ouvintes. colaboradores e
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funcionários da Rádio Carijós os nossos sentimentos
de pesar. Aos diretores atuais, Agostinho de Rezende Campos, filho de Agostinho Campos Neto, e Olima.r Flores. assim como aos demais servidores e dirigentes da Rádio Carijós transmitimos. em nome
desta Casa, os nossos sentimentos pelo falecimento
do homem público Agostinho Campos Neto.
Na oportunidade, manifesto o nosso contentamento em estarmos aprovando a concessão definiti~
va dessa rádio para transmitir iniorrnações à região
de Minas Gerais. Murto obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
-Continua em discussão a matéria. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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VOT

~OMil\AL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 126, DE 1997
APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO Qt_;TQRGAiJA A
SOCIEDADE RADIO CAAJJOS LTOA. CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAJEIE. MG

N° Sessão: 1

Data lnic•o 10/1111998

N° Vot.: 2

Data Fim: 10/1 1.'1998

Data Sessão: 10/11/1998

• Prf1S1<1

1°S..::

1

,.,~

3" SIC

AI'ITOMO c:.ua...os ~s

Votos Sim:

51

Votos N.t.o:

2

Votos Abst:

8

Tot.irol:

61

Hora IniCIO. 15.57.19
Hora F1m 16·04·44
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO. 02.
Houve 08 abstenções.
Total:61 votos.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final. que serillido pelo Sr. 1' Se·
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N• 561, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 126, de 1997 (n' 467, de
1997, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 126, de 1997 (n°
467, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apre·
va o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Carijós Lida. para explorar serviço de ra·
diodrlusão sonora. em onda média, na cidade de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 1O de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presi·
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo
Melo - Lúdio Coelho - Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N' 561, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do an. 48, ~em 28, do Reg1mento Interno, pro·
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N"

, DE 1998

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Carijós
Lida. para ekplorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n9 , de 17 de fevereiro de 1997, que renova,
por dez anos. a partir de 12 de novembro de 1993. a
concessão outorgada à Sociedade Rádio Carijós
ltda. para explorar, sem dire1to de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora. em onda média, na
cidade de Conselheiro Lafaiete, Eslado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este decreto leg1slativo entra em v1gor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio GaMos Magalhães)
-Em discussão a redação f1nal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio GaMos Magalhães)
-112m3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•128, DE 1997
(Votação nominal)
Discussão. em fumo link:o, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 128, de 1997 (n'
418/97, na Cãmara dos Deputados). que
aprova o ato que renova a concessão da
Radio Carajá de Anápolis Lida. para expio·
rar serviço de radiodifusão sonora em onda
trop1cal na Cidade de Anâpohs. Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, sob n2 462, de 1998.
da Comissão de Educação. Relator. Senador
lris Rezende.

Em discussão o projeto, em turno úmco.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.

(Procede-se à votação.)
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VOT

NOMINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 128, DE 1997
APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO DA RADIO
CARAJA DE ANAPOLIS LTOA CIDADE DE ANAPOLIS. GO
N~

Sessão: 1

N°Vot: 3

Data Sessão: 1 0/1111998

I

p,ft. AN'ON<> CAALOS

r

1° Sec

'

~·Soe

·

J' Se<: •
•• S«

Votos Sim:

Hora IniCIO 16 05.27

Data F•m 10/1111998

Hora F1m 16:09:55

....

Votos Nio:

Votos Abst:

Data lnicJO· 10/1111998

Total:

59-

10
Emr~oern

1011'9S

~10
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O SR. PRESIDENTE (Antonio ';a~os Magalhães)
-Votaram SIM 48 Srs. Senadores: e NÃO, 01.
Houve 1o· abstenções.
Total: 59 votos
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB- SE)- Sr. Presidente, meu voto não foi registrado. Voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~ Magalhães)
- Sera registrado o voto SIM do Senador Antonio
Ca~os Valadares.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sr.
Presidente, voto •simg.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~ Magalhães)
-0 Senador Ramez Tebet também votou SIM.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~ Magalhães)
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

º

nora em onda tropical na cidade de A.,._
polis, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto s!n•. de 9 de dezembro de 1994, que renova.
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1993, a concessão da Rádio Carajá de Anápolis Lida., para explorar, sem direrto de exclusiVidade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de
Anápolis, Estado de Goiás.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio ~ Magalhães)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em volação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É lido o seguinte:
PARECER N• 562, DE 1998
(Da Com1ssão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 128, de 1997 (n• 418, de
1997, na Cãmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto LegislatiVO n' 128, de 1997 (nº
418, de 1997, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Carajá
de Anâpolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonOra em onda tropical na cidade de Anápolis.
Estado de Goiás.
Sala de Reuniões da Com1ssão, 1O de novembro de 1998. - Antonio Garlos Magalhães. Presidente - Ronaldo Cunha Lima. Relator - Geraldo
Melo- Lúdio Coelho - Marluce Pinto.

ANEXO AO PARECER Nº 562, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nac1onal aprovou, e eu.
, Pres1dente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item 28, do Regimento
Interno, promulgo o segwnte
DECRETO LEGISLATIVO Nº
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Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Carajá de Anápolis Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão so-

O SR. PRESIDENTE (Antonio ~ Magalhães)
- Esgotada a matéria constante_ da Ordem do Dia.
Sobre a mesa há quatro requerimentos de urgência da Comissão de Assuntos Econõmk:os. Dois
serão votados, de acordo com o Regimento; os outros dois só com o assentimento do Plenário. Mas o
ideal seria que votássemos dois a dois, como manda
o Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que serão Hdos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Aonaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 548, DE 1998
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 336, b, combinado com
338, 11. do RISF, requeremos urgência, para o PRS
n' 98 advindo da aprovação do Ofício
n• 59, de
1998 que 'encaminha ao Senado Federal o Parecer
DEDIP/DIARE-98/609, de 24-6-98, contendo a manifestação do Banco Central do Brasil acerca da operação de aqu1sição de dívidas do Estado de Rondônia, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no montante de
R$57.101.764,96 (cinquenta e sete milhões. cento e
um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a preços de 28-2-Sr.

·s·

ANAIS DO SENADO FEDERAL

406

NOVEMBRO DE 1998

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

O SR. PRESIDENTE (Antomo Gar1os Magalhães)
-Em votação o requenmento que acaba de ser tido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães l
- Em votação o requenmento que acaba de ser lido
Os Srs. Senadores que o aprova que1ram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
Os outros do1s requerimentos serào lidos e votados na próx1ma sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Há oradores 1nscntos.
Concedo a palavra ao Senador Jader Barba-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A maténa figurara na Ordem do D1a do segundo d•a úlil subsequente. nos termos do art. 336. b,
do Reg•mento Interno.
Sobre a mesa. requenmento de urgéncla que
será l1do pelo Sr. 19 Secre1êlno. Senador Ronaldo

lho.

Cunha Lima.

O SR. JAOER BARBAL.HO (PMDB- PA. Pro·
nunc1a o seguinte discurso. Sem rev1são do orador.)
- Sr. Presidente. Srts e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na cond1ção de Líder do PMDB para comentar
o que cons•dero da maior gravidade. Ref1ro-me a
maténa constante da rev1sta Época, intitulada
"Chantagem Dentro do Govemo·.
Sr. Pres1dente, nós que lutamos contra a ditadura e o arbitrio, recordamos como eram penosas as
vtoléncias cometidas e, dentre elas. a quebra do stgtlo telefónico e a quebra do sigilo da correspondéncta. Portanto. to1 uma luta muito grande da SOCiedade brasileira para que pudéssemos v1venc1ar um periodo onde ep1sód•os dessa natureza nào fizessem
ma1s parte da v1da da SOCiedade brasiletra. E agora.
em plena democracia. tomamos conhecimento de
que essas prât1cas cont1nuam a existtr. o que deixa
qualquer c1dadão deste País vulneravel. E. o que e
ma1s grave. nem o Governo. com toda a sua estrutura. cr- 3gue conter essa práttea ant1democrât1ca.

E hdo c seguante:

REQUERIMENTO N" 549, DE 1998
Senhor Pres•dente.
Nos tennos do art. 336. b, combmado com
338. 11. do RISF. requeremos urgénc1a. para o PRS
n' 99 advindo da aprovação do OFS n' 78/98 que
"encam1nha ao Senado Federal o parecer DEDIP/DIARE·9810760. ae 20 de outubro de 1998. con·
tendo manjfestação do Banco Central do Brasil acerca da operação de crédito baseada no contrato de
abertura de crédito :elebrado em 22 de 1anein:::J de
1998. entre a Un1ão e o Estado do Maranhão, nos
termos da Medfda Prov•sóna n 9 1_654-25. de 10 de
JUnho de 1998. e no âmbito do Programa a Reestruturação e ao A1uste Ftscal dos Estados".
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essa prática que viola, inclusrve, o direito à privaci~
dade. A Constituição brasileira garante esse direrto à
privacidade como um direito indfvidual; só permite a
sua violação, de forma especial, mediante decisão
judicial para a apuração de crime, no caso do estado
de defesa e, excepcionalmente, no estado de sitio.
O Presidente da República, os seus Ministros,
o Presidente do BNDES e outras autoridades tive·
ram suas conversas gravadas, e o pior é que o crime
da quebra do sigilo telefõnico tem continuidade, por·
que no momento em que se divulga pela imprensa,
mclusive o que estaria contido nas fitas, na verdade
é uma espécie de crime continuado. Há um crime na
origem, que é o da quebra do sigilo, e um outro que
é o de divulgar. A revista Época, Sr. Presidente, publica - e me recuso a crer -, dizendo que foram as
autoridades, as quais tiveram suas conversas grampeadas. que as tomaram públicas para evitar uma
possível chantagem.
Sr. Presidente, a sociedade brasileira se considera vulnerável a essa violência, porque, se o Presidente da República, os seus Ministros e o Presidente do BNDES, nas suas conversas, são grampeados, e se essas conversas vêm a público para evitar
possíveis chantagens, estamos diante de um retrocesso. Quero aqui fazer a leitura de alguns trechos
da rev1sta:
·As fitas contêm conversas entre Mendonça de Barros, Lara Resende, Pio Borges
e interessados na privatização da Telebrás.
Há, por exemplo, uma conversa entre Lara
Resende e Pérs1o Arida, seu amigo do Banco Opportunity, sobre o interesse de seu
Banco em algumas empresas privatizáveis·.
Segundo a revista, essas conversas entre o Direter do BNDES e o diretor de uma das em;1resas interessadas na privatização. estariam nessas fitas.

Entre elas a Tele Norte Leste. que engloba 16 teles - inclusive a Telerj. Há também conversas pessoais entre FH, Mendonça de Barros e Lara Resende. Numa das fi·
tas, Mendonça de Barros usa termos jocosos ao referir-se ao consórcio da Telemar
(ou Tele Norte Leste). Chama-o de "telegan·
gue". Diz que seus integrantes são "rataisda".
Segundo a revista, essas infonnações teriam
sido concedidas pelas autoridades que tiveram as
suas conversas grampeadas.
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As autoridades, portanto que foram vitimas do
grampo, é que estão a fornecer as informações, o
que me parece profundamente grave.
Quero dizer. com todo o respeito que tenho à
revista. que me recuso a aceitar QUe isso seja verdade. Até porque, ma1s adiante, o texto diz:

·o

Governo diz que irá apurar o envolvimento de cada um dos personagens no
grampo. Foi por meio dessa espionagem
que se soube antecipadamente no mercado
o valor de alguns lances que o consórcio Telecorn/Opportunity faria para adquirir a Tele
Norte Leste.
Como isso seria possível? Na fita estariam valores de propostas? Recuso-me. com todo respeito à
revista Época, com todo respeito aos jornalistas que
escreveram a reportagem. a admitir que isso seja
verdade. Recuso-me a admitir que as autoridades
tenham dito que nessas frtas estariam conversas entre a autoridade que vai privatizar e o interessado na
privatização. Recuso-me a imag1nar que um determinado concorrente perdeu porque o outro, que grampeou, sabia o valor das propostas. Recuso-me a
imaginar tudo isso, porque me parece uma comédia
profundamente desagradável essa que estamos a
assistir, a do retrocesso político do grampo. da vulnerabilidade das autoridades e da verdade que estaria contida nessas frtas.
Sr. Presidente. estamos. neste momento. na
obrigação de buscar uma fórmula para evitar que
procedimentos dessa ordem possam estimular, nas
relações entre o Poder Público e a inic1at;va privada.
converSas dessa natureza. Quero registrar, como Líder do PMDB, que me recuso a admitir que o texto
que aqui está, com estas referências, seja verdade.
Recuso-me a imaginar que o Ministro José Carlos
Mendonça de Barros considere que exista uma •telegangue•, e que o Governo, mesmo sabendo da sua
existência, deixe que ela part1cipe e vença um leilão
do processo de pnvat1zação. Se o Ministro sabia que
existiam ratos que queriam ficar com aquilo que pertencia ao Poder Público, que uma gangue havia se
annado, como permitiu que ela ganhasse? Recusome, perdoe~me a rev1sta Época, a admitir que se inclua na gangue o Diretor de Política Internacional do
Banco do Brasil, que teria organizado o consórc1o e
colocado a Previ para participar da •telegangue". Sr.
Presidente. o que estamos lendo é de um surrealismo que não tem tamanho e que me recuso - perdoe-me a revista Época - a admitir que isso possa
ter procedência.
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Primeiro, quero fazer o registro de que corw.i-

dero que hé um retrocesso. porque anles era o cidadão comum o objelo do grampo. Hoje, é a s.-idade constituída; e mais, é ala que vem a público ~
forma, como está aqui inMrido na revista Época.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Penrileme V. Ex' um aparte, nobre Senador Jader Barbelho?
O SR. JADER BAABALHO (PMDB - P~) Ouço. com prazer, o aparte do nobre Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bemardo c.bral (PFL- AM) - Senador
Jader Barbalho, V. Ex', como Uder do PMDB, a...liou a responsabilidade do seu prooonciarnento e

tanto o fez que assinalou algumas coosas que n6o
podem passar sem que - e Plenário ae manif_ _
Por isso, quero logo fazer a minha obeeovaçio. 11m
primeiro lugar, coneto o raciocinio de que é um ,._
trocesso - é mudo mais do que um mtrocesso - e V.
Ex" assinalou que, hoje, 1>á urna garanlia consliludonal que não havia anteriormente, reg;.trada no alt.
5", inciso XII, da Constituição Federal. O retroei ao
é tanto mais grave que se deixa de ouvir a coo,..,..
de um ser mortal, comum; se vai à mais aH:a autari·
dade da RepUblica para se chegar ao que V. EX1
diz:: pôr em dúvida a atuação de um diretor de , _
entidade creddícia da no.peilabilidade do Banco do
Brasil. E ai V. EX' aponta a tipdicação de vários crimes. Quero lhe sugerir que, ao final - se V. EX• já
não tiver pensado nisso •• envte cópia elo seu disaJrso, com o meu apoio desde logo, ao Procurador-Geral da RepUblica para que S. Ex', na qual- dll
chefe do Ministério Público, tome as prov~
que o cargo requer, ou requisitando fichas ou irwtruindo, para que não passe em branco o aval que
este Poder Legislativo deu à privatizaçio. E aí é que
o discurso de V. Ex' adquire a grandeza que lhe Pftlcisa ser dado. Não se pode fazer tábula rasa do que
aqui se passou. com o sacrifício desta Poder Legislativo. para que, por tras disso tudo, estivesse i,._
resses escusas e inconfessáveis. Se ninguém 118
der a minha solidariedade. tome-a deede logo.
O SR. JADEA B"RBALHO (PMDB - P~) Senador Bernardo Cabral, agradeço o aparta de V.
Ex' e quero ressanar o fato de que V.Ex", auim
como eu, oornp1'8811de a gravidade desse episódio
Antes era por motivação política que se fazia o
grampo. Hoje, a motivaÇão é outra; a motivação 6 se
buscar informações privilegiadas.
se saber o que
se passa nos bastidoras do Poder Público. PortaNo.
tivemos. na verdade, um grande retrocesso de .--..
reza politica.

e
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Quanto à sugestão que V. E.x 1 . me faz. devo dizer que esse é um papel que. cre1o, o Min1stério Público poderá , se considerar convemente. exercer.

até porque não acredrto no que estou lendo. Se eu
acreditasse no que estou lendo, eu aceitana a sugestão de V. Ex'. Li, mas faço a ressalva: não acredito que o que está transcrito aqui, como o existente
nas Idas, tenha qualquer procedência. porque, neste
caso. estaríamos, efetivamente, num caso tipificado,
como bem disse V. Ex' .. de apreciação por parte do
Ministério Público. Como me recuso a idéia de que
isso seja verdade, com todo o respeito que tenho
peta revista e pelos jornalistas que fizeram - creio
que há nisso tudo algum equívoco, alguma informação improcedente - , é que não acolho a sugestão
de V. Ex". Se estivesse convencido do que está publicado na revista, não teria a menor dUv1da. Senador Bennardo Cabral, que eu acolheria a sua sugestão. Prefiro até ganhar, de certa forma. a antipatia,
prefiro até ganhar. da parte dos que redigiram, uma
certa restrição a aceitar que o que está aqui seja
verdade.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) - Permite-me
V. Ex'. um aparte?
O SR. J~DER B~RBALHO (PMDB - PA) Concedo o aparte ao Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) - Eminente
Líder Jader Barbalho, valho-me da oportunidade
para tecer afguns comentáMos ao discurso de V. Ex•,
menos na cc:Jpdição de Senador e ma1s na condição
de advogado\ de prisioneiro político e de ex-Ministro
de Estado daS Comunicações do Brasil. Na primeara
-sabe muito bem V. Ex', que pertence aos quadros
dos chamados autênticos do PMDB. do chamado
"PMDB histórico" - que tivemos um período de exceyão extremamente difícil. Sobre esse período já tive
a oportunidade de discorrer com o seu aparteante
anterior, o Senador Bernardo Cabral. a respeRo das
dificuldades que tínhamos para defender presos políticos. Os escritórios de advocacia tinham a época
seus telefones grampeados. Alguns advogados tinham, inclusive, gravadores que eram colocados em
seus escritórios, às urdidas, na calada da noite,
para, eventualmente, captar alguma conversação
que se fizesse. Não poucas vezes. confesso a V.
Ex', - o tempo já passou de modo que já lranscorreu o interstício - tive que promover encontros com
advogados, no Aio de Janeiro, nas praças públicas.
olhan</0 de um lado para o outro, a fim de não sermos colhidos de surpresa por algum t1po de olheiro.
vamos dizer assim. porque tugíamos do telefone. Os
anos se passaram, e e1s que me vejo Mimstro de Es-
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tado das Comunicações no Governo do Presidente
Itamar Franco, em pleno regime democrático. Sabia
eu, então, que só poderia haver grampos telefómcos
mediante autorização judicial. Era essa a orientação,
evidentemente, que as Teles e o Sistema Embraiei e
Telebrás tinham por minha recomendação. em decorrência da própria lei. Agora, deparamo-nos com
este quadro que V. Ex' comenta, que é, por certo,
lamentável. No entanto, da mesma maneira que V.
Ex", diria que não acredito. Não é possível. Senador
Jader Bartlalho, que, a essa attura em que a democracia flui, em que estamos recém-saídos das umas,
cont1nue a haver sistema de. grampo no Governo Federal. Eu não acredito também; ficaria estarrecido se
houvesse. De modo que quero prestar minha solidariedade â.queles que estão envolvidos. porque não é
passivei - repito - que algo dessa natureza ainda
ocorra em nosso Pais, que queremos democrático.
aberto, progressista e com efetiva atenção aos problemas sociais. São essas as observações que me
permito incluir no texto do discurso de V. Exi. que
ma1s se assemelham a um depoimento: o de que
compartilho, também, de seu pensamento a respeito
desse desagradável assunto.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Agradeço o testemunho dado por V. Ex!! nesse apar·
te. em reforço aos meus argumentos. Contesso·lhe
que estou duplamente estarrecidO - com a continUI·
dade desse processo e com o texto da revista. Re·
cuso·me a aceitar ambos os casos. Não adm1to o
grampo, tampouco a divulgação dos seus termos.
O Sr. Gilberto Miranda (PFL-AM) - Concedeme V. Ex• um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Gilberto Miranda (PFL- AM) - Senador
Jader Barbalho, parabenizo V. Ex1 pelo discurso.
que. como Líder. realmente deveria fazer. Certamen·
te, a revista errou quanto a um ponto. Em um trecho
da matéria ora cftada. alega-se que o jato de minha
propriedade teria ido ao Rio Grande do Sul buscar o
advogado Márcio Thomás Bastos. para ver doeu·
mentes relativos às denúncias feitas por toda a 1m·
prensa. Não é verdade, porque minha empresa. que
tinha o Jato, vendeu-o há mais de sete meses, não
no Brasil, mas nos Estados Unidos. Este fato poderá
ser comprovado pela revista. no DAC: o jato. prefixo
PTWGM. foi vendido, por vo~a de março. para os
Estados Unidos. Sena, portanto, impossível a afirmação da revista de que o meu avião teria ido ao
Rio Grande do Sul buscar o advogado do PT para
analisar documentos. Não tenho av1ão há ma1s de
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seis meses; costumo pegar carona com o Senador
Pedro Piva. senão ando em avião normal. Isso corrobora um pouco o discurso de V. Ex. i no sentido de
que a revista. com certeza. cometeu um erro terrível.
Espero que. na próxima vez. ela se redima do erro.
Muito obngado. Senador.
O SR. JADEA BARBALHO (PMDB - PA) Obrigado pelo aparte de V. Ex•. que faz uma retifica·
ção. mas confesso que o trecho dessa reportagem
que me motivou vir à tribuna não é o mesmo que
trouxe o Líder do PT. apesar de estarem na mesma
edição. O que me preocupa é o grampo e o que está
atribuído às autoridades governamentais nessas fitas. algo que prefiro não aceitar, por julgar sem procedência.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - V.
Ex! me permite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Ouço V. Ex!!-, Senador Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - O
assunto. evidentemente, é grave, mas gostana de
fazer uma ressalva_ Tenho acompanhado inúmeros
debates, não só aqui no Senado, rnas em vârios lugares. e ouvido a recorrente afirmação de que houve
um retrocesso, de que voltamos à época da ditadura. Lembro que grampo na época da ditadura era política oficial do Governo. Devemos ter certo cu1dado.
senão parece que nada fizemos; no entanto. realiza·
mos mu1to. O povo brasileiro reconqu1stou a democracia. de forma que podemos discutrr aqui o cnme
do grampo. Naquela época. não era crime, mas defesa do Estado contra o povo bras1leiro. Faço, portanto. essa ressalva 1nic1al e digo a V. Ex-f que, Independentemente de acreditarmos ou não - o que é
uma questão de juízo ind1vidual -.o assunto é de extrema gravidade. Poderíamos até diSCutir. talvez em
outro momento. questões sobre CPI ou sobre como
o Poder LegislatiVO interferiria no assunto, mas há
um dado Importante na Constituição que votamos.
Nós demos ao Mrmstério Púbhco deste Pais o poder
de ser o f1scal da le1. A Procuradoria da República
não é mais um mero órgão das politicas do Executivo: ao contrário, é fiscal da lei, instrumento da c•da·
dania. Se há noticia de cnme, quer acredrtemos seJa
o conteúdo verdade~ro ou não - tenho grande dificuldade em crer no que diZ a revista sobre figuras da
República tão respeitáveis e por mim respeitadas -,
não se trata de um problema de fé ou de credo de
quem quer que seja. mas de algo que envolve autondades. sendo a principal delas o Presidente da República. Cabena. portanto. ao M~nisténo Público apurar. até porque o grampo por SI só é uma Invasão de
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privac•dade. no caso. cometida C'lntra uma auto..-de da República. Seria importante que o Minist6rio
Público assumisse e desse tratamento adequa*>,
para assegurar; contonne determina a Constlluiçào brasileira, esse direito inalienável da
que é a privacidade. A Justiça sabe o que tornar
público ou manter resguardado para garantir a privacidade. já que se vinculou a quebra do sigilo telefônico a decisão judicial, à intervenção do Poder
Judiciário. Nesse sentido, é da maior oportunilâde
a idéia de que a Procuradoria da República, ele
imediato. acione o Miniatério Público para apurar
esse fato. Algumas vezes, o Brasil gosta muito ele
cop1ar os Estados Unidoa, que têm uma boa prilica n1sso. Ê evidente que o conteúdo de lá foi lllgo
que. para nós, soou extremamente constrangedor:
problemas de assédio sexual ou de at1vidade Mxual do Presidente da República. ou o desejo de
se obstrwr a Justiça em relação a isso. O noeao
caso é mais sério: é a discussão concreta de aiOS
de corrução, que espero não sejam verdadeiros.
Tenho esperança de que o Mimstério Público possa esclarecer isso o mais rapidamente possfwel.
Essa seria a solução para não ficarmos no constrangimento de repelir ou acreditar, de transformar
isso em uma disputa politica entre Governo e Oposição. É uma exigência da sociedade brasileira ver
1sso esclarecido, porque não se trata de um as.unto qualquer, mas da máxima gravidade. Um P-idente da República sofreu impeachment. por denUncias tão graves quanto essas. e que, ao final,
revelaram-se verdadeiras.
Isso tudo não pode ficar num mero discurso.
O Poder Judiciário deste País e o Ministério PYblico têm poder para. de imediato. 1ntervir. E acr.ctito
que o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso. o Governador Mário Covas. o Ministro José
Serra e. evidentemente, os familiares do ex-Ministro Sérgio Motta ficariam muito satisfeitos que se
esclarecesse isso. E creio que todos nós aqui.

pe-.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA)
Senador Roberto Freire, concordo com as observações de V. Ex'. Mas, quero reg1strar, outra vez, que
me recuso a 1maginar essas conversas. Recuso-me
a 1mag1nar que, como está gravado nas fitas. Mendonça de Barros se relate ao consórcio da Tele Hor·
te Leste como "telegangue"; que Lara Resende comenta com Persio Arida a possibilidade de ágio em
alguns le1lôes das Teles; que Mendonça de S..OS
negocia com a Telefónica e com italianos da Telecom: que. em vârias conversas com André Lara Re-
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sende e Mendonça de Barros, o Presidente Fernan-

do Henrique Cardoso só aparece perguntando sobre

a privatização do Sistema Telebrlis.
Recuso-me, Sr. Presidente. a acredrtar que
seja possível neste País, se continuar a cometer
essa violência, e agora contra autoridades. e autori~
dades que estão à frente de assuntos da maior res~
ponsabilidade do Pais. que é a privatização do patrimõnio público. e que essas autoridades estejam
conversando com pessoas interessadas. Está escri~
to aqui, Sr. Presidente. recuso-me a admitir isso
como verdade.
Creio que nisso tudo há muita leviandade, há
muito comentário improcedente. Mas não posso admitir, por exempk>, que uma concorrente tenha conseguido vencer a outra porque tomou conhecimento
da conversa do Presidente do BNDES com a outra e
que, por isso, a venceu. Como, Sr. Pres1dente. é
possível imaginar uma operação de tal natureza? De
forma alguma.
Ponanto, Sr. Prestdente, cre1o que temos a obrigação, os Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário, o Ministério Püblico e a sociedade, de buscar mecanismos de proteção a lim de que não se coloque de
lonna gratuita e sob suspe~a episódios que. a prime"a
VISta.. são considerados da maior gramade.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - V. Ex' me
permrte um aparte, nobre Senador Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB·PA) - Pois
não. nobre Senador Ramez T ebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador
Jader Barbalho, pretendo me congratular com V.
E:r. que. como Lide r do PMDB, expressa. com toda
certeza, o sentimento de sua Bancada. E embora V.
Ex' se recuse a crer no que está lendo. no que está
publicado e no que é do conhecimento da Nação. o
fato é que há -como disse o Senador Roberto Fretre - uma notitia criminis. E a notitia criminis é de
muita gravidade. como todos salientam. porque atinge a privaCidade do Presidente da República e de
seus auxiliares e dá a notícia de um cnme que antes
era tido como crime politico. Mas hoje é t1d0 como
crime comum, Senador Jader Barbalho. Como tal. é
evidente que a apuração desse cnme é atribuição da
autoridade competente. que é a autoridade polictal.
O Ministério PúbliCo tem o dever 1ndechná.vet. e a
esra altura já dewa ter se pronunciado. no meu entender. O Ministério Público já dev1a ter ordenado à
Polícia Federal que apurasse o fato. porque ê a Unica autoridade competente para fazê-lo. Afinal de
contas, estão notic1ando um fato que. se verdadeiro
for, é um fato cnmtnoso. Há uma notic1a de um cnme
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praticado, de um crime grave que atinge as pessoas
e pode atingir os negócios da República. E, nesse
sentido, urge a maior transparência possível, o maior
rigor e empenho possíveis na apuração dos fatos. E
essa apuração só pode ser feita pela autoridade poli·

cial competente, meu caro líder Jader Barbalho.
Não há possibilidade de um outro órgão averiguar
isso. Há possibilidade de um órgão do Governo averiguar o que se passa nas suas entranhas. Mas, se
apurarem qualquer coisa, fatalmente, terão que remeter essas peças à autoridade policial, ao Ministério Público. E o que exige a Constijuição de 1988.
Portanto, na esteira da opinião do Senador Bernardo
Cabral e de outros Senadores que se pronunciaram,
como o Senador Roberto Freire, é que me coloco.
Mas não sem antes congratular·me com V. Ex- por
estar discutindo com vigor e energia esse assunto. a
respeijo do qual a Nação brasileira acaba de tomar
conhecimento nessa última semana.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Agradeço a V. Ex' pelo aparte. V. Ex" integrou o Ministério Público e, por isso. tem perfeita substância
nos seus argumentos. no sentido de que este assun-

to - e insisto que recuso-me a acertar o que está escrito na revista - merece ser aprofundado.
O Sr. Pedro Piva (PSDB - SP) - V. Ex" me
pennite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMOB - PA) Ouço com prazer V. Ex!.
O Sr. Pedro Piva (PSDB - SP) - Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB, quero cumprimentá-lo
pela sua inteligência. Ouço sempre V. Ex' com respeitO e admiração. Sua fala traduz bem a indignação
que toma conta de diversos setores políticos e da cidadania brasileira. Quero também dizer que, citado
pelo Senador Gilberto Miranda como meu carona no
jato. na minha empresa fizemos nosso ajuste fiscal,
antes mesmo dele. Nosso avião também foi vendido.
Infelizmente, S. Ex! não poderá tomar carona. Nem
ele, nem qualquer advogado ou qualquer lobista podem andar num jato que não me pertence. Fico triste. gostaria até de poder ter um jato para levar todlas
as pessoas Que me fossem caras. Eu queria fazer
só este registro, de que este é um assunto fora de
questão.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Murto obrigado, Senador.
·
O Sr. Pedro Simon (PMDB -RS) -V. Ex" me
permite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Ouço com prazer V. Ex'.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Quero
cumprimentar V. Ex" pela tranquilidade e serenidade
de seu pronunciamento. Desejo também felicitar o
Líder do PT, o Senador Suplicy. pela serenidade do
seu pronunciamento. Aliás, cá entre nós, gostaria de
felicijar o Partido dos Trabalhadores, por meio da
Deputada Marta Suplicy e do seu Presidente de
Honra, Luiz Inácio Lula da Silva, pela grandeza com
que agiram em uma hora como essa. Tivesse esse
caso vindo à tona às vésperas da eleição teria incendiado o segundo turno, e as conseqüências seriam
imprevisíveis. Tiveram a grandeza de entender que
o assunto era grave e que não tinham as provas suficientes. Por isso, não fizeram a denúncia. Agiram
de maneira correta. Pelo que conheço do Sr. Mário
Covas, do Presidente Fernando Henrique, do Sr.
José Serra e do próprio Sr. Sérgio Moita, não me
passa pela cabeça que eles oossuam conta no exterior. Agora, com todo o respeito, entre eu me recusar
a acreditar e a obrigatoriedade de investigar, há uma
diferença, até porque é um assunto de muita gravidade. O prezado ex-Govemador Paulo Maluf e o exPresidente Fernando Collor, que procurou o nobre
Senador de Alagoas - segundo S. Ex' mesmo confirma - afinnando Que possuía provas, pediam para
que fosse feita a denúncia. Então, é um ex-Presidente da República, um ex-Presidente do Banco do Brasil e um ex-Governador e candidato a Governador
que dizem Que têm um dossiê envolvendo pessoas
do Governo. Se é falsa essa afinnativa, essas pessoas devem ser chamadas à responsabilidade. para
que isso não se repita. Não se pode brincar com a
honra do cidadão afirmando coisas que não são verdadeiras. O mal do Brasil é que aqui não se apura a
responsabilidade quando se fala mal de alguém. Recuso-me a dizer que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não é uma pessoa honesta; digo que é
um homem de bem. Mas, de recusa em recusa. a
classe política é nivelada por baixo; ninguém leva a
sério a classe política. Por quê? Porque acusam e
não apresentam provas; o acusado não pode defen·
der-se, e não acontece nada a quem acusa. Penso,
nobre Líder, que o ilustre ex-presidente da OAB.
nosso caro relator da Assembléia Nacional Constituinte, situou bem a questão. Se quiséssemos envol·
vimanto polftioo, se quiséssemos fazer barulho. poderfarnos votar a instalação de uma CPI para fazer a
investigação. Entretanto, não é esse o caminho. os
fatos nio levam a isso. 0$ fatos levam, sim, a que a
Procuradoria-Geral da República deterrqne que um
procurador especial faça ampla investigação e tire
conclusões, e qce se for o caso, que o ex-Presiden-
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te Fernando CoUor compareça ao Supremo Tribunal,
em virtude de sua denúncia. Trata-se de crime can·
tra a segurança nacional tentar envolver o Presidente da Republica em escândalo. Faço um apelo ao
meu caro Líder, Que faz um brilhante pronunciamento, para que aceite a proposta do Senador Bernardo
Cabral, do ilustre Senador de Mato Grosso do Sul e
de tantos outros, no sentido de fazer o chamamento
dos denunciantes ao Supremo Tnbunal Federal. É
preciso. também, que a Procuradoria-Geral da República taça um estudo da maténa. que envotve também o Sr. Maluf. o Sr. Collor e o ex-presidente do
Banco do Brasil.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Senador Pedro Simon, agradeço o aparte de V. Ex".
Gostaria de chamar a atenção do Senado para
a minha abordagem, que é distinta daquela feita peta
Senador Eduardo Suplicy. S. Ex< se ateve à questlo
relativa a uma hipotética conta em um paraíso fiSC81,
que me recuso. de forma peremptóna. a adrnttir
como verdadeira. O que abordo é a outra parte da
notícia, aquela relativa a fitas que ~enam sido entregues por autoridades do Governo ao próprio Governo e à transcrição dessas fitas. atribuindo-a a autoridades do Governo. Eu me recuso a admitir essas
transcrições. É coisa distinta. Num fato há um documento cuja autenttcidade está sendo questionaGa;
no outro. há fitas que as autondades entregaram,
não questionam sua existênc1a e d1zem que estao
sendo chantageadas. A revista transcreve trechos
da transcrição. e eu me recuso a adm1t1-los. Pon.nto, trata-se de matéria diversa da abornada pelo Senador Suplicy. Numa há notícia de um documento,
mas não há prova da sua ex1sténc1a: na outra. falase de fitas entregues por um Ministro de Estado ao
própno Governo. dizendo que estava sendo chantageado. Isso é da ma1or gravidade. e eu me recueo,
como Senador da República. sol1dáno ao Governo, a
aceitar que essas denúncias tenhar1 procedência.

O Sr. Odkir Soares (PTB-RO) - V. Ex' con·
cede-me um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Ouço o Senador Odacir Soares.
O Sr. O<*:ir Soares (PTB - RO) - Nobre Se·
nadar Jader Barbalho, gostana ce fazer algumas
considerações ao brilhante e oportuno pronunciamento de V. Ex'. afastando-me u.rn pouco da questão que está sendo objeto dos apartes e consider.:la
como se fosse a mais importante. qual seja. a escuta
telefónica. Claro que isso é graviss1mo, exceto quando autorizada judicialmente. Toe s os advogaOOs
sabem d1sso. Esse direito à pnval jade está inscrito
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em nossa Constitwção. Mas acredito que nesse episódio esse fato é secundário. O mais 1mportante a
esta altura. depois da divulgação feita pela revista
Epoca e pela TV Record, é o conteúdo das fitas,
porque grampo telefónico já ocorreu antes no Governo e levou demissão de vários funcronários do Palácio do Planalto. Estamos vivendo agora a continuação desse episódio. Li em nosso jornal uma frase do
Senador Antonio Carlos Magalhães, e concordo com
S. Ex". Não acred~o que o Presidente da República
ou seus min~stros. ou quem quer que seja ligado ao
Pres1dente da República, possam ter cometido qualquer 1lícito ou possam ter orientado as pnvatizações
nessa ou naquela direção. O Presidente do Senado
d1sse que tomou conhecimento de trechos da fita e
não encontrou neles nada que levasse à conclusão
de que houve prática de qualquer 1rregulandade pelo
Senhor Presidente da República. O fato ma1s importante a esta altura - a notícia chegou aos mais distantes nncóes do País -é, efetivamente, a ma;estade do poder, o fato de que estão sendo questionadas a moralidade e a decêncaa do Governo. Por isso
penso que o problema não é mars o grampo. Esse é
um problema policaat, da alçada do Ministério Público
Federal, pois trata-se de cnme federal. Não deveríamos sequer estar aqua 1maginando pedir ao Procurador fazer isso ou aquilo, porque é ato de oficio, é da
competência originána do Procurador-Geral da República tomar determinadas iniciativas sem a provocação de quem quer que seja. Assim, não deveríamos ter aqw a preocupação de ped1r ao ProcuradorGeral da República que tome determinadas providências. pois isso é da sua competênc1a privativa e
orig1nána. Acred1to no Pres1dente da República, asSim cómo nos seus min1stros. Acredito também na
isenção com que esse processo foi conduzidO, mas
o fato de eu acred1tar não 1mplica que o resto do
Pais também acredite. O Governo está na obngação
de tornar transparente esse ep1sódio. E deve fazer
isso rapidamente. para pacificar a família brasileira.
Aplica-se. no caso. aquele adá.g1o: "nao basta a mulher de César ser honesta; ela tem de parecer honesta". Esse era o aparte que eu que na trazer ao
discurso de V. Ex'ª. pedindo ao Governo que seja rápido. que elucide esse ep1sódao, que. que1ramos ou
não. está denegrindo a sua imagem. Acreditemos ou
não, o epasód10 está denegnndo a 1magem do Governo. Nós. que o apoaamos. não deseJamos que
1SSO perdure. porque a contmuação desse eprsódro é
rUim para o Pais. é rwm para a sociedade brasileira
e e p1or a.nda porque. neste momento. estamos tratando de um grande ajuste fiscal, e o Brasil está ne-

a
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gociando suas contas com o FMI, com organismos
financeiros internacionais. Isso deixa o País muito
vulnerável, queiramos ou não. Este e um dos pontos
mais importantes disso tudo: o Brasil está realizando
negociações seriíssimas com organismos financeiros internacionais. O fato de vir a público uma denúncia desse tipo e desse alcance, queiramos ou
não, é gravíssimo, porque afeta a credibilidade do
Governo brasileiro. Por isso entendo - e esta é a
contribuição que trago ao discurso de V. Ex"- que o
Governo precisa ser rápido, precisa esclarecer o
País e, se for o caso, até tomar público o conteúdo
dessas frtas. Discutir o grampo ou a violência pela
quebra da privacidade do cidadão, a esta aHura, e
bobagem, porque, dianamenit~, milha:-:::: e milhares
de cidadãos brasileiros, em todos os escalões do
Poder Público, têm sua privacidade violada por atrtudes desse tipo.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Agradeço o aparte e concordo com a preocupação
de V. Ex". Este e um momento murto delicado da
vida nacional, e temos de reagir a esse episódio.
Não podemos aceitar, de fonna alguma - essa foi a
motivação que me trouxe à tribuna -, que o contido
na revista Época seja procedente. Creio - sem pôr,
em absoluto, em dúvida a competência profissional
do jornalista - na improcedência do que está aqui
colocado como transcrição do que estaria contido
nessas frtas.
O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Ouço o Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Ouço o Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Senador Jader Barbalho, V. Ex' colocou, com murta responsabilidade e precisão, a questão das fitas e insistiu na sua recusa pessoal em reconhecer a autenticidade das mesmas. Não sou tão generoso. Paira
uma dúvida que poderá fazer com que o Brasil inteiro confira ao processo de privatização o famoso ISO
171. O art. 171 do Código Penal define os crimes de
estelionato. V. Ex' está cobrando, com elegância,
uma atrtude imediata do Ministério Público Federal,
do Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, que não tem falhado com o Pais, que dele espera atrtudes firmes. Eu queria analisar brevemente,
Senador, a questão dos documemos. Eu me recuso,
usando do seu artKicio elegante para abordar o as-
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sunto, a acreditar que o amigo do Presidente da República, Sr. Paulo Maluf, tenha tido a leviandade, a
irresponsabilidade absoluta de divulgar documentos
que não fossem verdadeiros. Eu me recuso a acreditar que as filhas do Dr. Paulo Maluf tenham procurado a Deputada Marta Suplicy para induzi-la a divulgar
docümentos que não f95sem veridicos, ou documentos de cuja veracidade elas pessoalmeme não estivessem convencidas. Quero lembrar a este Senado que
na CPI dos Precatórios, quando tentávamos trazer
para um depoimento o Dr. Paulo Maluf, que tinha sido
Prefe~o de São Paulo, ele não comparecia porque es·
taria supostameme no exterior, mas, na verdade, ele
estava com seu amigo Fernando Henrique Cardoso no

Palácio do PlanaHo, o que demonstra que havia entre
os dois uma relação de absoluta confiança. Até prova
em contrário, quero acredrtar que o Dr. Paulo Maluf
não mentiu para o Lula, não mentiu para o Luiz Gushiken, e suas filhas não mentiram para a Deputada Mar·
ta Suplicy. Quero acredrtar que o amigo do Presideme
da República, ex·Preterto de São Paulo, Dr. Paulo Malu!, acredrtava na veracidade dos documentos que
apresentava ao PT para viabilizar uma denúncia no
processo eleitoral. Quero acredrtar, até prova em con·
trário, e essa prova tem de ser produzida pela Procura·
doria-GeraJ da República e pela Policia Federal.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Eu
agradeço o aparte de V. Ex" e quero dizer que não
faço a recusa por mera elegância parlamentar ou politica, Senador Roberto Requião. Preocupa-me que
num episódio de tal gravidade as pessoas envolvidas, que são da maior responsabilidade e fazem
parte da vida pública do nosso Pais, possam precipi·
tadamente ser julgadas. Conhecemos vários episódios da vida deste Pais, de longo prazo ou até de
curto prazo, em que tantos homens públicos foram
injustiçados.
O que eu recuso é o grampo: o que eu me re·
cuso é imaginar que as transcrições que a revista
publica coincidam com o existente na frta. É bastante
grave que o que a revista transcreveu possa existir
nas fitas. Eu recuso isso tudo; eu me recuso até a
imaginar, mesmo porque seria uma tremenda incompetência, uma tremenda burrice um ministro de Esta·
do ou um Presidente de um órgão importante. como
o BNDES, admrtir que houve uma negociação às
vésperas de uma privatização: seria uma tremenda
burrice um ministro de Estado admnir que uma gangue estava a disputar uma parcela, da maior importância, da telefonia no Brasil .
É por isso que eu faço o registro, eu não quero
julgar de forma preconceituosa. Portanto. não é por
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elegância, Senador Roberto Requião, é, acima
tudo, por um dever de responsabi~dade.
O Sr. Eduardo Supllc:y (BklcoiPT - SP) - V.
Ex' me concede um apar1e?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Edullrdo Suplicy (BiocoiPT- SP)- S.
nador Jader Barbalho, é muilo importante que V. Ex"
traga o assunto à discussão e. obviamente. com a
sua incredulidade quanto à possibilidade da existtncia de fatos tão graves, está querendo um esclarwDmento. Hoje, a Nação brasileita, o próprio Fernando
Henrique Cardoso - acredito •. lodOS os srs. s..n.dores e Deputados Federa1s desejam uma COI I~
explicação acerca desses fatos. Assim. essa elucidação caberá aos órgãos responsáveis - que sio,
de um lado. o Congresso Nacional, que tem a função de fiscalizar os aros do Poder Executivo e sempre contribuir para que assuntos como este se;am in·
teiramente resotvidios. e, evidentemente, tarrbém. a
Procuradoria-Geral da Republica. O Minist6rio da
Justiça e a Agência Brasileira de Inteligência, sob a
responsabilidade da Casa Mil~ar, têm a capac1d8de
de colaborar para que o episódio seja esclarecido.
Fiz um requerimento para que o General Alt>.lto
C a rdoso compareça à Comissão de Fiscalizaçio e
Controle e nos esclareça tudo o que apurou até o
momento a respeito da exiStência ou não do& doeu~
mentos citados na rev•sta Época e no pronuncia~
mente de V. Ex". Tudo aquilo que puder ser f•o
para a elucidação dos fatos. no mais rápido tempo
possível, será imponente para a Nação brasileira.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) -Senador Eduardo Suplicy, não tenho duvida de que
esse é o objetivo de todos nós. Faço esses comentários exatamente em reta.ção à improcedência do
que estaria conbdo nessas fitas.
o Sr. Joeé Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) Perrmte V. Ex" um apane?
O Sr. Sérgio lllachado (PSDB- CE)- Pemite
V. Exi!! um aparte?

O SR. JADER BAABALHO (PMDB - PA)- O
Pres1dente da Casa me chama a atenção com rwta-

ção ao tempo. Nio sei se seria possível, Sr. P.aidente, ouvir o ilustre Líder do PT e o ilustre Líder do
PSDB. que me solicitam a palavra. Se a bene\1016ncia de V. Ex' assim o pennit1r. com muita horva e
alegna, ouvirei os doiS.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Car1os Maga~. .)
- Acho que o Lider do PT j8 apalteou.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Refiro-me ao Senador José Eduardo Outra.
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
-V. Ex" se relere. então, ao futuro Líder.
O SR. JADER BAABALHO (PMDB - PA) Desculpe-me, Sr. Presidente.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -

O Senador Antonio Canos Magalhães ainda não se
ffliou ao PT, mas, se algum dia o fizer, terá direi1o a
votar a indicação dos nossos Líderes. Foi um comentáno simpático. Senador Jader Barbalho, V- Ex'
tem feito questão de registrar que está tecendo comentários apenas sobre o episódio relat1vo às fitas.
O Senador Eduando SupliCy fez um pronunciamento
anteriormente a V. Ex', tratando apenas dos episódH)s relativos à possível conta existente num paraíso
fiscal. Durante a Intervenção de V- Ex' e de apanes
de diversos Senadores. nós ouvimos, por muitas vezes. dizerem: •Eu me recuso a acreditar nisso, eu
me recuso a acreditar naquilo·. Eu, particulannente,
não me recuso a acreditar em nada. Em tudo aquilo
que for provado, cabe a qualquer pessoa de bom
senso acreditar. Agora. neste -momento, a dtscussão
não pode ser, de forma alguma. sobre quem tem
mais fé ou quem tem menos fé. até porque tanto os
crédulos quanto os incrédulos têm lugar no Reino
dos Céus. O fundamental ê que é inadmtssivel que
continuem •grampos· attngindo autoridades da República. Há dois anos. salvo engano. foi denunciada
a utilização de "grampo~ relacionado ao caso Stvam
e ficou por ISSO mesmo. A continuidade da práttca
desse tipo de ilícito decorre pnncipalmente da impunidade. Ê tnaceltável que tal situação conttnue. Se o
Presidente da República não tem garantida a sua
privacidade. imaginem o que cada um de nós, srmples monais. ou cada brasileiro. ma1s mortats a~nd~.
começarão a senttr a respeito do seu dtretto d~ pnvacidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo e que
não tenho dúvida de que. se o Pantdo dos Trabalhadores tivesse de forma leviana feito denúnctas que
se comprovassem falsas. os Céus voltariam sua tra
contra nós. Assim, se há depoimentos tão contundentes sobre a tentativa de lideranças politicas deste
País levantarem acusações levianas - e vou part1r
do pnncíp!o que o são até o momento em que che·
gar comprovação em contrário - o ngor cobrado
dessas pessoas deve ser o mesmo que sena cobrado da Oposção caso tivéssemos terto acusações levianas. Naturalmente. caminhos Jâ toram apresentados por vários Senadores: ação do Mmisténo PUblico. ação das Instituições para QUe todas as Informações relativas ao processo seJam devidamente apuradas e para Que não tenhamos. de ano em ano_ ou
de dois em dois anos. de nos deparar com s1tuaçoes
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como essa. que acabam contribuindo para enfraquecer as instituições democráticas deste País. Murto
obrigado.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Agradeço o aparte de V. Ex'. Em primeiro lugar,
quero cumprimentá-lo, por não guardar as dúvidas
que tenho. Tenho mais dúvidas do que V. Ex'. Por
isso mesmo, recuso-me a admitir as acusações
como procedentes.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) Senador, permita-me esclarecer que eu não disse
que não tenho dúvidas. Nunca vou usar o termo •recuso-me a acreditar" porque, se qualquer fato for
comprovado, vou ter que. em nome do bom senso.
acreditar. Não vou usar o termo •recuso-me a acreditar" para nada, assim como não uso o termo •afirmo que isso ou aquilo é verdadeiro·.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Perfeito. Então, V. Ex' tem mais dúvidas do que eu.
Tenho mais certezas do que V. EX"; ou menos dúvidas, no caso.
Por outro lado, eu estou solidário com V. Ex'
sobre a questão do "grampo". Isso há de ter um fim.
Não é possível que de tempos em tempos episódios
dessa natureza coloquem não só autoridades deste
País, mas também o cidadão comum em situação
profundamente vulnerável.
E quanto à apuração, também concordo com
V. Ex•.
O Sr. Sérgio Machado (PSDB - CE) - V. Ex'
me pennrte um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Concedo o aparte a V. Ex' e, em seguida. Sr. Presi·
dente, encerrarei meu pronunciamento.
O Sr. Sérgio Machado (PSDB- CE)- Sr. Pre·
sidente. Srs. Senadores. nobre líder Jader Barba·
lho, o interessante desse fato é que, de todas aque·
las pessoas que tiveram a pseudodenUncla na mão.
nenhuma teve coragem de assumi-la. Foi ass1m com
o ex-Presidente Fernando Collor de Mello. que procurou o nobre Senador Djalma Falcão dizendo que
tinha uma denúncia gravissima - nem sei se ele tem
condição moral de fazer isso. O Senador Djalma Fal·
cão disse que faria a denúncia, mas, como qualquer
cidadão responsável, queria as provas. E as provas
ficaram de ir para as mãos dele na semana seguinte
e na outra - e veJa que isso foi no período eleitoral,
em que as pessoas ficam mais ousadas. Depois, o
ex-Prefeito Paulo Maluf procurou o candidato a Pre·
sidente Lula, trazendo as provas. O PT analisou as
acusações com responsabilidade. O Sr. Paulo Maluf
não teve coragem de denunciar. Portanto, fica claro
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que a denúnc1a não tem base. Nem na eleição os
adversários tiveram coragem de usá·la. Ela não tem
base. Nós temos de ter responsabilidade, temos de
respeitar as autoridades. Esse tipo de atitude não
tem mais lugar no nosso País. Nós também temos
de avançar, agir com responsabilidade, pois estão
sendo negociados assuntos fundamentais para o
Brasil no mercado internacional; sendo assim, não
cabem denúncias que ninguém assume, que uns jo·
gam para os outros de forma irresponsável. Por que
as pessoas que tinham a denúncia na mão não a
apresentaram? Por que um ex-Pres1dente da Repú·
blica não a apresentou? Por que um ex·Prefeito não
a apresentou e buscou outros para fazer a denúncia? Porque sabem que as denúncias são falsas e
não tiveram coragem de assumir.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Senador Sérgio Machado, não me interessei por
essa parte do tema exatamente pelas razões que V.
Exa está a apresentar; porém. interessei-me por outro assunto. As denúncias foram apresentadas por
um Ministro de Estado, Ministro que diz estar sendo
chantageado e leva ao Governo as fitas. É diferente!
Preocupou-me a transcrição parcial das fitas publica·
da peJa revista Época, cujos trechos são da maior
gravidade.
Concordo plenamente com V. Ex•. Por isso
não me interessar pela outra parte. Eu me interessei
pelo que tem consistência, ou seja, o fato de um Mi·
nistro de Estado dizer ao Presidente da República
que está sendo chantageado e uma revista da respeitabilidade da Época transcrever parte do que integraria essas fitas. transcrição essa que eu. ma1s
uma vez, me recuso a admitir que tenha qualquer
procedênc1a.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco/PSBSE) - V. Ext me permite um aparte. nobre Senador
Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Senador Antonio Carlos Valadares. não quero, absolutamente. abusar do outro Antomo Carlos, o nosso
Presidente.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco/PSBSE) - O PT falou. Agora gostana que o Sr. Presidente, em sua liberalidade, permrrrsse que o PSB também falasse.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PAl Com a aquiescência do Pres1dente. eu me comprometo. após ouvir V. E)(~. a encerrar meu pronunciamento.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco/PSB SE) - Senador Jader Barbalho. o que nos causa es·
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J*:ie nada tem a v.r com o qu~ ocone nas " " do Governo. Cataa-ma eep6ciã que cornpanhai,_
que fazem pal18 da baaa de ~o do ~
no Fernando Henrique c.doeo tentwn sido . _ . .
manto para COiweliC81 1 :rniuadoa partidos •
Oposição de que tais derúncias seriam verídicas. E
causa-me esp6cie ainda o lú> de o Preeidenle tia
República, uma ~ ~ 111 r• lambrada& nas ~
tas acusaçõas, nlo ter ainda movido uma açio par
perdas e danoe contra a nwisla épo., que ae encarregou de lwar ao er.il inteiro noticias tão boollbáslicas enwt•eoldo aUIIOridadea ligadas ao Gov.rno. Num cuo como - · se a noticia é inv.K~-..
se a noticia é improcedeute e há uma calunia, u injuria sendo praticada cantra a autoridade constituída, o Presidente da República deveria ser o prirneioc
a bater às portas da J~ não só para averiguar a
veracidade de que o "grampo" tenha aido leito por
este ou aquale ciciadA<>. n-.s também para rn<>v.r
uma ação criminal, porque divulgar •grampo• é clima. Uma denúncia gênero, como dilpõe a
Const~uição, prajudica a inw.gam de qualquer c•dio, imaginem a do Preeidente da RepUblica. EntAlo.
como integrante do PSB, quero dizer que lazen..
oposição abelta ao
da República, maa jamais utilizaríamos expedier""" tão baixos como para atingir a imagem. afigura do P.-nte da República por meios cxoidetlli..,is e que são, indusiwl,
objeto de punição p....,.... na legisleção penal e,
também. condenlldos por nossa própria Constituição. Em resumo, penso que o Presidente da RepUblica tem um nome, até prova em contrário, digno e
respertado pela Nação. não só pelo seu passado.
mas também por ser um homem progressista, um intelectual. O próprio Governador de São Paulo diz:
"Olha. não é o nwu forte roubar". Ora, se eles aSilo
sendo atingidos, notedamante o Presidente da Fiepublica. a primeira coisa que Sua Excelência dalve
fazer é mover uma ação, representar a revista é..,.
Cll JUnto ao Ministério PUblico, porque só assim conseguiremos chegar em quem colocou à disposiçlo
da revista frtas tão bombásticas que estão sendo di·
r

p,.....,.

vulgadas e causando, tenho certeza, mal-estar no
àmbrto do Governo e constrangimentos entre Sane·
dores. principalmente Senadores da base de sustentação do Governo. Agradeço a V. Ex'. Senador Ja·
der Barbalho, a paciência com que me ouviu.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Eu
é que agradeço o aparte de V. Ex' e a tolerãncia do
Pres1dente.
Antes de encerrar. quero d1zer a V. Ex". em primeiro lugar, que só o Dr. Paulo Maluf é que pode ex-
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plicar o motivo que o levou a procurar o Partido dos
Trabalhadores. Não tenho a menor condição de ex·
plicar isso.
Disco ido de V. Ex' quando diz que o Presiden·
te deveria processar a revista, uma vez que ela não
inventou o fato, tanto que os personagens envotvidos estão a dar testemunho da existência dele. Em
relação u fitas, um Ministre do Estado é que leria
procurado o Presidente da República para pedir providências quanto e uma possível chantagem.
Sr. Presidente, encerro aqui meu pronunciamento agradecendo a benevolência de V. Ex'. E. na
condição de líder do PMDB na Casa. gostalia de
reiterar a minha solidariedade ao Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Estou certo da
improcedência dessas matérias que procuram, no
meu entendimento, publicar a questão de forma
equivocada em relação ao assunto, e estou certo
também de que o Presidente da República, o Cor>gresso NaciOnal. o Poder Judiciário e a sociedade
brasileira buscarão fórmulas para evitar que procedimentos antidemocráticos. como o caso do •grampo•,
continuem lamentavelmente a fazer parte da nossa
história.
Durante o d1$curso do Sr. Jader Barba·
lho. o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi·

dente. deixa a cadeira da presidéncia, que é
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima. t•
Secretário.
Durante o discurso do Sr. Jader Barbalho, o Sr. RonaJdo Cunha Lima, 1 Secretário. deixa a cadeira da presidêncta. que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

º

O SR. PRESilENTE (Antomo Carias Magalhães)
-Com a palavra. para uma comun.cação inadiável, o
Senador Roberto Requião e, postenormente. o Senador Pedro Simon.
O SR. ROBERTO REOUIÃO (PMDB·PR. Para
uma comun1cação inadiável. Sem rev1são do orador.) - Sr. Presidente, de forma breve, quero trazer
ao Senado da Republica duas denunc1as. São duas
Resoluções: uma do Senado e outra do Banco Central.
A Resolução nº 78 do Senado Federal e a de
n 2 2.505 do Banco Central restringem operações de
créd1to de Estados e Prefeituras, eliminando a possibilidade do uso abusivo das operações ARO. Mas
dai surge a ~cnatividade" de prefe1tos e governadores. No caso específico, quero falar da Prefe1tura de
Cuntiba. Esta tem. vencendo nos próxamos d1as,
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uma operação ARO, que não pode ser renovada,
tem de ser quitada. A criatividade de nosso Prefeito,
Cássio T aniguchi - lembrei-me daquela propaganda
de televisão que dizia que nossos japoneses são
mais criativos que os outros - levou-o a utilizar a
empresa de urbanização de Curitiba para emitir debêntures. que não serão revertidas para nenhuma
operação especffica da empresa, mas para saldar e
substituir operações ARO.
O Sr. Prefeito procura, junto ao Conselho da
Urbs. maior velocidade, advertindo que precisa fazer
a emissão antes que o Banco Central e o Senado
percebam a brecha que encontrou na legislação.
Peçc c-ue meu pronunciamento e essa denúncia se:ja~ P.ncam;nhados ac Banco Central e à Comissã8 de Economia do Senado para que sejam tomadas as providências necessárias.
A segunda denúncia é mais grave. Analisando,
Sr. Presidente, as famosas atas das reuniões da Direteria do Sar.co do Estado do Paraná - banco •quebrado" neste Govemo e que desembarca no Senado
da RepUblica com um processo de saneamento verifiquei outra operação extremamente criativa e
extraordinariamente corrupta por parte do Governo
do Estado. Não podendo pagar empreiteiros e não
querendo paralisar obras, o Governo resolveu a
questão. o problema, o impasse determinando ao
Banco do Estado do Paranâ que fizesse aos empreiteiros vultosos empréstimos praticamente sem juros.
O Banco jâ estava "quebrado" e não poderia, de forma alguma, arcar com mais esse prejuízo. Então o
Governo determinou que a Companhia de Energia
Elétrica do Paraná, a Copel, fizesse um depósito no
Banco, e esse depósito seria terto sem remuneração.
A operação está descrita nas atas publicadas
no Diário do Senado do dia 26 do mês passado. É
uma operação fraudulenta. prejudica os acionistas
m~nontános da empresa e demonstra, de forma cabal, a configuração moral do Governo Jaime Lemer.
Uma empresa pública faz um depósito, mas não recebe remuneração porque o empreiteiro toma dinheiro e não paga juros. É o perfil do Govemo do
Paraná. E eles pensam que são mais espertos que
os outros admmistradores de Estados brasHeiros.
Fica a denUncia para conhecimento do Banco
Central. que trata da operação de saneamento do Banestado. e da Comissão de Valores Mobiliários por
essa cnatrva ~brecha• encontrada pelo Prefeito Cássio
T anrguch1. Não se pode mais fazer operação ARO,
emttem-se debêntures de uma empresa pública.
Mutto obrigado, Sr. Pres•dente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
-Com a palavra, por 5 minutos, para uma comunicação inadiável, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas comunicar
à Casa que entreguei hoje, durante a Ordem do Dia.
urna solicitação à Comissão de Educação para que
seja criada uma subcomissão permanente para que
tenhamos na Casa um estudo sobre análise da televisão brasileira.
·com fundamento no disposto do art.
73 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja submetida que seja sub·
metida à deliberação da referida comissão
proposta de criação de uma subcomissão
permanente, incumtida da pesquisa, estudo
e monitoramento da programação da televisão, na conformidade do que preceitua o art.

22 t da Constituição Federal, bem como da
constituição de uma Ouvidoria com as atribuições de:
a) receber, analisar e tomar providências com relação a queixas e sugestões da
sociedade sobre a propaganda televisiva;
b) estimular e orientar a criação de organizações incumbidas de acompanhamento e programação das emissoras de televisão;
c) reagir, por meio de mecanismos diversos, às programações consideradas inadequadas:
d) prestar contas à sociedade sobre as
manifestações recebidas sobre as programações das TV Câmara e TV Senado, e
sempre que possível, das TVs Educativas".
Sr. Presidente, casualmente a Folha de
S.Paulo de ontem, publicou que, no Ministério da
Justiça, o ilustre Professor Gregori está reunindo as
estações de televisão e representação das estações
de televisão visando a criar em cada emissora o
senso de responsabilidade e preocupação com as
questões relativas aos programas de televisão.
... das questões relativas aos programas de televisão.
Pelo amor de Deus, longe de mim pensar em
censura, Sr. Presidente. Oue não se cogite numa
coisas dessas! Contudo, penso que, se tios preocupamos no Congresso Nacional com o bom funcionamento das escolas, se nos preocupamos com a organização da famtlia, se nos preocupamos com a

418

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

sociedade, seria ridículo da nossa parte se não tivéssemos a conviCção de que hoje, no Bras~. muilo
mais do que a escola, muito mais do que a temolia que murtas vezes é um ponto de encontro - e mais
do que a própria Igreja, quem faz a cabeça dos ,__
sos jovens e da nossa gente é a televisão brasilai,..
Se é assim, se a televisão brasileira exerce
uma influência extraordinária na foi1TIIIÇiio da ~
dade brasilei,., parace-me racional e normai que o
Congresso Nacional, que estuda a educação, a saú·
de. a tamitia, a escola e a religião, debata e estude
também a televiSão.
Foi essa a proposta que entreguei hoJe na Comissão de Educação, e tenho a certeza de contar
com a simpatia e o beneplatcitu dêi c~ parê:. que tenhamos, em caráter permanente, uma subcomisSio
na Comissão de Educaçio. Essa subcomossão nlo
tena o objetivo de apurar ou investigar fatos. mas
analisaria e acompanharia os procedimentos da televisão de maneira tranqUia e serena, porém pe111Wnente, de modo que ficasse claro para a sc&di'de
que o Congresso. oomo co-responsável no que peltine à tamma e à educação, também se sente o grande responsável quanto a tudo que influencia na organização da nossa rnocC!ade, da n,_., gente e do
nosso povo. O Congresso passará a ter um carinho
especJal: seremos aliados das televisões, para • mos o que todos queremos - uma talevosão que já
alcançou um grau Ião alto de tecnologoa. que ae
iden@ca com a fonnação da sociedade brasileira.
Murto obrigado a V. Ex", Sr. Presidente.
O SR. PAESI:IENT1! (Antonio Carlos Ma~)
-Com a palavra o Senador Gitvam Bo<ges. (Pausa.)
Com a palavra o Senador F rancetino Perei,..
(Pausa.)
Com a palavra o Senador ·Lauro Campos.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Está franqueada a palavra.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC)- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESmEHTE (Antonio Carlos Ma~)
- Com a palavra a Senado111 Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. P&nl
uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. regostrarai um
fato que julgo da maior importância: uma matéria do
Caderno Mais de Jornal A Folhe de S-P•ulo, de 16
de agosto do corrente, intitulada O Gane Exterminlldor- Tecnologia desenvolvida nos EUA faz com que

sementes gerem plantas estére•s para fins comerciais.
A matéria diz o seguinte:

Uma nova técniCa que toma as sementes estéreis podere. estar presente no dia-adia dos agricultores de todo o mundo no pró-

ximo século.
Balizada pelos cribcos como •tecnoloQia exterminadora" e por seus cnadores
como Rcontrole da expressão genética da
planta". a no 'v idade já teve o registro de patente nos Estados

Un~aos

e aguarda respos-

ta de pedido em 78 países. inclusive no Brasil.

A técnica ~-::-· desenvolvid.~ or· pesqUIsadores do Usda (Depart'lmento de Agricul·
tura dos Estados Un.dos) e.7' conJunto com
a Delta and Pine Land, empresa ncrte-americana. recém-adquirida pela rnuttinactonal
Monsanto.
O vbjc~:·;n da criação dessa técnica é
acabar com a mitenar prática de guardar as
melhnr~s serr.antes dP uma colhetta para
proauzir uma nova safra. que é usada por
agri'==ultores, principalmente nos países subdesenvolvidos.

Faço esse regtstro, Sr. Prestdente. porque considero no mínimo preocupantes os interesses comerctais de empresas que praticam esse tipo de melhoramento de sementes, pois tocam numa prática mtlenar dos agricultores, feita, porém, sem que haJa
maiores danos aos ecossistemas e à cadeia genética das sementes. Normalmente se institui uma troca
entre os agricultores que cufttvam essas sementes.
sem fins comerctais. Os agricultores repassam suas
sementes uns para os outros. como uma forma de
fazer valer o interesse da agncultura familiar.
Não tenho nada contra o avanço da ciêncta.
mas. com essas técmcas modernas. poderemos estar pnvtlegtando empresas que pensam mais no
mercado do que na resolução dos problemas de miséria do mundo, que vtsam o monopólio de determinados 1nteresses comerciais em prejuízo do crescimento econõmico dos países. principalmente daqueles em desenvolvimento. CUJa base econõmica seja
a agricultura. Enfim. são 1númeras as razões que
fundamentam nossa preocupação com esse t1po de
prâtica.
Por essa técnica do gene exterminador, isolase o ONA de um determtnado gene e aplica-se em
outro. sem capacidade de germinação. A part1r daí, a
semente gera uma planta cujas sementes serão es-
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téreis. Portanto, não seria possível a prática da reprodução das plantas pelos agricuHores que adquiriram sementes melhoradas por essa técnica, o que
os levaria a ficar, ad infinltum, na mão das empresas que a utilizam, porque elas têm a patente, ou
seja, o controle da produção dessas sementes.
Então, laço essa denúncia que considero da
maior importância, principalmente em países como o
nosso. que tem uma base de sustentação econõmica mutto grande na agricultura e a agricunura familiar como forma de matar a fome de milhões de pessoas. Com essa alteração na técnica de melhoramento de sementes. poderjamos estar criando um
sério problema para esses agricultores.
Temos ainda uma matéria publicada no jornal
Folha de S.Paulo de ontem, em que se aborda a
problemática das sementes transgenicamente modificadas. Esse tema tem sido discutido principalmente
nos países europeus, onde a soja transgenicamente
modificada sofre uma série de críticas. No Brasil, a
partir do dia 24 de setembro, a empresa Monsanto já
recebeu autorização para produzir a soja transgenicamente modifiCada.
Há outra polêmica ainda em relação à produção de arroz: o Brasil discute se o arroz transgenK:amente modjficado é seguro do ponto de vista da segurança alimentar.
Sr. Presidente. como autora de um projeto que
institui moratória para as sementes transgenicamente modificadas, penso que o Congresso Nacional
deve acompanhar com cuidado toda essa discussão
e que o Brasil não pode caminhar na contramão da
história. No momento em que os europeus criticam
as plantas transgenicamente modificadas, nosso
Pais não pode institui-las como prática normal na
agricuttura brasileira, pois estaríamos correndo ris~
cos de produzir para um mercado que não se canso~
lida, principalmente do ponto de v;sta das exportaçõ~
es. E não vejo razões para considerar que aquilo
que não é bom para o mundo desenvotvido o seja
para o mundo em desenvolvimento. Se há o risco de
as pessoas que comem a soja transgenicamente
modificada serem acometidas por desconhecidas
alergias, não se sabendo qual seria o desdobramento, a longo prazo, da utilização desse tipo de alimentação com essas alterações genéticas. não deveríamos permitir seu consumo no terrttório brasileiro ou
nos países de terceiro mundo. Se há nsco para o
mundo desenvolvido, também as nações em desenvolvimento estão arnscando-se.
O Congresso Nacional tem a obrigação - por
intermédio das Com•ssões de Meio Ambiente, de
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Saúde e Educação e de Ciência e Tecnologia - de
acompanhar essa discussão com o devido cuidado
que ela merece.
Era o que eu linha a dizer.
Mu~o obrigada.
O SR. PRESDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Gilberto Miranda, Lúcio Alcântara e Ronaldo Cunha Lima enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores. a imprensa brasileira publicou recentemente, matéria intitulada A
Conta do PROER, em que apresenta denúncias da
mais alta gravidade sobre o Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Criado há três anos, o programa do Banco
Central socorreu oito bancos. cobriu prejuízos superiores a R$ 20 bilhões e mudou o perfil do sistema financeiro do Brasil. Isto É obteve documentos comprovando que o calote no BC ja superou R$ 10 bilhões. Procuradores da República investigam ilegalidade no uso de dinheiro público para tapar rombos de
bancos privados. Eles querem a demissão de dois
ministros e a punição de todos os diretores do Banco
Central. Mas, até agora, só uma coisa é certa: você
vai ajudar a pagar o prejuízo.
É esse o resumo do assunto apresentado pela
revista Isto É, o que causa grande preocupação a todos nós que temos responsabilidade política, principalmente considerando a grave situação por que
passa a economia brasileira.
Nossa preocupação é ainda maior em decorrência do enonne montante de recursos envolvidos
nessas operações. somas astronôm1cas. na ordem
de bilhões de reais.
Nossa preocupação é ainda maior quando
comparamos os números do rombo do PROER com
as quantias referentes à sangria de divisas que têm
ocorrido ultimamente em nosso País. tudo isso somado à necessidade de recorrermos a um empréstimo do Fundo Monetário Internacional.
Sr. Pres1dente, Sr's e Srs. Senadores. o objetl·
vo básico do sistema bancário é contribUir para o desenvolvimento da econom1a. mtermediando as ações
de poupadores e investidores. captando recursos e
emprestando aos que demandam esses cap1tais
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para a realização de seus projetas empresariais ou
pessoais.

No Brasil. o longo periodo inflacionário de!Mr·
tuou as ações de nosso sistema bancário, que-..
xou de ser um prestador de seMços para se trena-

formar em mero administrador de recursos inftacio.
nários.
Com isso, o sislerra bancário nacional perdMl
completamente suas funçées econõmico-fi~
essenciais, deixou de fomentar a economia e promover o desenvolvimento, sem apresentar qualquer
mérito social.
Essas graves distorções produz1ram diveiSBS
.JqUelas na econorrua brasi~ira, 001s não tínhamos
verdadeiras Instituições de poupança e empréstimo;
'i população não tinha seus at1vos protegidos nem,
tampouco. o setor produtiVO tinha o apote nec88Sá.rio
~==~:ra o desenvotvimentc de suas ativldades e o fin2nCii::lmento de seus projetas empresaria;s.

A inflação criou uma espécie de dependênaa
attamente danosa à saúde financeira dessas instituições, no longo prazo. pois dtstorceu e mascarou a
natureza das receitas bancárias.

Os ganhos infiacionãrios representavam gran-

de parte das receitas dos bancos. que perderam
condições de competrtivldade e sobrevivência num
amb1ente de estabilidade monetária.
Ass1m, o desaparecimento do processo intlaCionáno. ao invés de representar uma oportunidade
de recuperação das funções básicas e primordiais
de um banco. representou praticamente a falência
.... w
·;versas instituições despreparadas para tempos aE:: normalidade económica, tempos não lnfla.cionários.
Os efeitOS negat1vos dessa Situação produziram d1versas intervenções do Banco Central em muitas instituições financeiras. transferências de controle acionáno e atê mesmo com a l1qu1dação de algumas institUIÇões.
Não estamos afirmando. absolutamente. que a
estabilidade monetána. a d1m1nwção do processo .nflaCIOnário, é responsável pela quebradeira de InStituiÇões hnance1ras. po1s a saúde da econom•a não deveria
representar falêncaa para qualquer InstitUição.
Estamos afmnando que bancos com probleJ.s estrutura1s de funcionamento. bancos montados
operados em bases econõmiCO-flnancelras defi"'"!ntes. não suportaram a hora da verdade. a prova
c.. ; nove. o cnvo contilb1l ma1s forte. a audrtona proIL.. ja e efet1va. a concorrénc1a de outros bancos nac ·na1s e estrange1ros
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Sabemos também que os males económico-financeiros de aiº•.Jmas dessas instituições datam de
muitos arns. pois - ::Jiém dos problemas administrativos, económicos e estratégicos-. determinados ba&cos praticaram ações 1raudu!ernas. desvios de conduta de administraCores e outras formas de perversão administrativa.
Não há como ~egar essa grave situação. Não

podemos também aprovar o comportamento do Banco Central, que foi incapaz. sistematicamente, de
identijicar processos crónicos de traudes que vinham
ocorrendo durante anos. como foi o caso do Banco
NaC!0!"!a!, que 1..!S'-"..! e- abo..:s-:.:...: da p~!ica de grave~
delitos durante cerca ae dez anos .
.o\s auto!lc!ade~ aue ~êm det~nd~do o Proer argumentam que ele possibilitou o saneamento do sistema financeiro '1ac!onal. a estabilidade da econorria, a

manutençã<> do Plano Real e a confiança dos investi·
dores estrangeiros na economia brasileira., contribuindo. ass1m. para o estabelecimento do clima econômico
e polítiCO favorável a novos Investimentos.
O Brasil vai enfrentar momentos drticeis num
futuro próx1mo. em que terá de realizar um ajuste fiscal forte e doloroso. em que a ajuda externa será
muito reduzrda. pors o fluxo de capitais internaCIOnais em direção ao chamados países emergentes
devera decrescer em decorrênc1a da crise mundial,
gerando uma nova realidade financeira rnternacional
ma1s desfavorável.
O Brasil deverá apresentar este ano. nas contas externas. um déficit em transações correntes de
aprox1madamente 35 bilhões de dólares e. internamente. um déficit fiscal crescente. que poderâ ating1r
cerca de 7% do PIB.
Com juros reais de atê 50% ao ano, ê rmpossivel ao Brasil conseguir o equilíbrio econôm1co-finan·
ce1ro e as condições necessánas ao seu desenvolvimento. pela própna 1ncompat1bilidade entre todas essas tendênc1as e vanáve1s: sem dúvida, passaremos
por uma recessão econõm1ca mwto grave, com aumento do desemprego e queda nos Investimentos,
preJUdicando pnnc1palmente o setor produt1vo da
economia.
O povo bras1le1ro. do descobnmento até os
dias atua1s. tem demonstrado uma 1mensa capacidade de suportar sofnmentos e adverSidades. de passar por 1nsucessos e por situações quase rnsustentâ·
ve1s. por graves cnses econõm1cas e políticas.
No entanto. o povo brasile1ro não ma1s suporta
o desperdíCIO de d1nhe1ro pUbl1co. o fornec1mento de
recursos pUbhcos para banque1ros tahdos e banquei·
ros desonestos. po1s o preço da .ncompetênc1a e da
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fraude deveria ser a punição e a falência e nunca o
aperte de imensos recursos públicos.
Aqui não ·vale a desculpa de que os recursos
do Proer não saem do Tesouro Nacional, que fazem
parte das reservas do compulsório e de que os banqueiros são meros administradores de rewrsos de

terceiros.
Qualquer que seja origem dos recursos destinados ao Proer, outros setores produtivos, de muito
maior mérito social e econõmico, também gostariam
de receber essa imensa quantidade de recursos
para o desenvolvimento de suas atividades.
A agricu~ura certamente gostaria de ser beneficiado com um Proer, assim como o comércio, a indústria, as universidades, os hospitais, para citar
apenas alguns setores ou entidades que gostariam
de receber um aperte de 21 bilhões de dólares.
Queremos um sistema financeiro nacional saneado, com credibilidade, com baixo nível de inadimplência, sem operações fraudulentas, sem créditos
podres, com balanços reais e transparentes que revelem a verdadeira situação das instituições, possibilitando ao cliente selecionar a instituição que melhor atenda suas necessidades.
Queremos também o estrito cumprimento da
lei, a apuração efetiva das fraudes, de todos os desvios de comportamento, de todas as quebras de normas e regulamentos do sistema financeiro e a punição exemplar dos culpados.
Queremos que o Banco Central cumpra a missão que lhe é atribuída constrtucionalmente e receba
de vo~ todos os empréstimos fenos as instrtuições
financeiras, não apenas sob o amparo do Proer, mas
sob qualquer outro programa ou modalidade.
Deixo aqui o meu apelo às autoridades econômicas para que cumpram e façam cumprir todas as
detenninações legais que preservem o patrimônio
público e mantenham a higidez do sistema financeiro
nacional, não pennit1ndo que a Impunidade aumente
o déficH: público e contribua para colocar o Brasil no
rol dos países sem respeitabilidade internacional.
Estou convicto de que o Congresso Nacional e,
em particular, o Senado Federar dará todo o apoio
necessário para que tenhamos um sistema financeiro sadio, com credibilidade e que contribua efetivamente para o desenvolvimento de nossa economia,
màxime neste momento grave em que o Presidente
da República conclama toda a nação para um esforço acima de partidos politicos. em benefício do futuro do Brasil.
·
É o meu pensamento.
Murto obrigado.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE} Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o avanço da
globalização econõmica - implicando competição
cada vez mais acirrada, no contexto de mercados
crescentemente abertos à concorrência - tem ocasionado o dramático aumento da relevância das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
para o sucesso das empresas e para o progresso
econõmico e social das Nações.
Com eferto, a consolidação da abertura da economia mundial, que decorre também da formação
dos grandes blocos econômicos - tais como o Mercosul, do qual já participamos, e a ALGA, na qual em
breve certamente estaremos inseridos -, toma os
mercados consumidores cada vez mais exigentes.
Em face da ampliação da oferta de produtos e serviços, que podem ser adquiridos das mais diversas
procedências geográficas é empresariais, o consumidor só se satisfaz com o melhor, seja em tennos
de qualidade, seja em termos de preço. E. para garantir bons preços e excelente qualidade, os instrumentos de que se podem valer as empresas são a
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico voltados
ao aprimoramento de seus produtos e processos de
produção. Esse é, afinal de contas, o caminho certo
para, simultaneamente. reduzir custos de produção
e melhorar a qualidade final dos produtos.
Expressando o amadurecimento da consciência nacional acerca dessa realidade, o Plano Plurianual do Governo para o setor de ciência e tecnologia
no período de 1996-1999 definiu a meta de aumentar os investimentos nessa área do patamar prevalecente no passado de 0,7 por cento do PIB, para 1,5
por cento do PIB, ampliando, no mesmo passo. a
participação empresarial nesse esforço de 1o por
cento para 40 por cento.
Essa meta de mais de duplicar os investimentos nacionais em ciência e tecnologia no quadriênio
mencionado não constrtui, como já ponderou o próprio
Min1stro José Israel Vargas. um fim em si. O objetivo
subjaceme é, de fato. direcionar a nossa inlra-<>strutura
de pesquisa e o esforço de nossos melhores cientistas
e engenheiros para assegurar o contínuo desenvolvimento tecnológico que os mercados consumidores,
cada vez mais ex1gentes. estão a demandar, logrando,
assim, conquistar e manter mercados. e, conseqüentemente. assegurar crescimento econômico, riqueza e
empregos, em benefício da sociedade.
Na persecução desse objetivo. um dos instrumentos mais valiosos tem sido a Lei n ... 8.661/93, de
2 de junho de 1993, que trata da concessão de ln·
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centtvos fiscais Jara a capacitação tecnológtca das

empresas indust.iais e agropecuárias brasileiras.
A aprovaçico do primeiro Programa de Desenvolvimento Tecn~lógico Industrial- PDTI, mareando
a efetiva imp6enentaçio dos benefícios instituíc:IOEi
pelo referido diploma legal, ocorreu em abril de
1994. No final cio ano passado. mais de três a,_
decorridos daQUI•Ie marco inicial, a Secretaria de O.
senvolv1mento Tecnológoco, órgão do Ministério de
Ciência e Tecnologia, publicou um 191atório dando
conta do desempenho ::tos programas desenvolvido~;
ao abrigo da lei n.• 8.661193.
A publicação desse relatório, alias, representa
atendimento de disposição expressa da própria Lei.
Mais do que isso, porém, serve como prestação de
contas à sociedade quanto à destinação dos recursos públicos empregados nos programas e como
avaliação da ef cácia tlo mecanismo de fomento à
pesqutsa e ao desenvolvimento tecnológico criaalo
por aquele instn1mento legislativo.
Senhor Prosidente, Senhoras e Senhores Senadores:
O que res:;aha fortemente da leitura do relal6rio elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico é o amplo sucesso já alcançado, . , _
curto lapso tem;x>ral, pelos diversos Programas de
Desenvolviment J T ecnológ1co lndustnal - PDTis e
Agropecuano - POTAs que vêm sendo executados
graças aos incentivos fiscais garantidos pela Lei n.•
8.661/93. Murto embora os inveslln1ertlos em pesquisa e desenvolv•mento tenham corno caracteriSiica
maior o longo prazo de maturação, o que signilca
que os resuttadJs mais expressivos dos programas
em tela amda estão por aparecer, já é possível vislumbrar o vasto potencial da Lei n• 8.661/93 como
promotora do •iesenvolvimento nacional. Mais do
que ISSO, obserra-se também que a aná11se da relação custofbene;ícto dos incentivos fiSCaiS concedidos pela Lei é altamente positiva, como de.nonstraremos adiante.
Deve-se apontar. por seu turno, que. no bojo
da ampla redução de concessão de incentivos fiscais Imposta no fina: do ano passado, visando ao
equilíbrio fiscal. diante da Séria ameaça a econom1a
do País representada pem crise asiática. todos os incentivos fiscais previstos na Le1 n. 2 8.661/93 f01am
reduzidos em ~ raticamente 50'%,. Os impactos dessas alterações se fazem sentir a partir do corrante
ano. No entantc, é 1mportante destacar que essM limitações foran adotadas em caráter conjunt"ral,
para fazer fren19 a Situação emergenc1al menc6onada, sendo proposito manifesto do Presidente da Ae-
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pública atenuá-las logo que o comportamento da
economia o permitir.
E muito animador constatar que, a despejto da
situação presente da economia mundial, man;ada
por certo grau de incerteza, a procura por aprovação
de projetas no âmbrto da lei não sofre solução de
continuidade. Isso evidencia, de fonna insofismável,
que o empresariado brasileiro vem adquirindo consciência crescente da importância da pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o futuro de seus empreendimentos, e que confia na transitonedade da
restrição e na eficácia da lei enquanto instrumento
para viabilizar matares investimentos no setor.
Sr. Presidente. a análise do cenário •ntemaclonal. no que tange às politicas praticadas por outros
países para incentivar os investimentos em pesqu1sa
e desenvolvimento, deixa bem clara a importância
de dispor o Brasil de um instrumento legal garantidor
da concessão de incentivos fiscais à capacttação
tecnológica de nossas empresas industnais e agropecuárias. Afinal. é notório que todos os países do
Primeiro Mundo se utilizam de mecanismos dessa
espécie, mujtas vezes até mais abrangentes do que
o extstente aqui.
Canadá, Estados Unidos, Japão, França, Coréia e muitos outros países desenvolvidos dispõem
de leis semelhantes à nossa, as quais têm o efeito
de. na prática. reduztr em cerca de 50 por cento o
custo real dos Investimentos das empresas em pes·
quisa e desenvolvimento. A leg1slação canadense e
a mais benéfica de todas. Lá, considerando-se todo
o conjunto de incentivos oferecidos, a redução de
custos nos investimentos realizados petas empresas
e da ondem de 68 por cento.
Além de responder à necessidade de acompanharrnos essa tendência intemaoonal. a Lei n• 8.661 ~3
concretiza a oportumdade de implementai'TT'IJs uma diretriz apta a nos assegurar a consecução das metas do
Plano Pluria.nual do Governo para o setor de c1êncaa. e
tecnologiB no periodo 1996-1999, palbcuiarrnente aquela já mencionada, consistente no aumento dos investimentos nessa área para o patamar de 1.5 por cento do
Produto Interno Bruto- PIB em 1999.
Importa ainda dizer QUe o ak::ance dos resultados
dos programas desenvoMdos ao abngo da Lei chega
a um contexto ma1s amplo, que é a mudança de comportamento da classe empresarial brasileira, ao reco·
nhecer. com atitudes concretas. a relevânc~a da tecnologia na nova conjuntura econõmJCa em que v1vemos.
Considerados os múltiplos e profundos ete1tos
benéficos da Lei. é surpreendente constatar seu baixo custo. Para o exercic1o de 1997. hav1am SidO pre·
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v1stos valores da ordem de 260 milhões de reais
para atender a renúncia fiscal da Lei n.• 8.661193. o
que representa cerca de 0,04 por cento do Produto
Interno Bruto - PIB de 1996 e menos de 0,3 por cento
da previsão de arrecadação dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal para 1997. Já para
1998, considerando-se as demandas oconidas no p&ríodo 1994-97, estavam previstos valores da ordem de
200 milhões de reais, o que representa cerca de 0,03
por cento do PIB de 1996 e menos de 0.2 por cento da
previsão de arrecadação dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal para 1998. Vê-se
que o impacto da renúncia fiscal deteminada pela Lei
sobre o total da arrecadação prevista é inexpressivo.
principaJmente em comparayã.c cem ~ tw3nef!cios proporcionados para a capacitação tecnológica das empresas industriais e agropecuárías. Em outras palavras. é excelente a relação custO/benefício dos incentivos fiscais assegurados pela Lei.
Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, o relatório elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia
contém não apenas alguns dos resultados qualitativos efetivamente alcançaçlos pelos Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTis e
Agropecuário - PDTAs aprovados até junho de
1996. mas também avaliação quantitativa dos resultados de todos os Programas aprovados até 31 de
dezembro do ano passado.
O resumo quantitativo dos resuitados obtidos
durante o exercício de 1997, em correlação com os
dados obtidos até o final de 1996 e anos anteriores,
evidencia uma tendência de crescimento dos investimentos por parte das empresas. em particular nos
anos de 1996 e 1997. O resumo mostra. por exemplo,
que. do total de 83 PDTIIPDTAs aprovados entre abril
de 94 e dezembro de 97, nada menos de 31 -ou 37
por cento daquele total - foram deferidos ao longe do
ano passado. Os 31 novos Programas deferidos em
1997 envolvem a participação de 127 empresas.
No período 1994-2001, os investimentos totais
previstos nos 83 Programas aprovados até dezembro de 97 totalizam 2 bilhões 120 milhões de reais.
representando um acréscimo de 54 por cento quando comparados com o montante dos investimentos
tota1s aprovados até 31 de dezembro de 1996. O valor total dos incentivos fiscais concedidos para o
mesmo período, tomando por base todos os Programas tá aprovados, atingiu 502 milhões 11 O mil reais,
representando um acréscimo de 42 por cento quando comparado ao montante dos incentivos totais
aprovados até 31 de dezembro de 1996. Ou seja, o

aumento no valor total dos investimentos aprovados.
além de muito expressivo no ano passado, 1oi superior ao aumento no valor total dos incentivos concedidos, indicando uma participação proporcionalmente maior dos investimentos custeados pelas própnas
empresas.
De fato, a comparação entre os 2 bilhões 120
milhões de reais em Investimentos aprovados e os
502 milhões 11 O mil reais em 1ncentivos concedidos
indica que, para cada real de renúncia fiscal concedido
pelo Governo Federal, as empresas alavancarão, em
média, investimentos de 4 reais e 22 centavos. Essa
relação entre renuncia fiscal concedida peio Governo e
investimentos alavancados pelas empresas apresentou uma evolução posrtiVa de 8.5 por cento de 1996
para 1997, pois, como já af1rmamos. o montante de Investimentos aprovados teve acréscimo de 54 por cento ao longo do ano passado, enquanto o montante de
incentivos fiscais concedidos teve acréscimo inferior,
da ordem de 42 por cento.
O resumo quantitativo antes mencionado evidencia também que os investimentos em P DT\s e
PDTAs continuarão aumentando no futuro próximo.
Vinte novos programas. com investimentos previstos
de 398 milhões 740 mil reais e renúncia fiscal de 98
milhões 740 mil reais, encontravam-se em análise
nas Agências Credenciadas quando da publicação
do relatório.
A comparação entre PDTis e PDTAs constante
do resumo quantitativo mostra que a participação destes úttimos é, até o momento, bastante minoritária, tanto em número de Programas quanto em volume de lnvestinnerrtos. Dos 83 Programas aprovados, não mais
do que 13 são Programas de Desenvolvimento T ecnológico Agropecuário, e os investimentos neles previstos representam apenas 11,5 por cento dos investimentos totais previstos nos 83 Programas.
No que concerne a setores da atividade econõmlca, os ramos industriais que mais investirão em desenvolvimento tecnológico. valendo-se dos incentivos
da Lei n.• 8.661193. são. pela ordem, o eletnoeletrõnico.
o mecânico, o químico e o metalúrgico. Já na agropecuária, os setores que se destacam são o de cana-deaçúcar, zootecnia e tecnologia de sementes.
A participação por Estado mostra. pela ordem,
São Paulo, com 46 por cento do total dos investimentos previstos, seguido por Minas Gerais. com 20
por cento, e o Rio de Janeiro com 15 por cento.
Outro dado muito interessante é que cada Programa submetido pelas empresas promove. em média, 3 parcerias com universidades e centros tecnológicos.

424

ANAJS DO SENADO fEDERAL

Sr. Presrdente, S,.s e Srs. Senadores. a part.
mais extensa e substanciosa do relatório elaborado
pela Secrelana de Desenvolvimento Tecnológico ,.._
lere-se aos resultados Qualitativos ef~te alcançados pelos Programas de Desenvolvimanto Tecnológico Industrial - PDTis e Agropecuário - PDTAs, ou
seja. uma extensíssima relação de produtos e proceesos desenvolvidos no âmbito dos P~ que •
rniciaram até junho de 1996. Em vista da enonne tensão dessa relação, não cabe, no escopo deáa ~
nunc1amento. senão mencionar uns poucos exernplaa
mais sign~<:atiVOS dela eldraidos. Antes disso, porán,
é importante fazer aJgumas ressatvas, as quais demonstrarão que. errtx>ra se;am verdadeiramente empolgantes os resultados já alcançados, não constituem eles senão uma parcela intima daquilo que o
País avançará em termos de desenvotvimento tecnológrco graças à Lei n' 8.661/93.
Em pnmeiro lugar. é preciso considerar que
cerca de 70 por cento do total de investimentos pnt·
vis~os correspondem aos Programas deferidos nos
dors últrmos anos, 1996 e 1997. Os Programas ltrn
prazos que variam entre 1 e 5 anos - com a média

situada em tomo de 4 anos -. e os investimentos
são menores no início da implementação. tendendo
a se concentrar no período entre o meio e o final do
prazo dos Programas. Com efeito, de acordo com os
Relatónos de Execução dos PDTI/PDTAs entregues
ao Mrnisténo da Ciência e Tecnologia pelas tHl'lpresas em outubro de 1997, os quais registram dados
sobre a execução dos Programas até o mês de setembro do ano passado, os investimentos efeliv'amente realizados somavam, àquela época. não ""*s
do 'Ne 370 milhões de reais. apenas 17,5 por cento
dos 2 b1lhões 120 milhões de reais em investimentos
aprovados até o final de 1997. Tudo isso signilica
qu~ a esmagadora maioria dos Programas até aqui
aprovados encontra-se ainda em suas fases 1nicia1s
de implementação. e que seus resultados mais significativos e abrangentes aparecerão somente no triêmo 1999-2001.
Além diSSO, esses Programas têm, evidentemen-

te. carater s1giklso. a f1m de proteger os interesses comerciais das empresas investidoras. Por esse rnoêvo,
a relação de produtos e processos desenvolvidos que
foi elaborada conSJderou apenas as Informações cuja
divulgação foi autorizada por 32 empresas, ou Sleja.,
uma oequena parcela do unNerso de 127 empresas
envolvidas nos 83 Programas já aprovados.

Mas. apesar da reduzrda quantrdade de projetas
concluidos. Já surgem os primeiros e estimulantes resultados tecnolog~eos etetivos. representados peta lan-
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çamento de novos produtos no rnen;ado e pela implementação de novos processos de produção.
No que tange aos novos produtos concebidos.
o relatório traz dados animadores com relação a faturamento adicional gerado, montantes exportados.
redução dos custos de produção e dos preços de
comercialização. No que concerne aos novos pro~
cessas de produção desenvolvidos, as informações
do relatório dão conta de ganhos de produtividade,
incremento de qualidade, diminuição do índice de refugos, melhoria das condições do me1o ambiente.
Em ambos os casos, o relatório mostra os importan~
tes atributos de inovação tecnológica v1nculados ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos produtos ou
processos.
Além de tudo 1sso, há um avanço assegurado
pelos Programas, que não vem detalhado no relatório, mas, certamente, não é desprezível. Refiro-me
aos ganhos na infra-estrutura tecnológica disponível
nas empresas, resultantes da destinação de parte
dos investimentos à criação de novos laboratórios ou
ao aprimoramento dos já existentes.
Na verdade. da simpk!s implementação dos
Programas decorreram resuh:ados e ganhos indiretos para as empresas envolvidas. segundo elas
mesmas relatam. Entre esses resuttados, merecem
destaque a sistematização na gestão das atividades
de pesqwsa e desenvolvimento. o estimulo à formação de parcerias com as entidades que compãem o
sistema brasileiro de ciência e tecnologia. o uso articuJado de outros instrumentos de apoio à pesquisa e
ao desenvolvimento.
Como já afirme1, a relação de produtos e processos já desenvolvidos no âmbito dos PDTIIPDTAs
é extensíssima, não cabendo senão c1tar uns poucos exemplos.
No setor metaiUrgico e de mineração. merece
menção. sem dUv1da. o desenvolvimento de novos
processos no lingotamento continuo. com ganho de.
no mínimo. 40 rea1s por tonelada em relação ao hngotamento tradicional. bem como o desenvolvimento
de equipamentos e metodologia de ensa1o de avaliação de aglomerabihdade ou mistura de minérios que
geraram do1s pedidos de patente. Um novo processo
desenvolvido para a reciclagem da lama de ac1ana
resultou também em um pedido de patente.
No setor mecãmco e de matena1s de transpor·
te. logrou-se cnar 3 novos motores. com índices de
em1ssão abaixo do limite f1xado por Lei. Obteve-se a
homologação junto às montadoras de automóve1s.
bem como uma patente e pedido de patente de se1s
novos modelos de pneus. ongmando um taturamen-
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to adicional de 10,7 porcentD, exportações de 12 milhões 700 mil reais alé junho de 1 99.:,. oom uma redução
de custo das malérias-primas entre 2 e 3 por cento.
No setÕr eietroeletrônico, foi criado um economizador inteligente para iluminação pública, que
pode reduzir em até 30 por cento a potência consumida nas lâmpadas, subsmuindo a lotocélula convencional, com preço de venda de 40 reais e um
mercado interno estimado em 2 milhões de unidades, o que representa uma receita potencial de 80
milhões de reais. Desenvolveu-se, também, um Espectrómetro de Mobilidade IOnica, que gerou uma
patente internacional na Comunidade Européia em
parceria com um Instituto alemão e será comercializado ao preço de 1O mil dólares a unidade, com 20
por cento de dirertos para a empresa local, que poderão representar-lhe receita nova adicional de 100
mil dólares por ano.
No setor quimico, um POTI levou à implantação de um controle avançado de processo que permitiu atingir um índice de rejeição de produtos inferior a 1 por cento (estado da arte). Outro Programa
obteve ganho de produtividade da andem de 9 por
cento, resultando em um aumento da capacidade
produtiva de 1 mil e 800 toneladas/ano de óxido de
eteno e seus derivados.
No setor de papel e celulose, os Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial, além de outras linhas de pesquisa, têm demonstrado grandes
preocupações com as questões de preservação do
meio amb1ente. Um Programa conseguiu garantir redução significativa do consumo de água, de 36 m3
para 20 m3 por tonelada de celulose produzida, trazendo um ganho de quase 1 milhão e meio de dólares por ano. além da redução de outros custos por
diminuição do uso de insumos e energia no processo. Conseguiu-se. também, aumento da produção
de Polpa Branqueada e redução no consumo de químicos da ordem de 40 por cento no branqueamento
da celulose, de 62 quilogramas por tonelada para 37
quilogramas por tonelada.
No setor de bens de consumo, foram obtidas
15 novas patentes, sendo 7 no Brasil e 8 no exterior.
Um Programa garantiu redução de 18 por cento no
tempo de lançamento de novas linhas de produto.
O setor de cana-de-açúcar abriga o maior Programa de Desenvolvimento Tecnológico associativo
atualmente em execução, uma vez que é liderado
por um Centro Tecnológico e conta com a participação de 36 empresas agropecuárias. A soma dos retornos esperados por esse setor, se considerados os
novos produtos gerados e os ganhos advindes da
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implementação de novos processos de produção.
atinge o sign~icativo montante de 254 milhões de
reais por ano. Apenas a redução do indice dos danos causados pela broca da cana vem trazendo um
retomo superior a 28 milhões de reais por ano. A
avaliação e melhoria de sistemas motomecanizados
de corte, carregamento e transporte acarreta ganhos
superiores a 46 milhões de reais por ano.
O setor de tecnologia de sementes é o que tem o
maior número de Programas de Desenvolvimento T ecnotógico Agropecuário em execução, com 5 Programas aprovados no período analisado. e também aquele que, por suas características, demanda mais tempo
para oferecer resultados efetivos. Um dos resuHados já
obtidos é o desenvolvimento de duas sementes de milho híbrido simples, ambas com maior potencial de
produção e mais resistentes
doenças locais.
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. gostaria
de mais uma vez enfatizar que os exemplos recém
mencionados representam apenas uma pequeníssima parcela das conquistas jâ asseguradas pelos
Programas de Desenvolvimento Tecnológ1co Industrial e Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Agropecuário desenvolvidos ao abrigo da Lei n. 2
8.661193. Mais ainda, cabe também rememorar que
os resultados já alcançados. em sua totalidade, por
empolgantes que sejam. são modestos quando comparados aos resultados que a1nda virão a ser produzidos por esses Programas.
Em resumo. está amplamente comprovado que
esse instrumento de fomento a capacitação tecnológica de nossas empresas e extremamente positivo,
e deverá. a médio prazo. provocar melhor equilíbrio
na participação dos setores público e privado nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no
País, conforme meta estabelecida no Plano Plurianual do período 1996-1999.
Para que se tenha uma idéia da receptividade
que esses Programas encontraram no meio empresarial brasileiro, basta dizer que a soma parcial do
faturamento total das empresas que a eles aderiram
- e falamos em soma parcial porque não estão disponíveis os valores individuais das rece1tas de todas
elas- representa 12,1 por cento do PIB brasileiro.
tendo crescido 9 por cento em 1996 em relação a
1995. São empresas que empregam um cont1ngente
superior a 310 mil funcionários.
O incremento dos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos e processos
produtivos por parte das empresas desenha um qua ·
dro extremamente positivo. po1s esses sào investi·
mentos essenciais para a retomada do desenvolvi-

as
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mente nacional. Afinal, a produção de bens e Sfll"''i·
ços competitivos é garantia de etet1vo retomo acon6m•co e sociaL
Os incentívos fiscais a capacrtação tecnológir:a
das empresas assegurados pela Lei n.• 8.661~
são da ordem de 25 a 30 por cento dos inven..._..
tos realizados. Somando-se a esses incentivos as
deduções normais previstas na legislação tri>ut6*,
de 15 por cento. os custos, para as empresas, da
atividades de pesquisa e desenvolvimento ficam ,..
duzidos em 40 a 45 por cento, na média, siluaçlo
que aproxima o Brasil da realidade existente ,_
pnncipais nações industrializadas do globo.

É importante ressaltar que 75 por canto do talai
dos gastos realizados pelas empresas em pesqe iea

e desenvolvimento destinam-se à remuneração de
suas próprias equipes técnicas e à contratação de
serv•ços tecnológicos de terceiros. Verifica-se, • sim, que esses investimentos estão privilegiando,
em primeiro lugar, a formação e o aperle~
de recursos humanos altamente especializados. 8ituação que, ma1s uma vez. coloca o Brasil em paamar compatível com as melhores práticas intemadona•s.
Os valores previstos para atender a renúncia
f1scal da Le1 n.' 8.661/93, da ordem de 260 milhõE
de rea1s para a exercício de 1997 e da ordem de 200
milhões de rea1s para 1998. embora representem
uma parcela bastante reduzida com relação ao tOial
geral da est1ma.t1va dos incentivos fiscais nesaes
exerCICIOS, deverão alavancar, caso venham a Mr
utilizados em sua totalidade. investimentos ao redor
de 1 bilhão de reais ao ano. Isso significa nada ..,._
nos do que dupl1car os investimentos realizados pelo
setor produtiVO nacional em pesquisa e desenvolvimento. Vê-se. portanto, que caminhamos com firT'IWza no sent1do de mudar o perfil desse tipo de ~
menta no Brasil, garantindo melhor equilíbrio na partiCipação dos setores público e privado no seu cwtelo.

A manutenção da estabilidade econômica conqu1sta maior do povo brasileiro no periodo rec:.1te de nossa história - garant1rá as condições para o
aumento dos investimentos em geral. Mais an:la. a
cnanutençào da estabilidade é cond1ção fundameràl
para viabilizar os Investimentos que têm prazo médio
ou longo de maturação. caso dos 1nvesttmentos ..,
pesquisa e desenvolvimento. Esses investamentO&,
como Jêi afirmamos. são essenciais para assegurw a
competitividade de nossas empresas na attJal conJUntura econômtea intemactonal, caracterizada Pllla
globalização e pela concorrênc1a acirrada.
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A característica matar dos tempos que vivemos
parece ser que o futuro precipita-se aceleradamente
sobre o presente. O ritmo da evolução histórica é
vertiginoso e, nesse contexto, é também vertiginoso
o ntmo da evolução tecnológica. As nações que não
acompanharem esse ritmo estarão relegadas. fatalmente, ao marasmo econômico. Por via de conseqüência, afundarão na decadência social. O Brasil
não pode ficar para trás! Estamos no caminho certo.
A estabilidade econôm1ca e os incentivos fiscais bem
ajustados são as condições necessárias para a ampliação dos investimentos privados em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico. Ampliar esses investi·
mentes é a condição necessária para não perdermos nosso trem rumo ao futuro.
Era o que eu tinha a dizer.
Mu~o obrigado.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, faz poucos
dias que falei sobre o Boqueirão, o açude de 536 m•lhões de metros cúbicos que está secando. Falei sobre a iminência dessa tragédia_ O desespero de
Campina Grande e das cidades vizinhas e a agonia
de mais de SOO mil pessoas. Trouxe dados técnicos
alarmantes. informações preocupantes e gritos alucinantes . E f1z apelos dramáticos.
Agora. quando mal termino de gntar por CamPina, eis que me chegam gritos desesperados de outras cidades e de outras regiões. Vaca Brava também está secando. Os açudes de Capoeira. Jatobã
e Farinha, em Patos. também estão secando. O açude de São José de Piranhas também está secando.
O açude Taperoá também está secando. Ê quase a
população inte~ra de um Estado inteiro ameaçada de
sede, de morrer de sede. Relatório do engenheiro e
professor João Ferre1ra Filho aponta que mais de
60% dos açudes da Paraíba já secaram ou estão secando e. que em breve. apenas três mananciais, ainda, estarão com capacidade de atender a demanda:
Gramame/Mamoaba no litoral, Coremas/Mãe D'água
e Engenheiros Av1dos. no sertão.
Oue1ra Deus que as previsões técmcas não se
confirmem e as chuvas cheguem logo e o suficiente
para reabastecer os reservatórios ameaçados.
Temos que aumentar a nossa fé em Deus, sem
reduzir a nossa crença nos homens. Temos pedtdo a
transposição das águas do São Francisco e a transposição das águas do São Francisco nos tem sido
prometida. Só faz um século que nOS>4Jrometem e
nem por isso perdemos a esperança na promessa.
Mas. agora, tenho certeza, ela vai ser cumprida. O
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Presidente Fernando Henrique Cardoso vai honrar a
sua e a palavra dos que também prometeram e não
puderam cumprir. A transposição nos parece ainda a
melhor solução, porque é definitiva, é viável e racional. E não é cara. já o dissemos aqui outras vezes.
Há promessas e há projetes. Há projetos e há recursos, o que falta mesmo é a vontade politica de fazê-la.
Uma outra transposição, e oem mais barata, também é
sugerida por técnicos como solução. As águas do Rio
Piranhas ou do Rio Piancó, em vez de correrem todas
para o Estado do Rio Grande do Norte, poderiam, em
parte, também nos socorrer. Essa solução é defendida, desde 1995, pelo Dr. Heber Pimental Gomes e seu
custo corresponderia, mais ou menos, a um terço do
valor estimado para a venda da Saelpa, a nossa companhia de eletricidade. Afora a transposição, uma outra
alternativa viável é ir buscar água no subsokl. como se
tez em Israel e no centro-oeste americano. Aliás, a revista "Globo Ciência", em seu número 85, sob o titulo
•o Planeta pede Água· -aponta essa alternativa, além
da transposição das águas do São Francisco e transcreve a autorizada opinião do Professor de Hidrogeologia da USP José Ammon Benetti: "a distribuição de
águas na supertície é temporária, e os açudes e pequenos rios secam, mas água subterrânea tem de
monte•.
Debaixo do chão esturricado de nosso semi-

árido, segundo dados do inventário hidrogeológico
do Nordeste, existem três milhões de metros cúbicos
de água, cerca de mil vezes o volume da Baía da
Guanabara (página 59 da revista citada).
Não sou contra a construção, no futuro, de novos
açudes. Mas de imediato não parece ser a melhor solução. Se os açudes que já existem estão secando, é
possível que os novos açudes não venham a encher.
O problema é agudo e a hora é grave. A hora é
de apreensões e de solidariedade. Não é instante
para atitudes pequenas. inspiradas em sentimentos
menores. Precisamos de condutores de águas claras e não de pescadores de águas turvas. O momento não é de culpas nem de desculpas. É de coragem e determinação. E de grandeza de espirita
público e de ação conjunta e solidariedade irmã.

E hora de esquecer divergências e superar antagonismos políticos ou pessoais. Eu, por exemplo, faço
restrições ao atual Governador. Somos militantes de
um mesmc partido e divergimos dentro do mesmo partido. E divergimos porque. sendo, como sempre fui,
tOO% PMDB. não o vejo como PMDB 100%. Divergimos numa convenção partidária, naquela famigerada
convenção de junho úHimo, em razão dos fatos gravis-
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simos denunciados pelo Ministério PUblico e ainda
hoje aguardando o julgamento linal da Justiça EleitO·
ral, depois de alguns julgamentos parciais.
Mas essas divergências não poderiam nunca
se estender ao ponto de não ajudá-lo a ajudar os
que estão com sede. Já fui Governador e posso dimensionar suas dificuldades e suas responsabilidades. Quando Governador, no curto período de três
anos e três meses. enfrentando com certeza, a fase
mais difícil de toda a história administrativa de meu
Estado, ainda consegui investir e investir muito em
recursos hidricos. Construi a 3 1 . Adulara de Campina Grande, Iniciada na gestão anterior e fiz uma
nova estação de tratamento, em Gravatá. Foi, para
Campina, a maior obra pública realizada nos últimos
trinta anos. Mas, o açude de Boqueirão tinha água e
não havia previsão de redução tão brusca em seu
reservatório. Construí a adutora de Patos e. igualmente, fiz a estação de tratamento. obra tida como
salvadora daquela querida e tão grata cidade. Mas
os açudes de Patos tinham água e não se imaginava
que seis anos depois estivessem ameaçados de secar. Cajazeiras cobrava sua 3!. adutora e a deixei
quase concluída. Mas Cajazeiras tinha água. O que
não tinha era adutora. Adutora e abastecimento d'água singelos eu os fiz em várias cidades e até distritos. Mas, havia água e a solução reclamada era a
construção de adutoras e serviços de abastec1men·
to. O problema agora é que não tem mais Bgua. Os
açudes estão secando, as barragens estão secando.
nossos reservatórios estão secando. Boqueirão esta
assim. Vaca Brava está assim Capoe1ra e Jatobá
estão assim e está assim o açude São José de Piranhas. pa_ra citar apenas os que me foram comunicados e com situação mais crítica e ameaçadora.

O problema agora é arranjar água. Ou trazê-la
por transposiçãà~ onde for, ou ir buscá-la no
subsolo, seja como for. Meu irmão. meu querido e
saudoso irmão Fernando Cunha Lima. defendia. Já
faz anos. as barragens subterrâneas. Ele as construiu em Cabaceiras, implantando e criando ali a cultura de alho, a despeito dos céticos e dos pess1m1stas. E hoje, Cabaceiras, uma das cidades de ma1s
baixo índice pluviométrico da Aménca do Sul. exporta alho para a América do Sul.
Convoquei Campma para gntar pedindo água.
Convoco, agora. a Paraíba, a se umr para não morrer de sede.
Só ass1m nosso grito chegará aos ouv1dos aos
que podem nos socorrer. Aos ouvidos dos homens
ou aos ouv1dos dos santos.
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Ouvi-nos São José. Tende piedade de nóa e
trazei o São Francisco até nós.
O SR. PRE.YJENTE (Antonio Carlos Magllj~)
- A Presidência lembra ao Plenário a realização de
sessão con1unta do Congresso Nacional hoje, às 19
horas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos I\AaglllhiE)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

_,_

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 64. DE 1995
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno. da Proposta de
Emenda Const~uição n2 64. de 1995, tendo
pnme~ro signatário o Senador Osmar Dias, que dá
nova redação ao inciso XXIX do art. 7" e revoga o
an. 233 da Constituição Federal (prazo prescric:ioftal
das ações trabalhistas), tendo
Pareceras da Comissão de Conlllituição, J.-ti·
ça e C1dadania, Relator. Senador Ramez Tebet:
-sob n" 542, de 1996 (sobre a Proposta), lalllrivel. com votos contrários dos Senadores José EW.dro Outra, Pedro Simon e Antonio Carlos Valadanls;
- sob n• 359, de 1996 (sobre a Emenda n• 1Pien). favorável.

a

como
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mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão defenda à Empresa Portoalegrense de
Comunicação Ltda. para explorar serviÇo de radiochfusão de sons e 1magens (televisão) na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. tendo
Parecer favorável, sob n' 489, ele 1998, da Comissão ele Educação. Relator: Senador José Fogaça.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 140, DE 1997
(Votação nom1nal)
Discussão, em turno único, do ProJeto de Decreto Legislativo n' 140, de 1997 (n' 473/97. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rãdio Cultura de Ilhéus
Ltda. para explorar serv1ço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia. tendo
Parecer favorável, sob n• 401, ele 1998, da Comissão ele Educação. Relator. Senador D1alma Bessa.

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40
mmutos.)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 135. DE 1997
(Votação nominal)
Discussão. em turno Lmico, do Projeto de Decreto Leg1slativo n• 135. de 1997 (n' 460197, na Ci·
mara dos Deputados), que aprova o ato que ....a concessão da Rádio Pousada do Rio Quente l.Jda.
para explorar serviço de radiodrtusão sonora 11111
onda média na Cidade de Caldas Novas, Estado de
Goiás. tendo
Parecer favorável, sob n• 463, de 1998, da Comissão de Educação, Relator. Senador José Saad.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

1()-11-96
Terça-feira

1 Oh30
11 h

11 h30

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 138, DE 1997
(Votação nom1nal)
Discussão, em turno unico. do Projeto de O.
creto Legislativo n• 138. de 1997 (n' 470197. na Ci-

-

Senador Joseph Lieberman (Democrata
-EUA)
Sr. Edwaid Joaquim Amadeo, Min1stro de
Estado do Tnabalho

-

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ).
Deputado Elias Murad (PSDBIMG) e
Deputado Ursino Queiroz (PFL!BA)
ele~o

12h

Senador

15h30

Sessão DeliberatiVa Orchnána do
Senado Federal

19h

Sessão do Congresso Nac•onal

Paulo Hartung
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Ata da 114-I Sessão Deliberativa Ordinária
em 12 de novembro de 1998
4A Sessão Legislativa Ordinária da 5()!! Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio e Leomar Ouintanilha
ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Cartos Magalhães - AntOnio Canos Valadares Artindo Porto - Artur da Tavola - Bello Parga - Beni
Veras - Bernardo Cabral - Cartos Bezena - Cartas
Patrocinio - Cartos Wilson - Cssildo Maldaner Djalma Bessa- Edison Lobão- Eduardo SuplicyÉlcio Alvares - Elói Portela - Emma Fernandes EpMcio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezena - Aaviano Melo - Francelina Pereira -Geraldo Anhoff - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira
- Hugo Napoleão - I ris Rezende - Jader Barbalho Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto
Arruda - José Saad - Júlio Campos - Júnia Marise
- Juvêncio Dias - Lauro Campos - Leomar Quinta-

nilha - Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella Lúcio Alcântara - Marina Silva - Mar1uce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Odacir Soares - Osmar Dias - Paulo Guerra - Pedro Plva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho- Wellington
Roberto
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental. declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra-

balhos.

O Sr. t• Secretário. Senador Ronaldo Cunha
Lima. procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM N" 248, DE 1998
(n" 1.349/98, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o § 2~ do an. I I da lei n"' 9.478. de 6 de ag 0510 de 1007.
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha. que desejo f:uer Jo Senhor LUIZ
AUGUSTO HORTA NOGUEIR..<\. para exercer o cargo de Dtretor J.::~ -\gc!ncl::J 'bc1on.tl d<.
Petróleo·- ANP. para comple!::rr o periodo remanescente do mandato do e:-.-D:retor R 1c:1rc.Jo P;ntr.
Pinhe•ro.

Os mentes do Senhor Luiz Augusto Honw Nogueirw. que me 111JUZ1r::Jm
para o desempenho dess::J clcvadw funç.5.o. const;Jm da anexw informwç5o dn c.:rrrculwn

<1 c:>..:t•~h·~-

i,,

\"IIII<'.

Fernando Hf'nriqne Carrloo,;o
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Excelent1ssuno Senhor Presidente da Republica,
Submeto à eh::vada consideração de Vossa Excelência. o nome do Senhor
f-UIZ AUGUSTO HORTA NOGUElRA. para e:-::ercer o cargo de Dtretor da AgénCIJ.
NacionaJ do Petróleo- A.NP.

2.
Esclareço que o nome do indicado. se acolhido por VossJ Excelência.
devera ser submettdo a prCVIa aprovação do Senado Fl:!deral, ~onforrne de[ermma o §
2~ do an. 11 da Le1 n11 9.478. de 6 de agosto de \997. para completar o periodo
remanescente do mandato do ex-Diretor RlCARDO PINTO PINHEIRO. confonne
disposto no art. 6~. § 2", do Decreto n• 2.455. de I 4 de fevereiro de i 998
3.
Ressalto que, para a seleção do indicado. levou-se em cons1der:J.çào. ;J.lem
da reconhecida qualiticaçjo ttcmca. comprovada pelo currículo que .1companha esta
Expos1ção de Motivos. o conhecimento especifico e a experiêncta no tr::Ito dos
assuntos relacionados com o se:tor energeuco.
Respeitosamente,
/

,.

.;·

/

SRiOâi:;~1~ITO ~-

Minisrro de Estado de ~inas e ÇnergJa

Cun-iculum \"ii:Je

LLIIZ AUGUSTO HORT.-\ NOGUEIRA

I.

DADOS PESSOAIS'

Documentos

RG 7 778 71 l SSP SP

CPF 7S7 455 008/00
CREA 111 178/0

Data de Nasc1men10 10 de novembro de 1056
:'Jaturalu.Jade Cruze!fo- SP- Urasll
hhação i'-Orl'-Jl Gaivão Noguc1r~
Mana Juse Hona i'<oguemt
Endereç.os
ResidenctJl Rua Cel Renno. I l b 7
Y7500-DOO lf:Jjuba-MG
Tcl (035) 6:22-431~
Profis~1onal
Escola Federal de E.ngenhar1J
lnslt!uto de Mccãmca
Campus Umversuario
37 500-000 lrajuba-i\IG
reJ·
(0351
620-1000

d~

ltaJutJ:,

629-lló2(dtl('101
6]9-J I..J8i~CL"Tt'l.:!fl:l1

.:-ma1l hono:Hfl)iem .:1 c1 br
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2. TÍTULOS ACADÊMICOS:
I. Engenheiro Mecânico. Faculdade de Engenharia de Guaratingueta. Universidade Estadual
Paulista. concluido em 1978.
2. · Mestre em Engenharia Mecânica, na ãrea de Tennica e Fluidos Faculdade de Engenharia de
Campinas. Universidade Estadual de Campinas. tendo completado os creditas em 1979 e
defendido a tese. "Estratificação em Tanques de Armazenamento Térmico" em 15 de
setembro de 1981.
3. Doutor em Engenharia Mecânica. Faculdade de Engenharia de Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. tendo completado os créditos em 1983 e defendido a tese. "Anâ.lise do
Consumo de Energia na Produção de Álcool de Cana de Açucar", em 16 de junho de 1987
4. Especialista em Planejamento Energético. Instituto de Economia Energética, Fundación
Bariloche, Argentina. 1985.

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
3.1 - Atividades profissionais:
I. Consultor e Instrutor da FUPA!-Fundaçào de Pesquisa e Assessoramemo a lndustna. em
temas associados a Pequenas Centrais Hidrelétricas, Conservação de Energia na IndUstria.
Racionalização do Consumo de Energia Elétrica.. Administração de Energia na IndUstria.
Turbinas a Vapor. Instrumentação e Controle aplicados ã. Caldeiras. Energia da Biomassa.
Combustíveis e Combustão. Cogeração Industrial e Pneumã.ttca IndustriaL desde 1984
0
Membro do Grupo de Trabalho sobre Energia no meio Rural. da Secretaria de Minas e
Energia do Estado de Minas Gerais. de 1986 a 1988.
3. lnspetor de Caldeiras e Recipientes sob Pressão. conforme ABNT NR-13. com reg1stro na
Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais. desde 1987.
4. Coordenador e panicipante da equipe para Estudo de Otirmzaçào Energetica nas segumtes
empresas:
Fusaife Ltda. ( ltajubá. metalurgica. 1988 L
Textil Oliveira Ltda. (ltajubá. textil. 1988),
Vigor S.A. (ltajubá. laticinios. 1988),
Vicunha S.A. (itajubá, textil, 1989);
Super Recap Ltda. (ltajubá, borracha. 1989),
Mafita Ltda ( ltajubá, matadouro. 1989):
Laticinio Sul Mineira (P. Alegre. laticinio. 1989);
Frigorifico SOLA S.A (T. Otom. matadouro. 1991 ),
Frig.Cooperativa (G Valadares. matadouro. 1991);
Banco do Brasil (Varginha. banco, 1991 ):
BEMGE (Belo Horizonte, banco, 1992).
Cerâmica Sete Lagoas (S. Lagoas.cerãmica.l993)
S. Consultor na ãrea de Energia da Biomassa para o proJe:h- PER/86 (PNUD/Nações Unidas).
junto ao Ministério de Energia y Minas. Peru. em julho e agosto de 1988.
6. Representante brasileiro no Semimirio Plamficacion Energética en el Sector Residenc1al
(Banco Mundiai/OLADE/OEA ), Costa Rica. novembro de 1989:
7. Consultor em Estudos de Cogeração para a CENJBRA- Celulose Nipo-Brasileira e para a
CST- Companhia Siderurgica de Tubarão. de 19~9 a 1991
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10.
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12.

13
14

15
16
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Repl'"esentante brasileiro na Consulta de Especialistas sobre Consumo de Lenha em indUstrias
Rurais, (FAO/SDG), Costa Rica. novembro de 1990
Membro do Grupo de Trabalho sobre Racionalização do Consumo àe Gás Liquefeito de
Peuóleo, GERE/Secretaria de Ciênc1a e Tecnologia, Brasil ia. 1990
Consultor em Energ1a no Meio RuraJ no Projew Suprimento de Energ1a a Comunidades
Rurais Isoladas, FAKT/GTZ, R10 de Janeiro, 1991 a 1993
Consultor em Estudos de Potencial de Cogeração. no Projeto Perspectivas de Uso do Gas
Natural no Rio de Janeiro, Eletrobras/CEG/Petrobràs/CERJ/Light/COPPE·UFRJ/CEE, Rio de
Janeiro, 1991 a 1993.
Consultor para o esr:udo sobre o Bras1l no Projeto "Marco Legal y Caracterisricas Econõmicas
de la Producción Combinada de Calor y Energia Util en America Latina·'. OLADEJGTZ.
Quito,1992
Consultor sobre Tecnologias. Estudos de Potencial e Aspectos Institucionais em Cogeraçào
para o Projeto COGERBA (Secret Energia,Bahia/CCE DG X11), Salvador. 1992
Participante da equipe responsavel pelo tópico '~Energ1a da 810massa". no documento
··Politica Energética para um Desenvolvimento Sustentavel". preparado pela comunidade
acadêmica brasileira para o MME-Mini•ério de Minas e Energia. 1994
Membro do Grupo de Trabalho de Revisio e PlaneJamento de Atividades do PROCELPrograma Brasileiro de Conservação de Energia Eletrica. JUnto a ELETROBRAS. 1994
Consultor para Estudos de Geração Termelétrica para LEME Engenharia (Projeto JESA I,
1996

17. Consuhor sobre Energia de Biomassa para a Winrock InternauonaJ /USAID. J997
18 Consultor sobre Energia de B1omassa e Cogeração no Projeto "ENERGIA Y DESARROLLO
SUSTENT ABLE EN AMERJCA LA TINA Y EL CARJBE" (OLADEICEPAUGTZ), no
ãmbito da Cooperação MMEIOLADE/GTZ para o Estudo de Caso sobre o Brasil, 1997
19 Consultor do Projeto BRACEL ICooperação Euro-Brasileira em Combate ao Desperdicio de
Energia) no tema: reforço do Quadro Legal e Regulamentar para a Eficiência Energetica no
BrasiL 1997
3.2- Atividades Adi:ninistrativas:
Coordenador da ãrea de Projetos Mecànicos do Co!C::gio TC::cn1CO Industrial de Guaratingueta.
em 1977 e 1978
2 Coordenador Geral e Responsavel pelos Laboratono de Mecànica dos FlUidos (ar e agua),
Laboratório de Máqmnas Hidráulicas e Laboratório de Maquinas Term1cas. de 1980 a 1982.
3 Chefe do Laboratório de Mã.qumas Térmicas. da Escola Federal de Engenharia de ltajubá. de
1980 a 1982 e em 1986.
4 Organ1zador do Encontro sobre Energ1a do Campo. rea!Iz.ado em julho de 1986 em lrajub.ã..
com patrocinio FINEP/SCT -MG
5 Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia ~-1ecãnica. da Escola Federal de
Engenharia de ltajubà, de 1986 a 1988.
6 Coordenador do Grupo de Agroenerg1a da EFEI del984 a 1993
7 Editor asSistente da Editora da EFEL de 1987 a 1990
8 Membro da Diretona da Sociedade Bras1leira de PlaneJamemo Energeuco. Rio de JaneiTO. de
1989 a 1994
Y. Presidente da Comissão Pennam·nte de Pessoal Docente da E FEl. de 1~1 a 1992 e membro
desta Comissão em 1994
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1O Organizador da Rewlião das Redes Latinoamericana e Brasileira de Cooperação Técnica em
Dendroenergia, realizada em outubro de 1991 em ltajubã, com o patrocínio FAO/FAPEMIG
li. Coordenador da Rede Brasi !eira de Cooperação T ecnica em Dendroenergia, desde 1991 e
Coordenador da Rede Latinoamericana de Cooperação TCcnica em Dendroenergia desde
1995.
12. Relator adjunto-do Grupo de Produção Térmica do XII SNPTEE-Semimirío Nacional de
Produção e Jransmissão de Energia Eletrica, CIGRElELETROBRÁS/CHESF. Recife. 1993
13. Coordenador Técnico da área Geração Termelétrica e Cogeração do ENCIT/94-Encontro
Nacional de Ciencias Térmicas. da Associação Brasileira de Ciências Mecânicas. São Paulo.
1994.
14. Relator do Grupo de Produção Térmica (Cogeração e Geração Termeletríca) do Xlll
SI\'PTEE- Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Eletrica.
CIGREIELETROBRÁS/ ELETROSUL, Camboriu. 1995.
15. Coordenador Técnico ela área Termodinâmica, Ciclos Termicos e Propulsão do XIII
COBEM- Congresso Brasileiro de Ciências Mecãnicas. Associação Brasileira de Ciências
Mecânicas, Belo Horizonte, 1995.
16. Cientista Visitante junto ao Wood Energy Program da FAO. Food and Agricultura!
ÜJ"%anization of United Nations, Roma 1997 a 199S
3.3- Atividades Docentes:
Professor de Tecnologia dos Processos, Elementos de Máquinas e Projeto Mecânico, no
Colegio Técnico Industrial de Guaratinguetà, de 1975 a 1979.
2. Monitor de Química e Elementos de Mãquinas, na Faculdade de En-genharia de
Guaratinguetã. em 1975 e 1978.
3. Professor de Física, no Curso Vestibular do Diretório Acadêmico da Faculdade de
Engenharia de Guaratinguetá... em 1978.
4 Conferencista convidado do Managemem Center do Brasil nas ãreas de Gerencia de
Fabricação e Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento, de 1979 a 1984
5 Professor do Instituto de Engenharia Mecànica, da Escola Federal de Engenharia de llajuba.
nas disciplinas Tennodinâmic~ Termodinàmica Aplicada, Mãquinas Termicas e Sistemas
Termicos I, desde 1979.
6 Professor do Departamento de Mecânica Aplicada da Faculdade de Engenharia de
Guaratinguetã, UNESP, nas disciplinas de Dinâmica de Maquinas, Vibrações Mecãnicas e
Projeto de Dispositivos e Ferramentas, de 1980 a 1981 ~
7. Professor do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecàmca.
da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, nas disciplinas Energ1a Solar. Termodinâmica
Avançada, Combustão, Planejamento Energetico, e Centrais Termeletricas desde 1982.
8. Professor do Instituto de Economia Energetic~ Fundación Bariloche, no curso de Economia v
Planificacion Energf!tica, nas áreas de Energia da Biomassa e Cogeração. desde 1986.
1
9 Professor do Curso Latinoamericano de Planejamento Energetico. promovido pela
AIE/COPPEIUFRJ, na área de Uso Racional de Energia, em 1990.
10. Professor Visitante (Termodinâmica) do Depanamento de Energia. Faculdade de Engenharia
Mecãnica, Universidade Estadual de Campinas, julho de 1994
l.4- Atividades de Pesquisa Concluídas (registradas em insliluições de fomento):
1. Desenvolvimemo de Biodigestores Anaeróbicos para matadouros, FfNEP. 1985.
2. Estudos sobre Cogeração no setor sucro-aicooleiro, CNPq, 1988.
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Modelo de Demanda de Energta para o Meio Rural. CNPq. 1988.
Avaliação da Indústria de Equipame..os de Pequeno e Médio Porte para Aproveitamento d("
Fontes Renováveis de Energia (área: Gaseificadores!, CNPq, 1988.
Uso de gasogênio em sistemas de irrip.çio. FAPEMIG. 1989
Análise da operação da v;!l,ula de ar na sucção de turbinas Mitcheii-Banki. CNPq. 1989
Desenvolvimentos em Laboratorio de Máquinas Termicas. F APEM IG. 1989.
Construção de bomba ariete para o meio rural, CNl'q, i 990
Modelagem e Simulação de Sistemas de Cogeraçào. r"'~':i. !992
Desenvolvimentos teóricos e e~perimentais em Motores Stirlmg de r:~tão ljquido. CNPq.
1994

II Uso de Biomassa gaseificada em Ciclos com Turblnas a Gãs. CNPq: 1997
4. ESTAGIOS REALIZADOS:

l.
:.
.3

Depanamemo de Manutenção Mecânica da F N \' - Fãbnca Nac1onal de Vagões S/ A.
Cruzeiro-SP, 1974. 400 horas
Depanamemo de Produção. ]\.1eta1úrgica "'9 de Julho". ( Laminaçào_l. Cruzeiro-SP. de 19.15 a
1976; i 000 horas
Divisão de Ensa1os (ensaios de motores diesel e a alcooJ), PMO- Cerh::- Tecnico
Aeroespacial, São Jose dos Campos-SP. 1981. 40 horas.

S. OBRAS PUBLICADAS:

5.1. Livros:
I. A Biodigestio anaeróbica como allemativa energê-tica . Editora ·~obeL São Paulo. 1986
Anais do Encontro sobn Entrei• -Campo 1editor, assoc1ado ao Prof Afonso H M
Santos). PNUD/UNESCQ,FINEP. Montevideo. 1987
3 Dendroene-rgia: fundamenlos y aplka<:iones. !associado a Lora.E S. Trossero.M A e
Frisk. T ), FAO/FOWP, Wood Ene'BY Today for Tomorrow Program_ Roma. i 998

5.2. Trabalhos em Livros:
lsmaii,K A.R., Nogueira.L.A.H.,"Experimemal and Theoreucal Study ofStratif1cauon 1n
Liquid Thermal Storage Tanks", -Uit Miami lnternational Conference on Alternative
Energy Sourres~ Miami-L'SA, J981, posteriormente publicado em Alfern.ati"e Eoerg)'
Soun:es, Vol.l, Ann Arbor Sc1ence, Michigan. USA. 1981.
Santos. A. H M., Nogueira. L A.H.,"Pequenas Centrais Hidrelt!tricas. sua capacitação na
produção de alimentos e seu componente ecológico". na serie Capacitação pars tomada. de
decisões n• área de Energia. se..-ãrio Internacional UECOSSISTEMAS~
ALIMENTOS E ENERGIA,vo1.3, FINEPIUNESCO, Montevideo. Uruguav, 1986
3 Nogueua.L.A.H.,''A energia da biornassa para a Arnazonia· e poss•vel pensar em soluções
locais para problemas locais?"_ in F..ergia oa Amazonia. editor r\·lagalhàes.S.B ..
Britto,R C., Castro. E. R, Museu Paraense Emilio Goeldi. Universidade federal do Para.
Associação das Universidades Amazrônicas. Selem, 1996
4. Nascamento.R.S, Guerra.. H N. Nopetra.L.AH ,"\'isào energetica da Amazonia Ociden1al".
in Energia na Amazonia. edilor: Magalhães.S.B. Britto. R. C. Castro. E. R .. Museu Paraense
EmJho GoeJdi, Universidade Federal do Para. /\ssoc1ação das Um"ers1dades A.mazómcas.
Belém. 1996
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5. Walter, A C. S .. Nogueira, LA H., "Produção de Eletncidade a partir de Biomassa". in
Tecnologias de Conversão Energética da Biomassa (editores: Conez,L.A e Lora,E.S.)
Serie Sistemas Energeticos. Vol. 2, Ed. Universidade do Amazonas. 1997
6 Nogueira, LA H., M.A.Trossero, TTEtherington, "Wood Energy Situation and Trends,
Energy in Developing Countries. World Energy Council , Houston, 1998, 33 pp.,

5.3 .. Trabalhos em periódicos:
I Nogueira,LA H.;"Ondas de Combustão", EFEI-Pesquisa. no 4, vai. V. ltajuba. 1979.
2 Nogueira,LAH.; Sen.T.K.,"Conversão ÁlcooVGasolina. la. Parte", EFEI-Pesquisa. no 3,
vol vr. ftajuba. 1980
3. Nogueira.L.A.H.~ Sen, T.K.,"Conversão ÁlcooVGasolina. 2a. Pane", EFEI-Pesquisa, n° 4,
voL VI, ltajuba. 1980
4. Nogueira.L.A.H.~ Souza,A W.A.:''Um digestor anaerobico económico", EFEI-Pesquisa, 0°
4, voL Vl. ltajuba. 1980.
5. Nogueira.L.A.H: Girardi.R.M .. "Construçào e calibração de um piranõmetro··, EFEIPesquisa. no.2'. vol VII, ltajubá. 1981
6. Nogueira, L A. H; Sen.T.K .. "An3.1ise pela 2a. Lei da Termodinâmica de um sistema de
refrigeração solar por absorção e anteprojeto da área dos coletores solares, por Tl-59". E FElPesquisa. no 3, •·ol Vil, l!ajuba. 1981.
7 Nogueira.LA.H .. Reis,J.A;"Combustào em Leito Fluidi?>do", EFEI-Pesquisa. no 4, vol.
Vlf, llajubã., 1981.
8. Nogueira.L.A.H.:"Conversão de instalações utilizando com~ustíveis convencionais para
biogás.,, Pesquisa e Oesenvolvimenlo Tecnológico, vol. Vlll, n° 3. ltajubá. 1982.
9 Nogueira.L.A.H.:''Armazenamento térmico-considerações econômicas". Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico. voi.IX, n° 2. ltajubá, 1983.
·
10 Nogueira,L.A.H.;"Estabilidade de chamas a altas velocidades. efeito de obstaculos ao fluxo",
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. voi.X, n° l,lrajubã.,l984.
I 1. Macedo. l C. Nogueira, L A.H., "Balanço de energia na produção decana-de-açUcare álcool
nas usmas cooperadas", Boletim Técnico COPERSUCAR. no 31, São Paulo, 1985.
12. Nogueira,L.A.H., "'A crise energética atual e sua antecessora", Ciência e Cultura, vai. 37, n°
6, São Paulo. 1985
q 3. Nogueira.L.AH., "A anã! i se exergética na otimização de processos industriais'', Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico. voi.XI, 0° 1. ltajubá, 1985.
14. Nogueira.,L.A H.,"Urna anãlise teorica da fusão em torno de cilindros", Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico, vol Xll. n° I. ltajubá. 1986.
15. Nogueira.L.A.H.; Santos,A.H.M.;"Cogeração Industrial- aspectos técnicos e econômicos",
Pesquiss e Desenvolvimento Tecnológico, vai. XIII, no I, ltajubil, 1987.
16. Nogue1ra.L.A H.. Flôres.L.F.V ;"Potencialidade energética da borra de café". Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico, voi.Xlll. n° 4, ltajubã, 1987
17. Nogueira.L.A H.; Santos.A.H.M.: Rodrigues. V.L.;"Análise energética e econõmica da
irrigação da batata no Sul de Minas Gerais", Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico,
vai. XIV. n' L l!aJuba. 1988
18. Nogueira.L.A.H.;'"Biomasa energetica en el contexto launo-amencano"', Revue de I' Energie.
vol. 39. n° 406. Paris, 1988.
19. Nogueira.L A H.. Santos.A H.M ."A viabilidade econômica da cogeração industrial".
Eletricidade Moderna. vol 16, n° 173, São Paulo. 1988.
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40. Fraenkel, S.L.; Nogue~ra, L.A.H.; Carvalho JT., J.A.; Co~ F.S., "'Heat Transfer Coeffic1ents
for Drying in Pulsating Flows", lntemational Comm. Hut and Mass Transfer, 25(4)'471480, 1998.
41. Nogueira. LA H .. M.A Trossero; Couro. L.; Couro, LC.,'"Wood fueJs for household
consumption and industrial energy in relation to global fiber supplies", Unasylva, 193, Yol.
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5.4- Trabalhos apresentados em congressos e simpõsios e publicados nos respectivos anais:
I.

Nogueira~L.A H .. Santos,A H.M.~''Uma análise comparativa da eletrificaçào rural entre as
opções: linha de distribuição e auto-geração com uso de biogã.s", I Seminãrio de Engenharia
Meeânica da EFEI. ltajuba. 198 I.

2. Nogueira,L.A.H.; Girardi,R.M.;"DISTCOMP- Uma idéia em distilaçào solar", I Seminário
de Engenharia Mecânica da EFEI, Itajubá, 1981.
3.

Nogueira,L.A.H.~"Uma

comparação entre biodigestores anaeróbicos· modelos indiano e

chinês", I Seminário de Engenharia Mecânica da EFEI, Itajubá, 1981.
4. Nogueira,L.A.H.; Sen.T.K.;"Um estudo teórico aplicado aos sistemas de refrige<ação solar
por absorção". 2" Simpósio Brasileiro de Energia Solar, São Paulo, 1981.
5. Nogueira,L.A.H.~ Flôres,L.F.V./'0 tratamento anaeróbico dos efluentes dos matadouros", 11
Seminário de Engenharia Mecânica da EFEl, Itajubá, 1982.
6. Nogueira,L.A.H.~"Utna discussão dos criterios de otimização em processos industriais",
Anais da 35". Reuni~o da SBPC, Belém, 1983.

7. Ismaii,K.A.R.; Nogueira,L.A.H.;''Uma aplicação do método integral de condução de calor ã
fusão em simetria cilindrica··. JV Congresso Latino-Americano dt Energia Solar, CaracasVenezuela, setembro de 1983
8. lsmaii,K.A.R.~ Nogueira., L.A.H.~"Stratification in liquid storage tanks", lntemational Solar
Energy Symposium. Palma de Mallorca-Espanha, 1983.
9. Sanros.A.H.J\1.; Nogueira.,L.A.H.~"Pequenas Centrais Hidráulicas: sua capacitação na
produção de alimentos e seu componente ecológico", Simpõsio lntematiooal sobn
Etossistemas. Energia t Alimentos, Brasília, setembro de 1984.
I O. Nogueira.L.A.H.; Santos,A.H.M.;"Um método de comparação entre a eletrificação rural por
meio de linha de distribuição e a autogeração com biogá.s", IX Semioário de Distribuição
de Energia Elétrica. Salvador. setembro de 1984.
11. Nogueira,L.A.H., Santos,A.H.M.;"A potencialidade das pequenas centrais termeletricas",
37a. Reunião Anual da SBPC, Belo Horizonte, julho de 1985.
12. Nogueira.L.A.H: Santos.A H.M.;"O panorama mundial das pequenas centrais hidreletricas'".
37a. Reunião Anual da SBPC, Belo Horizonte. julho de 1985
13. Nogueira.L.A.H.; Macedo,) C.,"Determmação da exergia do ãlcool etilico e do bagaço de
cana de açúcar"', VIII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. São Jose dos
Campos. dezembro de 1985
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Na<:ional de Estudantes de Engenharia, 80 pg, junto com Santos.AH.M e Haddad.J.
Direrório Acadêmico da Escola Federal de Engenharia de ltajuba. julho de 1995
27 Elementos de Cogeração Industrial, apostila para o Curso ENERGE (Eietrobnis/EFEI).40 pg,
junto com Martins.A.R.S .• outubro de 1996
~8 Energia: concettos e fundamentos. apostila para o Curso ENERGE (Eletrobras/EFE!),:5 pg.
novembro de I 996
29 Bioenergy Terminology and Bioenergy Database. Wood Energy Programme. FOPWIFAO.
junto com M.A.Trossero, !4 pg., 1997
30 Brazilian data on bioenergy· values and methodology, prepared for distribut1on 10 Laun
American Network on Dendroenergy - LAND members, 8 pg, 1997
31 Conclusiones y Recomendaciones of ....Biomasa para la Producción de Energia y Alimentos".
evento patrocinado pela F AO e Academia de Cienc1as de Cuba.. La Habana. Cuba. novembro
de 1997, 5 pp.
32 Biomass in Brazil. relataria brasileiro para o ProJeto Biomass Energy Systems and
Technology, USAIDIWinrock lntemational . junto com J R Moreira, 60 pg. !997
33 Biomassa e Sustentabilidade Energética no BrasiL relatório para o Projeto "ENERGIA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERJCA LATINA Y EL CARJBE"
(0LADEICEPAUGTZl, Cooperação MMEIOLADEICEPAUGTZ. 35 pg, 1997
34. Cogeração e SuSientabilidade Energetica no Brasil. relatóno para o Projeto ··Er-..'ERGIA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERJCA LATli"A Y EL CARJBE"
(OLADEICEPAUGTZ), Cooperação MME/OLADEICEPAUGTZ. ~5 pg, 1997
35. Directorio de instituciones en Brasil rdacionadas con Dendroenergia. prepared for
distribution to Latin American Network on Dendroenergy- LAND members. 6 pg, 1998
36. UWET- Unified Wood Energy Termtnology, Wood Ener~y Programme. FOPWIF.'\0, Jumo
com M.A.Trossero, II pg., 1998
37 Carbon Sequestrauon and Subsmution by Wood Energy S~·stems. \\'ood Energy Programme,
FOPWIFAO, JUnto com M.A Trossero, IS pg. 1998
5.6 - T r8duções Realiudas:
A Gerência da Fabricação, Nemitz. WC. M.C do Brasil. São Paulo. 185 pag. 1983. (com
Magalhies.P )
.., Manual Completo da Administração Industrial. Wassermann.S . M C do Bras1L São Paulo,
358 pag., 1984. (com MagalhJes,P.)
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5. 7- Artigos em jornais de circulação nacional
1. Crônica de uma crise anunciada, Folha de São Paulo, 20/1/91
2. O gãs nosso de cada dia, Folha de São Paulo, 14/6/92
3. Privatização ou Descentralização? (com A.H.M.Santos),O Estado de São Paulo. 30/10/93
5.8- Trabalhos de iniciação cienlífica orientados e publicados:

I. Assunção, V.F.; Vilela,R.A.,"Estudos experimentais em Motores Stirling didaticos'. I
CREE.l\1-Congresso Regional de Estudantes de Engenharia Mecânica.
ABCMIUFRJ, Rio de Janeiro, outubro de 1994
" Vilela,R.A., Assunção,V.F.,"Anãlise Teórica de um Ciclo Stirling com Pistão Liquido"". I
CREEM-Congrrsso Regional de Eswdantes de Engenharia .Mecânica.
ABCM/UfRJ, Rio de Janeiro, outubro de 1994

6. PARTICIPACAO EM TESES E DISSERTACÕES:
6.1 - Trabalhos Orientados
I Estudos teóricos e experimentais da Aplicação de Gaseific.adores em Motores. Figueiredo
Neto, G S, 13/12/89. Escola federal de Engenharia de hajubã (Mestrado)
~ Aplicação do Mélodo de Monle Cario na anâlise de Sislemas de Cogeratão. Balest1eri.
J AP .• :!5/05/90, Escola Federal de Engenharia de ltajuba (Mestrado. co-onemaçào com
Santos. A.H.M )
3 Estudos de Cogeracão no contexlo da Produ cão de Papel e Celulose. Silveira_) L.
2:4/08/90, Escola Federal de Engenharia de ltajubá (Mestrado. co-oriemaçào com
Santos, A. H M ).
4 Abordagem Exergttica de Sistemas de Cogeração_ Lima.R.N., 1/3/91. Escola Federal de
Engenharia de ltajubã (Mestrado)
5. Anãlise Energética e Exergér.ica de Ciclos Combinados TGnv. Serrate_ Y H. 3/3/93.
Escola Federal de Engenharia de ltajubã !Mestrado).
6. Análise termodinâmica da Casa de Forca da Cia.Siderúrgica de Tubarão. Donatelli. J L_
12/3/93. Escola Federal de Engenharia de ltajubã (Mestrado)
7 Viabilidade e Perspectivas da Cogeração do Setor Sucro-Aicooleiro. Walter. A.C.S ..
18/11/94. Universidade Estadual de Camptnas (Doutorado, cc-orientação com
Bajay,S V)
8 Dese-mpenho de Sislemas de Combustão de Lenha: aspeclos conceituais e metodológicos_
Peres. C A. 4/9/95. Escola Federal de Engenharia de ltajubá (Mestrado. cc-orientação
com Sen, T.K )
9 Análiu Exergética de Processos de Combustão. Teixeira. M.S. 29/9/95_ Escola Federal de
Engenharia de ltajuba (Mestrado)
lO Estudo Teórico da Secagem em Leito Fixo com Escoamento Pulsante. Fraenkel. S.L.
19/!2/95. Escola Federal de Engenharia de ltajuba !Mestrado)
t t Estudo do Pot~ncial de Cogeração da Industria Petroquímica no Brasil. Manms. A.R S.
8/11196, Escola Federal de Engenharia de ltajuba (Mestrado)
t 2. Termoeconomia aplicada à l\1anutenção de Centrais Trrmelt~tricas. Carvalho, F R.,
8/11/96, Escola federal de Engenhana de ltajubã (Mestrado)
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13. Emprego de Biomassa Gaseificada em Turbinas a Gás. Bonolaia. LA .. 18/12/96, Escol'
Federal de Engenharia de ltajubã (Mestrado~ co-onentaçào com Nascimento. M.A.R.)
14 Modelos Contratuais para Come~ialbaçio de E>cedentes de Energia tm Cogeração
eatre Autoprodutores e Coateslieajrias. Souza, M_R __ 1/7/97. Escola Federal de
Engenharia de ltaJuba (Mestrado)
IS. Seleçio de Cidos e Configurações de Plantas de Cogeraçio_ Teixeira. F N. 117/97, Escola
Federal de Engenharia de ltaJubi. (Mestrado. co-orientação com Balesueri. J A P.)
16 Estudo energético e econômico di ~ioda batata comum no Sul de Minas Gerais.
Ferraz, J.M., 2317/97, Escola Fedesal de Engenharia de ltajuba. (Mestrado)
17. Potendal de Cogeraçio no Estado do A•azonas. Alkmm. J T D .. 12/8/97, Escola Federal
de Engenharia de ltajuba (Mestrado)
1.8. Estudo Tec:nico-Econômico de Ciclos HAT (Humid Air TurbineJ, Franco. C V. 1/7198.

Escola Federal de Engenharia de Itajubá (Mestrado, co-oriemação com Nascimento.
MAR)

19 Análise Termodinâmica e Econômica tle Ciclos de 8iomassa gaseificada rm Sistemas de
Cogeraçio para Indústria Madereira, Oliveira,P.C.. 4/9/98. Escola Federal de
Engenharia de ltajubá (Mestrado. co-orienração com Nascimento. M A R )
6.2 - Panicipação em Bancas Examinadoras
I. Piovesani. P . lnOuência do fator de película na otimiz.ação de Redes dr Trocadores de
Calor. (orientador· BllSlos, L E.G.), mestrado. COPPEJUFRJ. Rio de Janeiro_ 1990
2 Mor·aJes. R.F D ~Projeto de am Sistema Híbrido Eólico-Diesel. (onentador H1rata. M H 1.
mestrado, COPPEIUFRJ. Rio de Janeiro. 1990
3. Gallo. W.L R .. Anãlise exer-Jrtica de motores à gasolina r à .ãlcool. (onemador Milanez.
L.F ), doutorado. UNICAMP. Campinas. 1990
4 Gonz.alez Trabanino. A M .. Cogeraçio ne Indústria Açucareira dr El Salvador. (onemador
La Rovere, E L ), mestrado. COPPEIUFRJ. 1990.
5 Silva, E.P. Energia como Fator de Deseavolvimento da Agro pecuária no Estado do
Ce111ri, (orientador· La Revere. E.L.). mestrado. COPPE!UFRJ. R10 de Janeiro. J 99 J
6. Massafelli. N., Análise da Dinimica de Resfriamento de lnstalaçMs Frigorificas para
Carne Bovina. (orientador. Almeida, M S V.). mestrado. EFEL ltajuba. 1991
7 Januzzi, G.D M .• Consen-·ação dr Eaersia,. Meio Ambiente e Desenvolvimento. livredocência, UNlCAMP, Campinas. 1991.
8 Ferreira., A L.~ Demanda e Conservaçio de Óleo Diesel na fase agrícola do Proâlcool.
(orientador· Bajay. S. V). mestrado, UNlCAMP. Campinas_ 1992
9. Salazar, S., Avaliação dos Programas de Consen-ação de Energia para o Setor IndustriaL
(orientador Pereira, J.T.V ). ~str-.lo, UNICAMP. Campinas. 1992
I O Sinicio, M F .• De-manda e Conscn-•ção de energéticos nas Usinas de AçUcare Alcool
Paalistas, (orientador: Bajay, S V ), mestrado. UNICAMP, Campmas. 1992.
J I Oliveira. L.. Estimativa do Consu•o de Lenha no Setor Residencial do Srmi-Árido
Paraibano. (orientador. Araujo, T.S.). mestrado, UFPb, Campina Grande. 1992
12 Almeida R. A .. Alocação de custos seg••do uma '-'isão exergética: uma aplicação à
c~en.çio na indústria de papel e celulosr. (onentador Santos. A. H M I. mestrado.
EFEI. ltajubà. !993
13 Borges, T.P.F. Fogão li Lenha de CoMustio Limpa. (orientador Perma. J T \' l.
mestrado. UNICAMP. Campinas, 1994
14 Errera, M .• Considrracões Ambientais em Termorconomia: um estudo dr caso.
{orientador Milanez. L.F t mestrado. UNICM-1P. Campmas. 1994
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15. Balestieri, J.A.P., Planejamento de Centrais de Co-geração: uma abordagem
multiobjetiva, (orientador· Correia, P.B.), doutorado, UNICAMP, Campinas. 1994
16 Dias Filho.. W .. Análise energética do Sistema de Produção de Álcool Carburante:
considerações sobre o efeito da capacidade da Usina, (orientador. Urban,CW.),
mestrado. UFMG, Belo Horizonte, 1994
17. Medeiros.. J.X .. Energia Renovável na Siderurgia: análise sõcio-económica e ambiental
da produção de carvão vegetal pan altos-romos. (orientador. Sevã Filho. A O.).
doutorado. UNICAMP, Campinas, 1995
18. Concurso para Professor Titular (candidato aprovado: Oliveira, A), Instituto de Economia
Industrial. Universidade Federal do Rio de Janetro. maio de 1995
19 Concurso para Professor Livre Docente (candidato aprovado: Nebra, S.A), Faculdade de
Engenhana de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, junho de !995
20. Colacchi, F .• Pequenas Centrais Hidnlétricas:instrumento dr apoio ao Desenvolvimento
Rural Sustentado, (orientador: La Rovere, E .L ), mestrado, COPPEIUFRJ, Rio de
Janeiro. março de 1996.
2l. Esteves, O.A .. Análise E.xergética da Produção de Álcool Etílico de Cana de Açúcar.
(orientador· Ferreira, O.C.), mestrado, UFMG. Belo Horizonte, fevereiro de 1996
22. Concurso para Professor Adjunto (candidato aprovado: Vargas, J.V.C.), Depanamento de
Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Paranã., Curitiba. maio de 1996
23. Concurso para Professor Livre Docente (candidato aprovado: Conez., L. A.), Faculdade de
Engenharia Agricola, Universidade Estadual de Campinas, setembro de 1996
24 Concurso para Professor Livre Docente (candidato aprovado. Seva Filho. A.O ). Faculdade
de Engenharia Mecànica, Universidade Estadual de Campinas, janeiro de 1997
25. Concurso para Professor Adjunto (candidato aprovado· Orlande, H.R.B ), Depanamento de
Engenharia Mecànica, Escola de Engenharia , Universidade Federal do Rio de Jane1ro,
março de 1997
26. Leal. P.M., .Avaliação Energética e EJ.ergética de um Sistema Gerador de Processos
Poicrométricos, (orientador. Tadeu Jorge, 1.), doutorado. Faculdade de Engenhana
Agricola. Universidade Estadual de Campinas, março de 1997
27. Bicalho, R.G .. A Formação de Regularidades Tecnolágicas na Indústria de Elerricidade.
(orientador Tigre, P.B.), doutorado, Instituto de Economia. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. agosto de 1997
28 Monaco, M.A.G .• Aproveitamentos Hidrelétricos de Pequeno Por1e no Novo ConteJ.to
Juridico lnstitucion.al, (orientador: Tiago Filho, G.L.), mestrado. EFEI, ltajubã.. agosto
de 1997

~/~q~

~·orta Nigue1ra
ltajuba. outubro de 1998
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LI!:GISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECHETAIUA GERAL nA MESA

LEI N. 9.478- DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a politica ener.tic:,a na':ion~l, _as atividades
relativas ao monopólio do petroleo, 1nst~Jtu~ o Co~selho
Nacional de Política Ea.erPtica e a Agencaa·Nacaonal
do Petróleo, e dá outras providências

............................................................................................................................................
Art. 11. A ANP serâ dirigida, em regime de colegiado. por uma Diretoria composta de um Diretor-Geral e quatro Diretores .

....................................................................-........................................................................
§ 2! Os membros da Díretoria serão nomeados pelo Presidente da RepUblica, após aprovação dos respectivos nomes peJo Senado Federal. nos termos da allnea "r' do inciso III do artigo 52 da Constituição Federal
oooooooooooonooooooooooooooooo . . uo-••oooooooooooooo•• . . o•••••••••••••ooooooooooooooooooo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'•••••••

DECRETO N. 2.455- OE 14 DE JANEIRO Ol EJ9ô
Implanta a Agência Nacional do Petróleo- ANP, autarquia
sob regime especial, aprova sua Estrutura Regimental
e o Quad1·o Demonstrativo dos Cargos em Comissão c
Funções de Confiança, e dá outras providencias
OOoOOOUoOOUoOOOOoOOOOOoOOOOoooohoooo OOOOOoOOOOooOOOOoo000000000000UooOOOooooOoooo00oooooo o• o•• ••nooO 0000000 OO 00 0 0 00000 oooOoooOOoooOOO '••

Art.

6-~

A ANP será dini;;id<l por um Dlrctor-Gcral e quatro Du·etores

...............................................................................................................................................
~ 2'!
N,l hipotese de v~c.J.noa de membro tia Dlleton:J. o novo Du·etor s•.•r:::,
non1cado pura cuillpnr o perloclo ,-cmonesc:cntc Jo respcct1\·o m;:~ud<HO

(A

Cowussõo de Serv.ços de Injra-E.stNintra)
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PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 42, [IE 1998
(N" 4.711198, na casa de origem)
Modlllca dispositivo da Lei n• 9.491,
de 9 de setembro de 1997, que anera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatlzação, revoga a Lei no
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° O art. 2B da Lei n• 9.491, de 9 de satembro de 1997. passa a vigorar com a seg.Jinte redação:
"Art. 28. Aos o;mpregados e aposentados de empresas controladas. direta ou indiretarnente pela União. incluídas no Programa
Nacional de Desestatização. é assegurada a
oferta de parte das ações representativas de
seu capital, segundo os principies estabelecidos nesta Lei e condições especilicas a SE!fem
aprovadas pelo Conselho Nacional de Deseslaiizaç3o, incru~r~ t ~uantt: ;:,.~
Art. ZO C:sta l.di emm em vigor na d&ta de sua
publicação.
Art. 30 Ae1JOg3Jll-sa as di~3içõss ~ cc:-:trário.

PROJETO DE LEi GRi.31NP..l..
N'4.7i1.0E 1998

Modifica disposit~10 da Lei r.• 9.491,
de 9 de setembro r'..2 1997, :jue •anera
procedimentos relaltvcs ao Progr2ma Nacional de Desesta!W>ção, revoga a Lei no
8.031, de 12 ciéo &b.-:1 ;:o 1~. e dá outras
provldêr.clas.
O Congresso Nacroi1at aecreta:

Art. 1• O art. 28 da Lei n• 9.491. de 9-9-97,
passa a viger com a segurnte redação:
• Art. 28. Aos empregados e aposentados de empresas controladas. direta ou indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização. é assegurada a oferta de parte das ações representativas
de seu capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei e condições especilicas a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de
Desestatização. inclusive quanto à:"
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 3° Revogam-se as d1spas•ções em contrária.
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Justiíicação
O presente projeto de lei, que esperamos seja
aprovado com a maior urgência possível vem reparar
uma injustiça cometida contra os aposentados,lruto de
má-fé do Poder Executivo no encaminhamento de Medidas Pr<>nsórias ao Congresso Nacional.
É impossível conceber que mudanças significativas em nosso arcabouço jurídico sejam eletivadas
através de medidas provisórias, votadas em processo sumário. sem qualquer tipo de discussão. no final
da norte, apenas para atender aos caprichos do Poder Executivo que não possui o mínimo apreço pela
prática panamentar. pela troca de opiniões e pela
discussão democrática.
Explicamos o que intitulamos de má-fé. A Medida Provisória ri' 1.594, de 21 de outubro de 1997,
em sua primeira edição. objetiva anerar procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização instrtufdo pela Lei n• 9.491, de 1997.
Em seu art. 3", a referida medida provisória
pretendia aherar o parágrafo úniCXl do art. 18 da Lei
9.491. de 1997 para pemnrtir a contratação de consulto ria, auditoria e outros sarviços especiaiizados
;:aca_s~r.os à de~eSlanzação sem licitação com u
simples ~rgumento de notória especialização.
Foram aprese11tadas emendas de parlamentares objetivando a supressão daste dispositivo. a bem
•Ja moraiidade pública. Este mesmo dispos~ti'vo
constou das duas reedições desla MP que posleliormente foi substitufda pela MP n• 1.613, de 1998.
Nas primeiras seis reedições da MP o dispositivo foi
neproduzido na sua Integra. Na sétima edição. o Governo incluiu neste mesmo art. 39 outras alterações
além daquela que permitia a contratação de serviços
de consulto ria sem licitação.

Dentre as novas alterações mtroduzidas neste
mesmo dispositivo, ioi inserida alteração no caput
do art. 28 da Lei n• 9.491 de 1997. para permitir a
oferta em condições especiais aos aposentados das
empresas a serem privatizadas.
Esta proposta foi inspirada claramente na emenda por mim apresentada ao projeto de lei que se converteu na Lei Geral de Telecomunicações que, objetivando minorar os eleitos deletérios da privatiZação.
buscava assegurar condições especiais de aquisição
aos aposentados. Esta emenda foi aprovada e convertida em lexto da lei (art. 192 da Lei no 9.472197).
Quis o Governo, por má-fé. barganhar um direi·
to dos aposentados de participar do processo de pn·
vatização em condições favorecidas com a possibilidade de contratação de consultaria sem licitação. o
que agrtde a moralidade pública. Para tanto, incluiu.
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num único dispositivo as duas alterações. Aprovado
o projeto (Lei n" 9.63!WB). com a suprassão das -.
terações. restadm pnljOOicados os aposentados.
Para corrigir • e vicio, gerado pela má-fé ~
vemamental, ~ o presenle projeto da
lei, para o qual~ contar com o apoio dos
ilustres Pares, tanlo no que concerne à aprowçlo
do regime de urgência pal1l apreciação quanto à
sua aprovação no métilo.
Sala elaS
11 da agos1D de 1998. Deputado Miro T...... L/der do PDT.

e •.

LEGISI. -'ç:AO CTTADA
LEI N° 9.491, DE 9 DE SETEEMBAO DE 1997

AAirll pra 1'1•1lue .....a-.,
PNgiWWf' lciiii.DII". ;h,,.
VOQ8 8 Lael n" LIJ31,. 12 . . . . . .
1990,e1M-pwkll · .
Art. 28. i'c8 empi1IQ8"< •s e apoaentados de
empresas conii'Oiadll&, cilala ou indirlllameme J*
União. incluldu no~~ de O
tazação. é ~rada a a1e11a de Plll'8 elaS aç6e&
representativas de MU Cllllllal. segundo os prinolpios estabeleo ide"' lei e COI idições especffioas
a serem ap10118d1W pelo Conaalho Nacional de O.
sestatização, inciUiive quamo à:
• Artigo capu1, com radaçio dada pela Medida
Provisória n• 1.813-7, de 29-4-1998.
§ 1• A oMr!a de que trata o C81JU1 deste artigo
será de, pelo menos, dllz por canto elaS açõas do
capital social deCidis, dilwla ou indirelamente,
União, podendo tal peroentuel mlnimo ser _ . ,
pelo Conselho Nacional de Desestalização. caso o
mesmo seja i~wl com o modelo de deae•tização api"OIIIIdo.
• Primitivo panlgrafo único transformadO em §
1• pela Medida P!OIIillória n• 1.613-7, de 29-4-1991.
§ 2" A COii......,ocia para aprovar as i1l8diit.s
mencionadaS
artigo, no caso de institui96M financeiras, é do Conselho Monelálio Nacional, ,__
diante pl"llllOSW- do Banco Central do Brasil.
• § 2" acr..ado pala Medida ProVisOiia n•
1.613-7, de 29-4-1998.

'*

'**

(')LEI N" 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Pr••••

Q1a o
HecloMI de
IMiz ; i a e cM ~ provldlucr..

a--

o Prasidente da Aep(mllca.
Faço Yber QI.W o Congr8sso Nacional ~
e eu sanciono a seguinte Lei:
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(Ás Comissões de Constituição. Justi-

ça e Cidadania e de Assuntos Ec:on6micos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA lfR 43, DE 19118
(n• 4.606198, ne Ceu de origem)

(De iniciativa do Presidente da RepUblica)

Dispõe sobre e eullonomle de geet8o
eles OrgenizeÇ6es lllllt8rea Prestecloru
ele Serviço de Marinhe e dlli outras provi-

dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O Poder Executivo poderá qualHicar,
com base no disposto no § 8" do art. 37 da Constituição. como Organizações Militares ·Prestadoras de
Selviços - OMPS as organizações militares da Marinha que atendam ao seguinte:
1 - dedicação a atividadas industriais e de apoiO
de base, pesquisa e desenvolvimento, atendimento
médico-hospitalar. abastecimento, ensino e cultura;
11 - geiBção de recetta peta cobrança dos serviços prestados às torças navais e a outros óigãos da
Marinha:
III - geração de recetta, em caráter complementar. pela prestação de serviços aos demais órgãos e entidades governamentais ou extragovema·
mentais. nacionais ou estrangeiras.
IV -custeio de suas próprias despesas;
v - apuração de custos por processo contábil
especilico;
VI - exercício da competttividade pela melhoria
da produtividade.
Art. 2" A autonomia gerencial, orçamentária e
linanceiiB dos dirigentes das OMPS será delimitada
pelo conjunto de normas legais vigentes. que estabelecem os direitos, as obrigações, as responsabilidades e os processos de avaliação dos oticiais titulares de organizações militares.
Art. 3" Os objetivos. as metas e os indicadores
de desempenho das OMPS, bem como os recursos
necessários e os instrumentos para avaliação de
seu cumprimento, serão estabe4ecidos em contiB!O.
§ 1• As metas estarão subordinadas ao previsto nos planos e programas da Marinha para execução pelas OMPS.
§ 2" O prazo de duração será de no mínimo um
ano, renovável por períodoS subseqUentes. a serem
prorrogados em !unção das metas estabelecidas.
Art. 4° Os créditos correspondentes às receitas
autendas pela prestação de serviços, conforme previsto no Inciso III do art. 1°, serão integralmente disponibilizados para movimentação e empenho.
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Art. s• As OMPS têm a gestão submetida aos
seguintes controles:
I - tomadas de contas pelos órgãos da estnrtura de controle interno da Marinha;
11 - exames rotineiros dos Comandos SUperiores;
III - verificações e análises de desempenho
por conselho financeiro e administrativo da Marinho;
IV- avaliação do órgão de controle externo.
Art. 6" As OMPS poderão contratar mão-deobra, com as seguintes estipulações:
I - investidura no emprego, com observância
do inciso 11 do art. '.>7 da Constituição Federal, sob o
regime jurfdico da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
11 - vinculação e metas de desempenho, em
atendimento à missão da OMPS;
III - remuneração não superior a valor de mercado ou, na ausência deste, do equivalente na Mministração Federal;
IV - previsão orçamentária de custeio correspondente.
Art. 7" Foca autorizada, no âmbito da Marinha,
a contratação de até dez mil empregados, de nfvel
superior e médio, confonne programação a ser aprovada em ato conjunto dos Ministros de Estado da
Marinha e da Administração Federal e reforma do
Estado.
§ 1° A contratação de pessoal de que trata o
caput será efetivada em número igual ou inferior ao
número de cargos públicos vagos ou extintos no âmbito das OMPS.
§ 2" Focam extintos os cargos vagos e em extinção os demais cargos existentes nas Organizações Militares da Marinha que forem quaJ~icadas como
OMPS, em número correspondente ao de empregos
criados por esta lei.
Art. ao Os nfveis salariais relativos aos empregos de que trata o artigo anterior serão fiXados em
ato dos Ministros de Estado da Marinha e da Administração Federal e refonna do estado, tomando-se
por base parâmetros de mercado ou, na ausência
destes, o equivalente na Administração Federal.
Art. 9" Os aluais servidores públicos lotados
nas OMPS, respeitados os interesses da Administração, poderão optar pelo regime da CLT. processando-se, neste caso, a extinção do respectivo cargo,
na fonna prevista no art. 7".
Parágrafo único. No exercfcio em que for efetivada a opção dos servidores públicos para o regime
da CLT, fica autorizada a reciass~icação dos recur-
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ses correspondentes das parcelas orçamentárias
destinadas a pessoal para as de outros custeios,
confonne apropriado.
Art. 1O. Os militares e servidores públicos da
Marinha, lotados nas OMPS, permanecem submetidos às respectivas legislações, inclusive ele remuneração.
Art. 11. Aplica-se para as OMPS os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da Lei n•
8.666, ele 21 de junho de 1993, aHerada pela Lei n•
9.648, de 27 de maio de 1998.
Art. 12. Cabe ao Ministro de Estado da Marinha
estabelecer as normas complementares que se fizerem necessárias.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N• 711, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e da Marinha, o texto do
projeto de lei que "Dispõe sobre a autonomia de
gestão das .Organizações Militares Prestadoras de
ServiçOS da Marinha e dá outras providências".
Brasfiia, 12 de junho de 1998. - Fernando
Henrique, Presidente.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N•
41/MMIMARE, DE 12 DE JUNHO DE 1998
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO
DA MARINHA, E DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
A politica ele govemo de Vossa Excelência, no
que tange à urgente refonna do aparelho do Estado.
prevê que um dos grandes desafios, a ser enfrentado pelo Pafs, é o de criar novo modelo de desenvolvimento que possa trazer, para o conjunto da sociedade brasileira, a perspectiva de Muro melhor. A
administração passa a ser pautada em conce~os
moclemos de administração e eficiência, voltada
para o controle de resunado. com ênfase na qualidade e na produtividade dos serviços.
A Reforma Administrativa, aprovada recentemente e em vias a ser promulgada, traz um signtlicativo passo nessa direção, ao firmar no § a• do art. 37
da Const~uição Federal a possibilidade de ampliação da autonomia gerencial. orçamentária e financeira na administração direta, com regulamentação
por lei ordinária.
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3. A Mannha, ha alguns anos. estabeleceu wm
gerencsamento dHerenciado para as organizat;Oes
militares responsáveis peta prestação de serviçoe
snstitusções navais, nas áreas industrial, de apoio de
base. de pesquisa, dentre outras. Tais organ!zaçOes
denominadas genericamente de Organizações ~
tares Prestadoras de Serviço (OMPS). têm como
metas principais o aumento da produtividade, a .,.
dução de custos e a eliminação de mão-de-obra
ociosa, o que vem ao encontro do preconizado na
política vigente.
4. O estorço da Marinha para o oonstante aprimoramento de seus procedimentos adminislrllanão pôde completar-se. em função da rigidez da •
gislação que normatsza a administraçio pública. Entretanto as modificações smplementadas peta Aeb'ma Admimstratsva, visando o desenvolvimento de
produtividade do serviço público, vêm permitir a adoção das medidas restantes com o intuito de garantir
um crescimento administrativo com quafidMia. O
modelo avançado de gerenciamento já em prMca
pela Força poderá ficar completo e será - .• . ,
decssivo na preparação da Instituição para &olo_.
desafios Muros.
5. Assim, a proposta objetiva dinamiZar o PIOcesso produtivo das Organizações Militares p,__
doras de Serviços. o gerenciarnento dos resuttaca.
bem assim definir o regime das Leis Trabelh~
para fins de contratação de recursos human~.
6. O quantitativo de vagas a serem <>ptno.....llllllhi-oidas e exatamente igual ao número de cargos públicos vagos no âmbito das citadas Organizaç6es, em
perfe1ta Sintonia com o ajuste fiscaJ que se impõe em
decorrência do novo modelo de gestio pública que
está sendo unplementado por este Governo.
7. Nesse sentido, Senhor Presidente, oom ..spaldo no § 8" do art. 37, na redação da Reforma ~
mimstrativa e no § 1' do art. 61 da Constituição Federal submetemos à apreciação de Vossa Exc ... ,...
cia o Projeto de Lei. que a esta acompanha, et1C81ecendo a necessidade em face da aproxi..-ção do
periodo elertotal que a ela seja dado o tra11111'*110
urgente aconselhável.

u

PROJETO DE LEI ORIGINAL N' 4.606-A, DE 1i88

Diepõe sobre a
Organlza~eu

auto~l•

de gallllo

..lta... Pu ,
de SaMço da _.....,. e cllli outras
das

~••
~

dincla.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O Poder Executivo poderá qualificar,
com base no disposto no § a• do art. 37 da Conlllllui-
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ção, como Orgamzações 1-Auua.,·.:.:::. Pr.J.;:;Iaúc d.: :.3
Serviços - OMPS, as orgamzações m1litares ~ia "-"alinha que atendem ao segumte:
I - dedicação a atividades mousrnais .a aa
apoio de base, pesquisa e desen,rrJivimento. 5-ter.dlmento médico-hosprtalar, abastec1memo e,ISinG -a:
cultura.
11 - geração de rece1ta. .:.caõ. . . cr.. ;,.,l.._,.J. K . ..-. s..;..
ços prestados às forças navais e. a uui• JS Jrya.:.~ -1.;.
Marinha:

III - geração de recerta, am '"'"''" •. _.,,,_.ementar, pela prestação de ser\..-IÇOS aos oa;r,a1s .:;.,
gãos e entidades governamentais ou e;.1ragvve.·,-;a.
mentats, nacionais ou esrrange1ras.
IV- custeio de suas próprias .l.:.:.f . .:.:.-~
V- apuração de custos por ~roces,o , ·'especifico:
VI - exercfcio da competit1vidõ J..... r.f. :, i,
da produtividade.
Art. ~ A autonomia gerenc1a1 ·-·~··-..2: .. lô•i~ _
financeira dos diligentes das OMPS será Je-,,;nn;;...;
pelo conjunto de nonnas lega.1s vlgf;ntes, qt1e esL

belecem os direitos, as obrigaç-::::::.
dades e os processos

oe-

.. - ··

=-~ --~--:--:·--:--

a·-. ~J:a~.:. :.to.; :-AI:.:IG.i:.: :

lares de organizações mil i~1res.
Art. 3R Os objeti".'DS . .1..S r:-.ç;:a...;. . . ,::·,;, ·:..;::;:-__ J_:~~.;;;
de desempenhu ctas üMPS, t!~~il ; :..::-.c .:....:, , ;:.:·...:::..:..:...
nece- ·..i'-';;:; e o:; I\1Siil!"':'."í;}r:.tc-..:, .,;.ô:-~: :.;.-.- - .• :: .;:.-• .: .:..=..
seu cumpnment,:., ::~if:c. :::-sr.:;:b-a•=~:~-.-c _:·~ ~: ·::.:_:;_
§ 1" As metas ~.:.s!:a;.S.o 3;.,;t;.o:-:!!r:..:.::!2~ z, ·;..-~--:· "':. to nos planos e prcgiama:: :la ~"'i.s.r;;-;,-,..: ~ -·· _
ção pelas OMPS.
§ í!"r1 O prazo de r:J:--::~.2.:: :ç~~ :_ ::0 - .. .- . .ano, renovável por p.?r ctk..:- .s~cs-?:.L.;:;,-,,:;. .-~ .=.:- .-,.
prorrogados em tunçã~ c.:~ r:-~.:::.:.: .. ;~:.:: ~-- -:-·:: ......
Art. 4" Os CrédltG:.:. .::Oifê-~~ ..... ·.~.::;;.-<;;_; :::S :::..:.~· . ..:.:
auferidas pela prestação ~: _;..-. ·".c -.. ..
visto no inciso III do an. P. :~iac i:J:.:..;;,.i. .... .:.-;.,·.re . .11:::.·
ponibilizados para movimentação c:: em~ci-.n.::.
Art. 5' As OMPS têm a gestão submetJJ~ --"
seguintes controles:
1- tomada de contas pelos órgãos da c;:,lr... tú.a
de controle interno da Marinha;
11 - exames rotine1ros d..:..:. Coi-nanacs Sup~, ·
nores;
III - vertficações e análiss.il "''"' ..... l;:::>c. -~c· ••.
por conselho financeirO e admmistr..:;.rr;._ da McinnhG.;
IV- avaliação do órgão de controla e}d:t::rilo.
Art. 6" As OMPS poderão contratar ;·,--;ãc"""-"=
obra. com as seguintes estipulações·
I - investidura no emprego. c.-:.-:.
-c. ·"=!.
do tnciso 11 do art. 37 da Cor.stitw~ãv, -·~'c'.:::' .::r.L ,,
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regime jurldico da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT;
11 - vinculação a metas de desempenho, em
atendimento à missão da OMPS;
III - remuneração não superior a valor de mercado ou. na ausência deste, do equivalente na administração federal;
IV - previsão orçamentária de custeio correspondente.
Arl. 7" Ftea autorizada, no âmbito da Marinha,
a contratação de até dez mil empregados, de nível
superior e médio, conforme prorrogação a ser aprovada em ato conjunto dos Ministros de Estado da
Marinha e a Administração Federal e Relomna do
Estado.
§ 1' A contratação de pessoal de que trata o
caput será efetivada em número igual ou inferior ao
número de cargos públicos vagos ou extintos no àmModasOMPS.
§ 2" Focam extintos os cargos vagos e em extinção os demais cargos existentes nas organizações militares da Marinha que forem qualificadas como
OMPS. em número conrespondente ao de empregos
criados por esta lei.
Art. a• Os nlveis salariais relativos aos empregos de Que trata o artigo anterior serão fixados em
ato dos Ministros de Estado da Marinha e da Administração Federal e Reforma do Estado, tomando-se
por base parâmetros de mercado ou, na ausência
destes, o eQuiValente na administração federal.
Art. 9" Os atuais servidores públicos lotados
nas OMPS, respertados os intei"P.SSes da administração, poderão optar pelo regime da CLT, processando-se, neste caso, a extinção do respectivo cargo,
na forma prevista no art. 7"
Parágrafo único. No exercfcio em que for efetivada a opção dos servidores públicos para o regime
da CLT, fica autorizada a reclassificação dos recursos correspondentes das parcelas orçamentárias
destinadas a pessoal para as de outros custeios,
conforme apropnado.
Art. 1O. Os militares e servidores públicos da
Marinha. lotados nas OMPS, permanecem submetidos às respectivas legislações. inclusive de remuneração.
Art. 11. Aplica-se para as OMPS os limites estabelecidos no palágrafo único do art. 24 da Lei n•
8.666. de 21 de junho de 1993. aHerada pela Lei n'
9.648, de 27 de maio de 1998.
Art. 12. Cabe ao Ministro de Estado da Marinha
estabelecer as normas complementares que se fizerem necessárias.

453

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM N' 924
Senhores Membros do Congresso Nac1ona1,
Dirijo-me a Vossas Excelências para soiicilar
seja atribuído o regime de urgência, de acordo com
os termos do palágrafo 1' do an. 64 da Constituição
Federal, ao Projeto de lei que tramrta na Câmara
dos Deputados com o de n' 4.606. de 1998, que
'Dispõe sobre a autonomia de gestão das Organizações Militanes Prestadoras de Serviço da Marinha e
dá outras providências', encaminhado ao Congresso
Nacional com a Mensagem n' 711, de 12 de junho
de 1998.
Brasnia, 30 de julho de 1998. -Fernando Hen-

rique Cardoso
EM. N'47/MM
BrasOia, 20 de julho de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbica,
A recente promulgação da Reforma Adminis-

trativa, após ingentes esforços do Governo, sob o
alento dineto de Vossa Excelência, abriu caminhos
para a I'TIOCiemiZação da estnutura de órgãos do Estado. O primeiro sinal nesse sentido, em termos de
reação do Governo ao aproveitamento dessa oportunidade, foi sem dúvida, o errvio ao Congresso Nacie>nal de Mensagem encaminhando o Projeto de Lei
que dispõe sobre o aumento das autonomias gerencial, administrativa e financeira para as Organizações Militanes Prestadoras de Serviço da Marinha. Um
aspecto importante a ser realçado foi a rapidez desta reação do Governo, apenas alguns dias.
2. Eis que. por torça do calendário das sessões
deliberativas no Congresso, neste ano eleitoral. a
análise da proposnura acima citada, nas duas Casas Legislativas, praticamente posterga-se para o
primeiro semestre do próximo ano, após abril, frustrando a expectativa da Alta Administração Naval
de regulamentar e aplicar as novas regras constantes d.o texto do citado Projeto de lei ainda no
presente ano.
3. As razões que fundamentam tal desiderato,
Senhor Pnesidente, extrapolam os inegáveis benefícios a que ela se propõe, no âmbito da abrangência
administrativa; situam-se nos campos politico-estratégico e económico.
4. A Marinha do Brasil está em avançadas negociações com a Marinha da Argentina para executar os reparos de •meia vida• em um dos submarinos
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daquele pais, 1llndo em vista o níVel da capacilaçlo
tecnológica de nosso Araenat. Esse tipo de 181*0
estende-se, I'IOfTnlllmente, por mais de dezOitO ,.._
ses e repr..- uma complela revislo nos prinalpais sistemas do submarino. O alcance deste _,..,
representará, num primeiro plano. unw consllltfundamentação, nunca antes atingida e ta~
pensada, nio apenas no relacionamento enlnt •
duas Marinhas, n..s tanmém nas l1'l8is awhicM • •
metas dos acordos no Ambilo do Meroosuf. O. relexos que advirio no campo externo sio cll!e,_ e lacilmente pe~e:eptr..-; quan1o no C8f1'4Xl intemo, •
leva citar a geraçAo de "'''Piegas (de imediato,~
sando-se na futura Lei corno um todo, de Ofdem de
três mil) além da possibil~ de ~ o apoimcftmento do nível tecnológioo de nossas OrganiZaQIIes
de Apoio.

tuiÇão
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Fede~al.

para o Projeto de Lei de número

4.606. na CâmaJa dos Deputados.
Respeitosamente, a..uro Céaar

R~

Pereira, Ministro de Estado da Marinha.
MENSAGEM Nl. 1.212, DE 1998
(Do Poder Elcecutivo)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar seja oonside~ada sem efeno, e, portanto, cancelada, a urgência pedida com apoio no parágrafo t•
do art. 64 da Constituição Federal para o projeto de
Lei n. 4.606, de 1998, que "Dispõe sobre a autonomia de gestão das Orgar>izações Militares Prestadc>ras de ServiÇO da Marinha e dá outras providências",
enviado ao CollQI9SSO Nacional com a Mensagem n.

711' de 1998.

5. Adicionalmente, a Marinha ap<esemou piOposta para a fabricação da usina de ~
de urânio, palte da planta de produção de combulllveis nucfeanJS a ser conalrulda pelas lndústn. ,.._
cleares Brasileiras, em ~ (RJ), visando ao
abastecimento de nossas Centrais Nucleares. A Ulif;.
zaçio de l&aiOiogia estnlng8ira, , _ caso, é ..,_
plesmente impensável, sob qualquer enfoque. ec-o
Vossa ExceiAncia. pode avaliar, mais uma vez U.se de assumo de real importância para o Bruil, quer
seja sob a Visada -ra~ como a econOmica.

Brasllia, 13 de outubro de 1998. - Fanwido
Henrique

6. Pala ambos os casos acima destacadoa, a
Marinha tem, hoje oondiQões de executá-los, poMm
a custos e desempenhos que comprometem oa nlveis de competitividade apresentados no me~tt& d
inlemacional. Com a disponibilidade das autonomias
previstas no Projeto de Lei que estamos tratando, teremos garantidas as ""'idições para levar a bom IBrmo esses eJT1)~imentos.

Dlepoelçõas Gerais

7. Senhor Presidente, a Marinha também a.m
pressa para modernizar-se, muito especialmentallatando-se de suas Organizações de Apoio, pois
as que manlém as Forças CornbatenMS em ad'iql ,._
das condições de prontidão para lazer lrenla a qualquer situação de pronto eJT1)nego. Es&as Organizações seria diretamente beneficiadas, ter6o . produtividades melhoradaS e seus custeios globais
reduzidos; nesl8 particular, contribuirão para allwiar
os constrangimentos de nossa reduzida parcela orçamentária.

*

8. Em lace aos motivos expostos, solicilo a
Vossa ExcaiAncia detenninar o envio ao COI O ±I •
Nacional de Mensagem de urgênâa ~.
de acordo com o Parágrafo 1•, do art. 64 da CoNili-

eanao.

LEGISLAÇÃO CfTADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA 00 BRASIL
TITULO III
Dli Organlzaçio do Esl8clo
CAPITULO VIl
Dli Admlnlab ..... Pública
SEÇÃOI
Art. 37. A administração pública di reta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados. do Distrito Federal e dos MuniclpioS
obedecerá aos principies de legalidade, imp e oalidade, mo~alidade, publicidade e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas
são acesslveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei;
11 - a investidura em cargo ou e"1)rego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e trtulos, ressalvadas as nomeações pala cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;

§ 11" A autonomia gerencial, OJçamentária e financeira dos óigãos e entidades da aaninislraçio
direta e indirsta podenti ser
mediania contrato, a ser firmado entre seus administrado- e o
poder público. que lanha por objetivo a fixaçio de
metas de desempenho para o órgão ou entidade.
cabendo à lei dispor sobre:

""""iada

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o 811. 37, lncl80 XXI, ela
ConsUtulção Federal, Institui nonn•
para licitações e COIIbatos ela administração pública e dá outras providências.
CAPÍTULO 11
Da Ucltação
SEÇÃOI

Das Moclallclacles, Umltes e Dispensa
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até cinco por cento do limite previsto na allnea a
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda para obras e serviços da mesma natureza e
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta
e concomitantemenle;
~

Inciso 1 com redaçlo dada pe&a Lei núm8n) 8.883, de 8-6·94.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 44, DE 1998
(N• 2.886197. na Casa de origem)
Dispõe sobre a ligação rodavlérla no
Plano Nacional de VIação, no extremo
norte, nos Estados do Pará e Maranhão, e
dá outras provldflnclas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A ligação do trecho rodoviário Bragança - ViZeu, no Estado do Pará, a Carutapera. Turiaçu, Madragoa. Cururupu. Mirinzal, Joaquim Antônio, Bequimano, Entr. Ma-106, ltaúna. no Estado
do Maranhão, passa a integrar o Plano Nacional
de VIBÇãO.
Parágralo único. As informações estimadas. referentes ao trecho rodoviário previsto nesta lei. inclusive as da nova ponte sobre o rio Gurupi com extensão aproximada de 280 metros e o mapa geográfico
da área abrangida pela rodovia. constantes do anexo. passam a integrar esta lei.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ali. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
incisos I e 11 deste artigo serão de vinte por cento
para compras. obras e serviços contratados por autarquias e fundações qualificadas como agência
executiva. na forma da lei.
• Pará.grato único acrescido peta Medida Provisória n. 1.531-15.
da 5-2-98.

ANEXO
Belém- Cspanema
Cspanema - Bragança
Bragança- Vizeu
V12eu- Carutapera
Carutapera- Turiaçu
Turiaçu - Madragoa
Madragoa - Cururupu

LEI N• 9.648. DE 27 DE MAIO DE 1998
Altera dispositivos das Leis n.
3.890-A, de 25 de abril de 1961, n. 8.666,
de 21 de junho de 1993, n. 8.987, de 13
de feveriro de 1995. n. 9.074, de 7 de Julho de 1995, n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o Poder Eacutlvo a promover a reestruturação ela Centrais El6trlcas Brasileiras - ELETROBRÁS e de auas subsidiárias e dá outras
provldinclas.

(As Comissões de Relações ExterioteS
e Defesa Nacional e de Constituição. Justiça
e Cidadania.)

148,0km
51 .Okm
163.0km
12.0km"
105,0km (MA - 101)
20.0km"
38,0km (MA-303)

Cururupu- Mirinzal

31.0km (MA- 211)

Mirinzal- Joaquim AntOnio

15,0km (MA- 211)

Joaq.JinArt/000 ~

35,0km (Ma - 211)

Entr. MA-1 06 - naúna

23,0km (MA - 106)

Belém - naúna

- Vlzeu a Carulapenl (ponte sobre o no
em 285 metros)

644.0km

Gu~

- ltaúna. no Maranl'llo, para SAo Lulz a travess&a
de feny-boa.t
- Bel6m- Slo Luis pela BR-316 -750,C*m
• Nlo eJdste lmpiantaçl.o de Aodovta.

estimada

tá
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PROJETO DE LEI ORIGINAL N' 2.886, DE 1997
DispõE. sobre a ligação rOdoviária no
Plano Nacional de VIação, no extremo
norte, nos Estados do Pará e Maranhão, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1' A ligação do trecho rodoviário Bragança
x <•Leu no E.;taao do Para a Carutapera, Turiaçu,
Madragoa. Cururupi Mirinzal. Joaquim Antônio, Bequimano, Entr. MA-106, ltauna. Estado do Maranhão. passa a integrar o Plano Nacional de Viação.
Paragrafo único. As informações estimadas, referentes ao trecho nodov1ano previsto nesta lei, inclusive as da nova ponte sobre o Rio Gurupi com ex·
tensao aproximada de 280 metros e o mapa geográfico da populosa área abrangida pela nodovia, constantes do anexo, passam a integrar esta lei.
Art. 2G Estã l~i entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Regavam ...., as disposições em contrario.
Justificação
O axtremo nordeste paraense está isolado,
marginalizando do desenvolvimento sócio-econOmico. milhares de pessoas dos municípios a partir de
Bragança, Pdrá. abrangendo Augusto Conéa, Vizeu
e outros. lator negativo que atinge outros tantos dos
municípiOS do Maranhão.
E 1ndls~nsavel solu~1.:.;nar-se, com urgência, a
situação de marginalização de m1ihares de brasileiros do Fará t:! do Maranhão, a partir dos municípios
a serem inte~rados ao Sistema Rodoviário Nacional,
aprovando-se este pro1eto consoante o demonstrativo em anexo da presente proposição.
Por outro lado, essa Integração rodoviária reinvuldlca.da pelo jJresente Projeto de Lei, ligará Belém
a ltauna. ,ortanto. a São LUIZ do Maranhão, cuja travessia se faz por ferry-ooat. Já existente, e da ordem oe 644 quilómetros. A aluai ligação Belém a
São Lui~ sen. beneficiar essas populações é da ordem de 750 quilometnos. como demonstra o aAexo.
Convém que esta Casa ao Povo Brasileiro se
consaentize de que o desenvotvimento se faz onde
ex1stam as cnaturas humanas. A rodovia é fator básiCo e. extremamente necessaria, como infra-estrutura 1mpuls1onadora do progresso.
Essa rodovia resgata a ?.spiração de milhares de
brasileiros. partindo do povo bragantino, onde o expresidente Eurioo Gaspar Outra construiu a ponte ferroviária, hOJB rodoviária. sobre o no Gaeté, marro desse dese1o. que honrará o Governo que implantar essa
imprescindível rodovia. bat1zada de TransoceA.nica.
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Sem esmorecer, cheio de esperança e confiança, uma vez essa área integrada ao Plano Rodoviário Nacional, o Govemo se redimirá de mais um ponto de subdesenvolvimento grilante, hoje existente no
extremo norte do Brasil, construindo-a por etapas,
incluídas no Orçamento anual da União, atendendo
o desenvoMmento sócio-econômico da vasta região
populosa a ser integrada.
Sala das Sessões, 20 de março de 1g97. Gerson Peres, Deputado Fedenal
ANEXO AO PROJETO DE LEI
N• 2.886, DE 1997
Belém - Capanema

148,0km

Capanema- Bragança

51,0km

Bnagança - Vizeu

163,0km

Vizeu - Carutapera

12,0km"

Carutapera- Turiaçu

150,0 km (MA-101)

Turiaçu- Madragoa

20.0km"

Madnagoa - Cururupi

JB.Okm (MA·303)

Cururupi - Mirinzal

31,0km (MA-211)

Mirinzaf - Joaquim Antônio

15,0km (MA-211)

Joaquim Antônio quimano

35,0km (MA-211)

Entr. MA-1 06 - ltaúna

Be-

23,0km (MA-1 06)

Belém - ltaúna

644,0km

Obaerv•ç:õee:
• VIZ8u a Carutapera (Ponte sobre o Rio Gurupa a&bmada

ern 285 metros)
• ftalina. no Maranhão. Para São Luiz a rra-vessia ja ex•ste
de Fany Boal
• Belém- São Luis pa&a BA-316- 750,0 km

• Não existe implantação de RodoVIaGerson Peres. Deputado FedE!ral

(A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)
PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 45, DE 1998
(n• 1.668198, na Casa origem)
(De imciativa do Presidente da República)

Altera o Titulo XI do Código Penal,
que trata dos crimes contra a administração pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os dispositivos a seguir enumenados do
Decreto-Lei n• 2.84a, de 7 de dezembro de 1940 -
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Cód1go Penal, passam a viQOrar com a seguinte , .
dação:
"Conclusão
Art. 316 ............................................. •
•Excesso de exação
§ 1"
Pana - nDaikl. de d::is aclt);ra;, e ~!"da

•

"Faciliiaçio de contrabando ou descaminho
Art. 318. ···········································
Parágrafo único. A pena será al.111<11Wada de um terQO se o crime tem por objeto a
introdução, no tenitório nacional, de ou munições .•
"Patrocfnio indevido
Art. 321 ............................................. .
"Violência altlitrária
Art. 322. ............................................ .
§
1• A .. pena
aplica-se indltpendantemente das sanções civis e nistJativas.

§ 2" ~a grallidade do fa
ou a -ração do agente na prática do ar;.
me, poderá o juiz decretar, ~
mente, a perda do cargo, emprego ou função pública, qualquer que seja o montai*
da pena privativa de liberdade aplicada. •
"VIOlaçãO de sigilo funcional
Art. 325. Aallelar fato ou circui"'IStAnc*
de que tem ciência em razão do cargo ou
função e que deVa permanecer em segnodll.
ou faci~tar-lhe a rewlação:
Pena - reclusão. de um a quatro a,..,
e multa, se o fato não constitui crime ,..,..
grave.·
"Informação privilegiada
Parágrafo único. Incorre nas n-a~ mas
penas quem:
I - revela ou facilita que se revele

c:::on--

teúdo de medida a<*ninistratiYa. politica ou
económica, de alrlluição da Presidência dll
República, de Ministério ou do Banco Central do Brasil, que deva permanecer em 59lo até sua divulgação oficial pela autoridade
governamental competente, pan1 não af...,.
o mercado finanoairo ou operaçlo a ele relativa, ou ainda o preço de mercadoria, bens
ou serviços;
11 - embora não sendo funcionário público, faz uao da rllll'8iação de que trata o in-
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ciso anterior com o fim deobter vantagem

económica.•
"Improbidade
Art. 326. Praticar o funcionário público
ato de improbidade, considerando-se como
tal, para os efettos penais:
I - utilizar atos, programas. obras, serviços ou campanhas, custeados pelos cofres
públicos, para promoção pessoal ou de terceiros;
11 - utilizar, autorizar ou permitir a utilização de bens ou equipamentos de propriedade de repartição pública ou sob sua guarda, em desacordo com a lei ou 18QUiamento.
Pena - detenção de seis meses a dois
anos e multa, se o fato não constitui crime
mais grave.·
"Coação no curso do processo

Art. 344 ............................................... "
"Coação indireta
Parágrafo único. Incorre nas mesmas
penas quem promove campanha por meio
da imprensa, rádio, teleVisão ou qualquer
outro meio de comunicação, com o propOsito de constranger testemunha ou perito, ou
irilluir na atuação do juiz. jurado, membro do
Ministério Público ou advogado, em processo judicial, inquérito policial ou administrativo.·
"Desobendiência a mandado judicial
Art. 359. Deixar o funcionário público
ou o particular, para satislazer sentimento
ou op1nião pessoal, de cumprir mandado judicial de que é destinatário ou retardar injustilicadamente o seu cumprimento:
Pena - detenção, de seis meses a dois

anos. e mutta:
"Desobediência a decisão JUdicial sobre perda ou suspensão de direito.
Parágrafo unico. Incorre nas mesmas
penas quem exerce função, atividade, direito, autoridade ou m&.n.~s de que fo1 suspenso ou privado por decisão judicial. •
Art. 2" O art. 517 do Decreto-Lei n• 3.689, de 3
de outubro de 1941 _ Código de Processo Penal,
fica aci'88Cido de um parágrafo único. com a seguinte redação:
"Art. 517 .............................................. .
Parágrafo único. Ao receber a denúnCIIl o Juiz poderá, fundamentadamente, afastar o réu do exercicio do cargo ou função,
durante o processo, pelo prazo máximo de .
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quatro meses, sem prejuízo da remuneração, quando a gravidade do fato, a reintegração na prática de ilfcitos da mesma natureza ou a conveniência da instrução criminal
assim o exigirem. •
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N" 230. DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos lermos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do projeto de lei que •AHera o Titulo XI do Código Penal, que
trata dos crimes contra a Administração Pública".
Brasma. 20 de março de 1996. - Fernando
Henrique cantoso.
MJN• EM52
Brasma 25 de janeiro de 1996
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 052, DE 25 DE JANEIRO DE 1996, 00 SR. MINISTRO DE ES.
TADO DA JUSTIÇA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Prosseguindo na modernização da legislação
penal dentro da orientação adotada pelo Ministério
da Justiça, submeto a Vossa Excelência o anexo
projeto de lei introduzindo modificações no THulo XI
do Código Penal que trata dos crimes contra a Administração Pública.
2. Corrigiu-se a pena mlnima do crime de excesso de exação, estabelecida, sem razão plauslvel,
em montante superior ao fixado para crimes
mais graves de que são exemplos o peculato e a
concussão. Previu-se aumento de pena facilitação
de contrabando ou descaminho, quando o crime tenha por objeto a introdução. no pais, de annas ou
munições. Modificou-se a denominação do crime do
art. 321, para que o nomen IIR'Is (patrocínio indevido) ajuste-se melhor ao conteúdo do tipo.
3. ·Convalidou-se o tipo do art. 322 (violência
arbitrária) fazendo-se cessar a controvérsia sobre
sua vigência frente a Lei n• 4.898, de 9 dezembro de
1965. Esta lei cuida de modalidade de abuso de poder, praticado no exercício da Junção. anteriormente
contemplado pelo art. 350 do Código Penal. Por
isso, não absorveu nem esgotou as hipóteses poss;
veis de violência arbitrária nas quais o funcionário
age não com mero abuso ou excesso de poder mas
com evidente exorbitância, extrepiando a função,
sem apoio na lei. (Consuhe-se jurisprudência nesse
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sentido. principalmente do SupremJ Tribunal F-raJ.
ln leis Penais Especiais e sua inbrpretação. Alberto
Silva Franco e outros, RT, p.46 e segs, n• 24-02).
4. O Direito Penal que objetiva banir do meio
social a solução de conflitos peja violência, não pode
ser condescendente com o emprego dessa mesma
violência, no exerclcio da Junção pública ou a pretexto de exen:é-la, de modo arbitrário, sem autorização legal.
5. Agravou-se a pena da violação de sigilo funcional e criminalizou-se a revelação e o uso não autorizado de inlonnações privilegiadas. Quer-se. com
isso, coibir a prática condenável por parte de servidores que, tendo acesso a informações restritas a
um circulo limitado de autoridades, transmitem-nas,
veladamente, a terceiro, estranho à Administração,
que delas faz uso para obter vantagens. O novo tipo
(parágrafo único do art. 325) abrange o servidor público que infringe o dever de discrição, e também, o
extr..ua, beneficiário da infração.
6. Criou-se, igualmente, o crime de improbidade, que não se identifica totalmente com o iliclto administrativo do mesmo nome. A primeira modalidade
(utilização de atos, programas, obras ou CIUJ1lanhas, custeados pelos cofres públicos, para promoção pessoal ou de terceiro) decorre diretemente do
preceito contido no § t• do inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal. Este úHimo adquirirá eficácia,
doravante. com a instituição de sanção penal. A segunda modalidade (utilização de bens equipamentos
da repartição ou sob sua guarda. com desvio de finalidade) alcançará modalidades de abusos ahamente danosos, presentemente impuníveis.

7. Acrescentaram-.;e dois novos tipos incriminadores ao art. 344 (coação no curso do processo).
O primeiro (coação indireta) visa coibir campanhas
organizadas, promovidas por pessoas diretamente
interessadas no desfecho da causa. com o propósito
de influir sobre aqueles que atuam no processo. O
tipo, obviamente. não atinge a atividade da imprensa
falada ou escrita. que continua livre para transmitir
informações ou fazer apreciações criticas. As expressões "promover campanha" ... "com o propósito
de... • deixam claros os limites obietivos do tipo penal
em foco. O segundo (violência contra o direito de detesa) dispensa comentários. Coíbe a inaceitável prática de obterem-se confissões ou declarações, em
inquérito ou em processo. por n1eio de ameaça ou
violência tfsica.
1\. ln~tituiu-se novo crime contra a Administração da Justiça c•)tn a denominação de desobediência a ordem juo>·al. O código Penal, no art. 330,
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contempla o crime de desobediência a ordem legal
de funcionário público. Esse preceito, entretanto, por
estar srtuado no Capitulo dos crimes "praticados por
particular", nio abrange o ato de desobedi6ncia a
ordem judicial quando cometido por funcioMrio no
exercício da função. ~ ú~ima hipólese. 18m lidO
utilizado o tipo do art. 319 (prevaricação).
plitude nem sempra deMjável. Daí a propcaa de
lormulação de um especlfioo para a desobedlllncia a
ordem judicial, com elementos essenciais bem dMinidos, insuscelfvais de ampliação.
9. Finalfnenee, relorçando os ir-.trumenios de
controle dos crimes funcionais, propõe-se a intnxl>ção de um pmágrafo ao art. 517 do Código~.
prevendo a medida caUIIIIar de afastamento do fwlcionário denunciado, por ato do juiz do p~. O
prazo máximo de duraçio da medida é de q..-o
meses, por J)aiBilllismo com o estabelecido na Lei n•
8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 147 e .u
parágrafo único), _ , prejulzo do vencimento.
Sirvo-me do ensejo para rviterar a Vossa e-lência a minha exprasaio de respeitO e adminoção. Nel-. A. Jablm, Minilllro de Estado da Justiça.

com_,.

PROJETO DE LEI ORIGINAL N"1.1&1, DE 1 -

A/tera o ntulo XI do Cóc*go P-. qw
trata dos crimes contra a Administração l'líblica

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os dispositivos a seguuir enumerados
do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 11140
- Código Penal, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Concussão
Art. 316 .............................................. •
"Excesso de exação
§ 1" .................................................... ."
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oiiD)
anos, e mutta.
"Facilitação de contrabando ou de-minha
Art. 318 ..............................................
Parágrafo único. A pena será aumenlllda de um terço se o crime tem por oiJjeto a
introdução, no território nacional. de a~
ou munições."
"Patrocínio indevido
Art. 321 .............................................. "
"Violência arbitrária
Art. 322 ........................................... .

§ 1• A pena aplica-se inclepend<>"'e<"ef"~
das sanções civis e administrativas
§ 21:1: Considerando a gravidade do fato
ou a reiteração do agente na prática do cri·
me, poderá o jUIZ decretar. fundamentadamente, a perda do cargo, empn~go ou função púbiU:a. qualquP.r que seia o montante
da pena privativa de liberdade aplicada:
·violação de s1gilo funcional
FI. 2 do projelo de l<'i que "Altera o Ti·
tulo XI do Código Penal, que trata dos cnmes contra a Admimstração Pública.·
Art 325. Revelar fato ou circunstAncia
de que tem ciênc•a em razão do cargo ou
função e que deva permanecer em segredo,
ou facilitar-lhe a revelaçZ'J:
Pena: reclusãc. de 1 (u•n) a 4 (quatro)
anos. e multa. se o fato não constitui crime
mais grave.·
"Informação pnvilegiada
Parágrafo úniC'J. 1 n~0r re nas mesmas
penas quem:
I - revela ou facilita que se revele oonteúdo de medida administrativa, políUca ou
econOmica, de atribuição da P,...sidência da
República, de Ministério ou do Banco Central do Brasil, que deva penmanecer em sigilo até sua divulgação olicial pela autoridade
governamental competente para não afetar
o mercado fínan~eiro r:'l' • ooeração a eiP. relativa, ou ainda. c r.r~c- de ~rr;:actoria. bel"~
ou serviços;
11 - embora não sendo f•mcitJnário públioo. faz uso da r~v<:!l~ç~o rle que trata o in
ciso anterior com o fil"ff de 0bter vftntagem

econômica.·
·Improbidade

Art. 326. Praticar o tuncionário público
ato de improbidade. cons•de! ~ndo-se COMO
tal. para os c!eTtos peno.is·
1 - utilizar ates. programas. obras. ser·
viços ou campanhas. custeados pelos cofres
públioos. para orom()(ito ressoai ou ~ ter
ceiros·
11 - utilizar. autonzar ou pennit1r a utilização de bens ou equtpamentos, de propriedade de reparttçâo pUblica ou sob sua guarda, em desacordr; ~~um :::1 lei ou ·equlan~"·,_,
com dar·
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Pena - dlltenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa, se o fato não const~ui
crime mais grave. •

Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,

"Coação no curso do processo
Art. 344 ............................................. .
§ 1° Incorre nas mesmas penas quem."
"Coação indireta
I - promove campanha por meio da imprensa, rádio, televisão ou qualquer outro
meio dll comunicação, com o propó~o de
constranger testemunha ou perito, ou influir
na atuação do juiz, jurado, membro do Ministério Público ou advOgado, em processo
judicial, inquémo policial ou administrativo."
"Violência contra o direito de defesa
11 - pratica ou pennite que se pratique
violência tisica ou grave ameaça contra alguém, com o fim da obter confissão ou qualquer declaração para produzir prova em inquémo policial, administrativo ou processo
judicial, se o fato não constitui crime mais
grave."
"Desobediência a mandiado judicial
Art. 359. Deixar o funcionário público
ou o particular, para satisfazer sentimento
ou opinião pessoal, de cumprir mandato judicial dll que é dllstinatário ou retardar injus·tificadamente o seu cumprimento:
Pena I - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos, e multa."
"Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

LEGISLAÇÃO CfTADA.

Parágralo único. Incorre nas mesmas
penas quem exerce função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão juducial. •
Art.2" O art 517 do Decreto-Lei 3.689, de 3 outubro de 1941 código de Precesso Penal, fica acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:
Art.517 ................................................. .
Parágrafo único. Ao receber a denuncia o juiz poderá fundamentadamente, alas·
lar o réu do execlcio do cargo ou função, durante o processo, pelo prazo máximo de
quatro meses, sem prejufzo da remuneração, quando a gravidade do fato, a re~era
ção na prática de Hfcitos da mesma natureza
ou a conveniência da instrução criminal assim o exigirem."

DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940
Cocllgo Penal.

PARTE ESPECIAL
TITULO XI

Dos crimes contra a administração pública
CAPITULO I

Dos crimes praticados por funcionário
público contra a administração
em geral

Concusaio
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta

ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e
multa.
Excesso dll exação
§ 1• Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou,
quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. que a lei não autoriza:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
muna.
§ 2" Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem. o que recebeu indevidamente
para recolher aos cofres públicos:
Pena- reclusão, de 2 (dois) anos, e multa.
Facllltaçio de contrabando ou descamlnho
Art. 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art.
334):
Pena: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
multa.
Advocacia administrativa
Art. 321. Patrocionar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante a administração pública,
valendo-se da qualidade de funcionário:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
ou multa.
Parílgrafo único. Se o interesse é ilegítimo:
Pena - detenção. de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, além da multa.
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VIolência • • • •
Art. 322. Praticar violência, no exercico da !unção ou a p - o ele exerct-la:
Pena - clelenção, da 6 (seis) meses a 3 (trla)
anos, além da pena corrwapondente à violência.
VIolação da 111g11o tw r wr
Art. 325. Revelar falo de que 18m ciência em
razão do cargo e CJJ8 deva pennan_.- um sego lido,
ou facilitar-lhe a nMIIaçêo:
Pene - cleiiiiÇio, de 6 (seis) rnases a 2 (dalll)
anos, ou miAia, se o fato não con&lilui cri- ,.,..
grave.
VIolação do lllgllo da po ; r ;ta da _...,.,. cIII
Art. 326. Devassar o 8igilo de proposta da ODOcorrência pública, ou proporcionar a terceiro o . . . .
jo de devass6-lo:
Pena - detenção, da 3 (três) meses a 1 (um)
ano, e mutta

COIIÇiio no - d o po
o
Art. 344. Usar da YioMncia ou gra~~e ~
com o fim ele r..vor-r i m a - próprio ou ahllo,
contra autoridilcle, parte, ou qualquar outra ~
que funciona ou é chamada a intervir em pi'OC 11 c
judicial, policial ou aãninislra1ivo, ou em juizo 81bilral:
Pene - reclusão, da 1 (um) a 4 (quatro) ...-. e
multa, aJém da pena co.,..sJl ~tc:lei1te à viollMtcia.

Desobeclincla a d; I I c judicial .abre

r-da C1U

suspensio cle direito
Art. 359. Exerosr função, atividade, dirwilo, autoridade ou ...._, da que foi suspenso ou privado
por decisão judicial:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dDis)
anos, ou multa.
DECRETO-LEI N" 3.689, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1941

Cocllgo da PI c1180 ,.,...,
LIVRO II

Doa Prc CIU Ca em Eap6cle

TfrULO 11
Doa Prc c o 11 c fallt:'=b

Do Pi
daReapo;

CAPITULO II
elo .lulU 1-ID doa
, , : d *-Funclon6rlo6NU
I Ca

er...
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Art. 517. Recebida a denuncia ou a que1xa.
será o acusado citado, na forma estabelecida no Ca,
pltulo I do Título X do Livro I.

(A Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania.)

PARECER N"563, DE 1998
Da Comluio da Conatltulção, Justi-

ça e Cldadllnla, eobre o Requerimento n•
349, da 1998, do~ Pedro Simon,
que requer a lncf.-lo em Ala de um Voto
da Louvor 80 c.deel Arceblapo ele Sio
Pauto, O, Paulo Evaristo Ams, por oca.,., de aua apoaen._.,orla,
Relator. Senador Romeu Tuma

I - Relatório
O Requerimento do Senado n• 349, de 1998.
de autoria do nobre Senador Pedro Simon, que • requer a inclusão em Ala de um Voto de LoiNOr ao
Cardeal Arcebispo .de São Paulo, D. Paulo Evaristo
Ams", ~~em à Comissão de Constttuiçào, Justiça e
Cidadania, para exame, nos termos do § t•. do art.
222, do Regimento lntemo do Senado Federal.
Na justificação de seu Requerimento. o Sena,
dor Pedro Simon faz uma pequena biografia de D.
Paulo, desde o seu nascimento em Forquilinha, San,
ta Catarina, até à celebração de sua uttima m1ssa.
como Cardeal Arcebispo de São Paulo, no dia 17 de
maio passado, na Catedral da Sé, em São Paulo, à
qual compareceram mais de 5.000 pessoas. de todos os credos. Depois de ter estuado em sua cidade
natal, Rio Negro. no Paraná, com os franc1scanos.
de ter cursado a Faculdade de Rlosofia em Curitiba
e a de Teologia em Petrópolis, D. Paulo foi ordenado
sacerdote em novembro de 1945.
O autor do Requerimento nos revela, ainda.
que D. Paulo licenciou-se em Letras. na Sorbonne,
em Paris. obteve o grau de doutor na Academia de
Paris com a defesa da tese A técnica do livro em
São JerOnimo e, ainda, especializou,se em Pedago,
gia e Uteratura, também em Paris. Retomando ao
Brasil, em 1953. O. Paulo lecionou no Seminário de
Agudos, São Paulo. até 1955. A partir dai. passou 10
anos em Petrópolis, onde lecionou: trabalhou em promoção social: foi redator da I8Vista Vozes e exen:eu o
cargo de YIC&'Provincial dos frades franciscanos.
O Senador Paulo Simon lerrtlra a nomeação
de D. Paulo como Bispo, pelo Papa Paulo VI em
1966, quando então fOi trabalhar com o Cardeal D.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO fEDERAL

Agnelo Rossi, na Arquidiocese de São Paulo. Foi
designado membro do Secretariado do Vaticano
para os Não-Crentes e foi eleHo Secretário de Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNBB. O. Paulo sempre atuou em defesa dos direitos humanos.
Arcebispo Metropolnano de São Paulo em outubro de 1970, e, já no ano seguinte Presidente Regional da CNBB, O. Paulo não descontinuou sua luta
pela dignidade humana.
O Senador Pedro Simon nos fala da sagração
de O. Paulo como Cardeal, em 1973, com o titulo de
Santo AntOnio de Voa Tuscolana, o que não mudou
em nada a sua posição politica em defesa dos direitos humanos e leVou-<l a criar a CO!nissão de Justiça
e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Nesse ano,
vendeu o Palácio episcopal e aplicou a recena na
Operação Periferia, criando centros comunitários de
ação pastoral, voltados para os pobres. Promoveu,
também, a Semana dos Direitos Humanos, quando
denunciou prisões e torturas.
O. Paulo recebeu, segundo o autor do Requerimento, muitos tllulos honorflicos, no Brasil e no Exterior; teve atuação decisiva na defesa dos direnos
humanos; saiu em defesa de Bispos acusados pelo
regime militar; denunciou as agressões recebidas
por religiosos no exercício de suas funções pastorais; foi autor de vários documentos em defesa das
minorias oprimidas e dos perseguidos pollticos. Foi
o criador e incentivador das Comunidades Eclesiais
de Base - CEB, movimento que, segundo suas próprias palavras, era necessário, pois "o decisivo é
despertar o povo para a grande politica e incentivar
a ação partidária dos leigos a partir dos critérios
apresentados, sempre com o cuidado de não se deixar instrumentalizar, nem instrumentalizar a Igreja".

111-AIWII•
D. Paulo Evaristo Ams influenciou, de maneira
decisiva, mais de uma geração de brasileiros. Sua
importáncia no meio social, cultural, politico e religioso do Pais foi grande e profunda. Com audácia e coragem, caracterfsticas que lhes são inatas, enfrentou
o regime militar, lutando pelos presos polfticos e
combatendo a tortura.
Sua formação humanística fez com que dedicasse toda a suoa vida religiosa à luta pelos áreitos humanos, por melhores condições de vida aos oprimidos,
pelo fim da tortura dos presos políticos, pela dignidade
dos trabalhadores, pelos áreitos das minorias, por melhores condições de trabalho aos humildes, entre outras coisas. A criação e instalação das Comunidades
Eclesiais de Base - CEB foram a semente de toda a

463

politica social, posteriormente adotada pelo Brasil.
Sua vida 1em sido um exemplo de fé e coragem para
todos. e esperamos que permaneça por munes anos
entre nós, a fim de que possamos usufruir de seu
exemplo como Pastor, e que seja permanente inspiração para que o Brasil se tome, o mais rápido possível,
001 país socialmente justo e, sobretudo. cristão.
III- Voto
O Requerimento apresentado pelo nobre Senador Pedro Simon refere-se a uma personalidade que
exerceu grande influência sobre o País por munas
décadas, atendendlo assim ao disposto no caput do
art. 222 do Regimento Interno do Seroadlo Federal.
Por considerar que o Requerimento do Senado
n' 349198 contempla os requisrtos de constitucionalidade e juridicidade, respena os dispositivos regimentais vigentes e a boa técnica legislativa, o nosso voto
é pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 11 de novembro de 1998. Bemsnlo Cabral, Presidente - Romeu Tume. Relator - Pedro Simon - Levy Diu - Fnmcellno Pe-

reira - Ja.é Blenco - Jefferson

p-..

L.eooel

Paiva - Jouphet Marinho - AntOnio C. Vslecleres
- Roberto Freire - Romero Jud - José Fogaça Shglo MM:heclo - José E. Dutrs.
O SR. PRESIDENTE (Geraldlo Melo) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. sobre o Requerimento n• 349, de 1998, do Senador Pedro Simon,
que soltcita a inclusão em Ata de um voto de louvor
ao cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo
Evaristo Ams, por ocasião de sua aposentadoria e
substituição à frente da Arquidiocese de São Paulo.
A matéria, nos termos do art. 222, § 2', do Regimento Interno, será incluída na Ondem do Dia da
próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR PRESIDENTE (GeraiOO Melo) - Sobre a
mesa, proposta de ernerda à Constituição que será lida
pelo Sr. 1' Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma

IÔ lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 31, DE 1998
Altera o Inciso VIl do srt. 71 da
Cnstttulção para permitir aos Deputados
Federais e aos Senadores o scesso aos
dllclos do Tribunal de Contas ds União.

As Mesas da Câmara dos Deputadlos e do Senado Federal, nos termos do § 3' do art. 60 da
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Constituição Fedanll. promulgam a seguinte Emenda ao texto c:on81tucional
Ar!. 1° O incieo VIl do art. 71 da Constituição
passa a vigorar com a seguinlle redação:
"Art. 71 .................................................

VIl - pn1111ar as informações sol..,pelo Congr1I8&0 NKional, por qualq . .r ~
suas c-, por q.-lquer das I8SP8CiiVM
ComiM!iee, ou pelos Daputadoa e Senaáores sobre a fiscelinção CXlllldbil, financejra,
ort;aJ1181'11*ia, Ql*acional e jMbinonlal a
sobra ,.. ..,.,., da aldlorias e inspaVIea

realizectee, induaive sobre prooassoe em
tramitllf;6o. •
l'.rt. 2" Esla Emenda Constitucional entra
vigor na data da sua publicação.

JueiiF

em

;i<>

O aperfaiçoamanto da democracia e o pleno
exerclcio da cicllldMia requerem o coollnlle da aociadade sobra os . , . e ~ po'lblicos, com enloqu8
não só nos • ..,_,. ~ legalidade a ~.
mas principal..-. no ooutJOie da ~ e dll
eletividada doS ,.."'adiJs oblidos pelaa i-~
es govemanattais. Essa fW1Çio da conlro4e •
apontada como uma das pci ICipals contribuiç6a5
dos Parlamentos para o processo damocrálioo. Nlrguram-se, pois, j.-,. todas as praocupaç6es no
sentido de motivar a eelimular os parfamenlaMs, na
condição de rap.-lllllmas da sociedade brasileita,
para uma participllçio aliva .-se controle.
1'. Conaliluição Federal de 1988, diante da impor1ància social dessa lunç6o partanwllar, oonlellu
ao Congresso Nacional o ~ de lilular do controle
externo. Essa a inlafprelaçio a que lacilmeme chBga qualquer peuoa que analise os dispoailiconstitucionais que tratam dessa mal6ria (art. 70 a
73 da Consliluição. entra outros). Eaaa vontade do
constituinte • em parleila si'*>nia com os anseiO& da
sociedade brUileira •• _ , sendo, em grande parle,
prejudicada pala
do texto c:onstituc:i<>M.
o qual é ornillao quantO M poeaihiJidedes
de atuação e doS mecaniarnos peloa quais o Congresso Nacional poese -rcer essa con~ 1c!nda.
especialmente quanto ao seu ralacioMmento com o
Tribunal de Contas da Unlio - TCU.
Essa amlligúidade do texto conlllitucional Iam
motivado um eX0881ivo afastamento do Tribunal de
Contas da Unilo do COIIQI 1 sao Nacional, QU8f _ . .
do atua como agente da controle externo, qyer

"'*

di......_

conc.-

NOVEMBRO DE 1998

quando atua como Simples prestador de informações e serviços ao Parlamento. l'.lém do mais, ao não
atribuir responsabildiades ma1s objetivas ao Con·
grasso Nacional, a Lei Maior tem contribuído para
que o Poder Legislativo não tenha avançado signifi·
cativamente nessa tarefa, como seria desejável.
Entendemos que o constituinte pretendeu conferir ao Tribunal de Contas da União um acentuado
perfil léa1ico, ao atribuir-4he competências administrativo-fiscais, reservando as decisões de natureza
politica ao Congresso Nacional. Por outm lado, sendo o Tribunal órgão de auxRio ao Congresso Nacional para o exercfcio do controle externo, tem o dever
de fiscalizar principalmente as ações desenvolvidas
pelo Poder Executivo.
Ao exercer essa função. caberia ao Tribunal
fornecer os resuttados de imediato ao Congrasso
Nacional. Na prática, esses trabalhos só são !ameei·
dos ao Parlamento após o julgamento do TCU, que
reluta em transferir, nesses casos • corno deveria la·
zer -. o poder de decisão ao Congresso Nacional.
1'. Constituição Federal de 1988 estruturou um
abrangenle sistema de controle externo e interno,
atribuindo ao Congresso Nacional, na condição de
representante direto da sociedade brasileira, o papel
de t~ular do controle externo (a•t. 70 da Constituição
Federal). Isso, obviamente, sem prejuízo do controle
exercido pe[a sociedade, de vez que ficou assegura·
do a qualquer cidadão, partido politico. associação
ou sindicato a prerrogativa de, na tonna da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tri·
bunal de Contas da União (arts. 74, § 2" e 58, § 2",
inciso IV, da ConstitUição).
1'. relação Congresso Nacional - TCU deveria,
assim, ser intensa, produtiva e voltada à garantia da
moralidade pública. ao melhor desempenho do Esta·
do e à racionalidade dos gastos públicos. de forma a
atender aos interesses e aos anseios da sociedade.
Na realidade, o relacoonamento Parlamento - TCU
tem sido bastante 'cordial". No entanto, do estrito
ponto de vista do interesse social, não tem sido
construtiivo.
Mesmo quando executa funções voltadas ao
atendimento de solicr1ações ou que visem funda·
mentar as decisões do Congresso Nacional (apr&ciação das contas do governo, execução de audrtonas, fornecimento de dados e informações ek:.) o
Tribunal não discute ou não procura orientar e planejar o seu trabalho de forma a atender os objetivos
pretendidos pato Congresso.
Fato marcante vem ocorrendo com as aud~o
riais - voltadas para ternas e programas de relevân-
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.ea;:z:ade.s nos últimos anos pelo TCU e
k-:'"-':!'.iita~ 1nio!'n"ar.C'es e melhor preparar
" :~rC'f·(.) '~9j:2 ;:;r_~,.e-o:iar po; Gc:--:las .jo govemo. Essa
~ ;.;"("~--:'-: '--~:~~r,a b~':1=carnente :•:-mecar subsfdios às
,?(';_!:~~: ~-:: (-:':JI1~iA!i2·) :-·~_cic;,~l 1::::~ quem compete
:•_,:"1~f ac-:-?.~ -contat-), :"'.' QUá.~- entreta!'l1:0, nãO tem Sido
··.:· ·:-·...~ :- ··:~~=·nt~.~ =:~ <=--e1~:) dos temas, planeja---.-=~~:~., •:.;;~~t:::ç2.c c ...-.bjet:vo::; r!o trabalho. Nem mes·TI~ r's t~~:.torio~ finai!:; oe~sa.s euditorias são envia·

·:tê

-· ·-~ · ··:-;. =-_,-,, .:::.

:.:-::..::. ;.•:; '7.:-nqr:=:-sso

Nac;~-?"6.:.

(~

·.r:ib'..!nr!l r.!e Cc!'!t'::!': d::t ~.)nião não tem atendi·
do t~ngresso Nacional,
~es-:o'i'_. . . _.,_·~nC!-·.>-~5 oe ío~~~ ~urocritica (exce~ de
-,;-r.... ':.-,.~ _, •._ ·rtníc:-;ict~o:ie\ •-;_ .1e: maioria das vezes,
-: -.·-'.!eu~ ~t:~~·;·~B. .~u~itorias solicitadas
·· :-~··_, -·.:-:r;T~::-r)o d3m.J'?rrr até ~rê~ ==~nos para serem
--. -::1:::.~:-···r:- ~- ·-'"' '"·rc!iflt.-;"':'1. r->:í-:" ~:ê::> r,'Jnclusivas rela•· - 1: . .,.. · ~-:c-L ~;..!!::' •.:. Gl..: irmícros aoomadas pelo Con-

ci:J

~-- ~~~?."~.-: ~~- d~nqn~as

' ,, ,, ·-:

ir'"'..,.,ntrva r:-u consuttiva, por exem!·r-ra c levanta:,tento e fornecimento de
'' rforr···-,·r ~l.. S :!O ':'ongresso Nacional. deveria ser
n--._-., ~:}
j'':" 1·..: ..... ,--'':_:·--:r- 1 d~ rneneira difP.renciada, em
i;.c'3 b
i'i· 4 ~""<e '"'o/'~C'-=;4,..;~ e, principalmente, por
:,"'_,~r"'~- ~~~ assunt'J a ser deliberado pelo próprio
CongrPS50 Nacional. Nesses casos, em princfpio, o
.... "~,l:-o'''c.r,to avocaria para si a oompetência para a
·"~~"=·~~':" ,..:=tbendo ao Tribunal apenas o levantamentr_. e · '· r-o("' .... ;m,..nto dos dados e informações requeri~':'

~"·J. ;.•it~ua

Dessa funna, uo caso de um pedido de simples
lurne-t..:in·e'ltu Ue infum-.ação, o Tribunal apenas ateni.Jer ra ao soli._;itado e forneceria os resultados de ime..• 3h.J i,; J J\..H rg~ C.SS'.J rJDL-kmal. A este caberia, então,
u'ec1d11 sobre o assunto, seja instaurando comissão
pa!lantf'lllar de inquérito, seja determinando ou su:J?II~-~~a pr: :i~êrll:i:~os a serem adotadas pelo próprio
i ,.~_'Jl!"! u1· ~utms órgãos competentes. Importare';10 ~r qt•·:- o Longresso l"'lacional é o titular do con1

-:: .. '-

tl').

do ~qt:-~nfo. nãço é isso que vem ocorrendo. Na
~~?''d~-:1~.

o Trib11na1 analisa e trata todos os assunit•e são submetidos dentro de um mesmo
r·~·r:-~·-•·r~r·!o padrão, passando pela decisão do
r-IQn~ ...... ou da::; cânra1as. Disso resulta morosidade
"' '"nn~r;--.:'lde do prr"'esso, em prejurzo da tão ne~.,!='~:'i, .. r:ot)j~trvida(kl e !empestividade das respos.~
..;' 1 ÇJIC'~c::-o. As auditorias solicitadas pelo
.-:Hw ~N"•) ; ~~r:i':'nal ~·'Jmam com o julgamento do
.. r.r •
'"-"' ,...n~~ n~r:~r inclusiv~. di'SCOrdâncias pre···~ 1'--'~

........

(_·

~

~·~c1onamemo
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Nesse sentido, por intennédio da prese:1te Proposta de Emenda Constitucional sugerimos a allerações do inciso VIl do art. 71 da Lei Maior. de forma a
possibilitar aos pa~amentares o acesso a Ioda e
qualquer informação constante dos bancos de dados
do TCU, inclusive nos processos em 1ram11ação. de
fonna a viabilizar sua atuação institucional r'lO âmbito
de controle extemo.
A Proposta de Emenda Constitucional que ora
submetemos à análise e aprovação do Congresso
Nacional certamente permilirá o aperteiçoamenlo do
sistema de controle externo, como forma de estimular e possibilitar mudança da sistemática de aluação,
que hoje caracteriza o Tribunal.
Estamos seguros que e modificação sugeridas
nesta Proposta de Emenda Conslilucional resume
as preocupações manifestadas por muitos Parlamentares e poderá contribuir, de falo, para o aperfeiçoamento do controle externo, a cargo do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. Senador Odaclr Soares - João Rocha - Edlaon
Lobio - Elclo Alvarwa - Bello Parga - .lonu PI- . , - Julio campos - Ronaklo Cunha Lima Geraldo Melo - José Saad - José Eduardo Outra
- Nabor Junlor - D)alma Besaa - lrts Rezende ......,. Silva - João França - Laura campos Eduardo Supllcy - Paulo Guerra - Rita Camata Abdlaa Naaclmento - José Agrtplno - José Roberto - José Eduardo Outra - José Fogaça - Gilvan Borges - Leonel Paiva - Romero JuQi.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 71. O controle eXJemo, a cargo do Con-

gresso Nacional será exercício com o auxilio do Tribunal de Contas da União ao qual compete:
VIl - prestar as infonnações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas,
ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resuHados de audilorias e inspeções realizadas;

(A Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A proposta de emenda à Conslituição que acaba de ser
lida tem a sua tramitação sutortiinada a dispos1ções
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especificas do art. 354 e seguintes do Regimento lntemo.
A matéria será publicada e despachada à Co-.
missão de Corwliluiçiio, J&Siiça e Ci-nia.
O SR. PAEIIDENTE (Geraldo Meto) - P - se à lista de oo.OO.WS.
Concedo a· palavra ao primeiro orador inecrlo,
Senador Emandes Amorim. V. Ex" dilpõe de 20 minutos.
O SR. ERNANDES AIIOIWI (PPB- RO. Ptonuncia o seguinla diacul'"80.) - Sr. Pr81idente; S.._ e
Srs. Senadores, em nome da coerência que -~.-•
norteou a minha vida polllca, dew famr um ..; btl
do meu posicioo oamento em ralaçAo à aprovaçAo da
emenda constitucional que apl'OIIOU a nuleiçlo pma
Presidente da Repo"Jblica, Gollemado,_ e Preleitoe.
Estão nos Anais desta casa a ninha mani*tação contrária ao prco. Contrária, não por • r
do contra, mas, sim, por uma razão clara e insolamável, os nossos polllico8 e o povo ainda nio IMIIIo
suficienternenea amadurecidos para o proceuo, a
nossa democracia llinda 6 muito jovem.
A história - a j6 no& fez iuSü\1&. assilltin.a
a um festival do a.o da m6quina ~ a
serviço da 111 oleiçio dos . . . , . gDWIITIMIOias.
Em meu E-*> nlo loi df-mi, nos delrcw•mos com ~ milion6tiu, artillu de pri..,._
ro time da constellçlo artlstica a serviço da
promoção da ClllCicàlura chapa branca.
Nós da ~ e o povo de FloodOnla, uma aliança hilll6rica, corweguimo6 --=ar com um
programa rico em propoo~taa de trabalho, em ~
do resgate da d9Jidade do nàsso Estado e do r-.
so povo.
O povo do meu Ea.lo .deu-nos uma li9i<> de
maturidade politica, dizendo nlo a um govemo um
compromisso com a aa- tlllbalhadolll e com o cásenvolvimento de RotldOrlill..
A alianÇa do PPB com o PFL, que a noua imprensa batizou de "pacto nw:axaira", foi uma
de idéias contlll o cepital e a mentira.
Já no primeim tumo, o povo rondonie.-.e • biamente aponiBva para onde se dirigia a vitória. No
segundo tumo, configurou-se o que já era previsto: a
decisão soberana das Ulllll5 dava a consagraOOie
vitória ao nosso errinente Colega Se.....:lor Bianc:o.
O Senador Bianco chega ao governo do ...._,
Estado ungido pela sen.dade, honradez e dignidllde, trilogia que nwcou a - trajel6rill polftica. 00n10
Deputado Fedellll e Prefeito de Ji-Paraná - e aga~a
Senador da República.
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RondOnia, sem dllvida, muito espera do seu
novo Governador. Grandes· desafios serão por ele
8AIIBI11ados. MaS eu e o povo rondoniense depositamos toda a nossa confiança na sua experiência e
vontade de trabalhar pelo nosso povo, em espacial
pela classe trabalhadora e pelo nosso desenvolvi-

mento.
C Sanador Bianco chega ao Govemo do Estado de~ O!las polfticas retrógradas, rasponstivei< ;:::~ <:<tagnação do progresso e da moralidade
pública. Governará. oem comproiTisso com grupehos pollticos, que representam o atraso, incompetência e ...slbllidade social.
EsiDu certo de qu~, pela orimeira vez, desde a
llllnslonnação de Território para Estado, eu me :!!:nharei a um Govemo, pois a históna dos Uov8mos
anteriores já me fazem justiça; o po,·o ao meu Estado me conhece, sempre estive ao seu k.do e não ao
lado do poder de plantão.
A tllljetória politica do Senador Bianco me dá a
garantia da serte<:ad<> no trato da coisa pública. Es-tarei, corno sempre estiv6, ao lado do povo rond<>niense, vigilante, zelandc pelo seu patrim6nio e buscando soluçoes para os problemas que nos afli~.
Vamos juntos transformar RondOnia em um Es-tado da Federação com maior igualdllde social e
uma justa distribuição de renda, oportunidade de trabalho e dignidade a todos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sabem
todos os Colegas que aqui travamos uma luta contra
a corrupção, contra os desmandos que ocorriam e
que ainda ocorrem no Estado de Rondônia neste
Govemo que se linda. Foi um trabalho duro, uma
luta incansável. Entregamos a reeleiçio aos mandatários. A maioria, 90% dos aluais governadores quiçá até o Presidente da República -. não conseguiria se reeleger se tivéssemos exigido o seu afastamento seis meses antes, pois a maioria não tinha
oompetência nem condições para tal. Os I"IICI.W'SOS
repassados aos Estados, como no caso de RondOnia, por e11811lpto, toram leitos de qualquer maneira,
sem se verificar as condiçõeS do Estado e onde se
estavam aplicando os recursos.
Toda vez que se denunciava uma corrupção no
Estado de Rondônia, a máquina econ6mica I-rai
sempre lhe passava dinheiro. Mas balemOS nessa
tecla, discutimos, e a população, I1IBSIIlO à distAncia,
ouviu os nossos discursos, por intermédio do programa A Voz do Brasil.
Em campanha, lonnamos uma coligação entre
o PPB e o PFL e, na propon:ional, salmos com as
duas candidaturas: os Senadores José Bianco e eu
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candidatos ao Governo do Estado. No inicio da ~
panha, eu estava em sagundo lugar. Logo após, por
causa do derramamento de dinheiro público e oca·
ráter milionário da campanha, com cantores fazendo
8how. de US$100 mil, pagos pelo aluai Governo, ficou evidente que eu não co..-guiria disputar o Governo. FIZ uma campanha de mfdia e fortaleci a candidatura do nosso Colega Senador José Bianco, que
venceu as eleições. A nossa coligação venceu as
eleições. Com isso, vamos tirar o grupo que estava
arrasando o Estado, afundando as suas economias
e levando-o ao atraso. Esse é o objetivo deste pronunciamento.
Ainda em relação ao tema eleição, eu gostaria
de cizsr que realmente há necessidade de esta
Casa apoiar a CPI, SOlicitada pelo nosso Colega Senador Ademir Andrade. sobre os inst~utos de pesquisa, viato que naalmente prejudicaram alguns candidatos. Nio foi a primeira vez.
Quando fui candidato ao cargo de Senador, há
quatro anos, o meu nome, dentre os seis, geralmente estava em último lugar nas pesquisas, enquanto
que, por meio da nossa pesquisa particular, eu sabia
qual era a minha colocação. Tanto que venci as eleições. Nesta última, eu estava em segundo lugar,
mas, por interesse de jornais, de grupos, a imprensa
levou a noticia à população de queda nas pesquisas, sem que isso fosse verdade, o que desestimulou a minha companha e me prejudicou.
Por essa razão, peço à Presidência desta Casa
que viabilize, o mais rápido possfvel, a lonnação
dessa Comissão Parlamentar de lnquémo. Já pedi
também ao Uder do meu Partido, o PPB, que me inclua corno membro dessa Comissão. O Estado de
Rondônia tem mu~o o que analisar a respeito.
Eles negociavam com a pesquisa, diminuíam
os percentuais dos candidatos, inclusive os do nosso Colega Senador José Bianco, que era o terceiro
ou o quarto colocado. Nos últimos minutos, na última
semana ou na véspera das eleições, eles infonnavam o resultado real e diziam que não erraram. Porém, na verdade, haviam negociado com a pesquisa
o tempo todo. Isso tem que acabar. Esta Casa não
pode ficar alheia a esse problema. Por isso, solicito
a instalação urgente dessa Comissão, para que possamos disciplinar a questão das pesquisas no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEHTC (Geraldo Melo) - Por
cessão da Senadora Benedita da Silva, concedo a
palavra, por 20 minutos, ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, as man-

chetes dos jornais noticiaram que os juros caíram
sete pontos. Afirmaram que anteriormente os juros
eram de 42%, dando à sociedade a idéia de que esses seriam os juros praticados. Esses juros eram o
limite máXimo e, com toda a certeza, não eram praticados em quase nenhuma operação, exceto se algum banqueiro estivesse com a "corda no pescoço"
no Banco Central. Na ven:lade, os juros praticados
hoje estão por volta de 35% e têm que cair mais.
Hoje, pela manhã, pesquisei corno está a nossa divida. Em junho de 1998, ela totalizava R$349
bilhões e 400 milhões, somadas a interna liquida e a
externa. A divida externa atualmente está na casa
dos R$90 bilhões. Tiram-se dai as reservas e verificamos uma divida aproximada em R$50 bilhões. Era
de R$20 bilhões em junho, antt>S das grandes evasões de divisas que sofremos.
Se analisarmos os juros médios pagos por
essa divida, veremos que foram de cerca de 19%.
Se fizermos uma projeção para o próximo ano, o PIB
que estava previsto de R$904,3 bilhões será de
R$890 bilhões. Portanto, o PIB será menor no próximo ano. se atualiZannos a divida, teremos alguma
ooisa da ordem de quatrocemos bilhões. E se os juros continuarem como estão, teremos uma média
anual de 25%, o que nos levará a uma situação catastrófica. E: preciso que esses juros cheguem à média de 19%. No final, precisaremos estar na casa
dos 16%. Mas será d~fcil fazermos uma modificação
nos juros se não tocarmos realmente fundo nas modificações previstas.
O Governo apresentou um pacote à sociedade
e ao Congresso e à medida que nos aprofundamos
no estudo dos números desse pacote vemos que ele
ainda é muito pálido e que reformas mais sérias precisam acontecer.
Sr. Presidente, causam-me espanto algumas
coisas na República. A primeira delas - e ponho-me
no papel de empresário. V. Ex" também é empresário - é que eu jamais faria com os meus funcionários
o que o Governo tem fetto com os seus nos últimos
tempos: ele fala mal, trata mal os seus funcionários
e quer que eles produzam. E muito diffcil conseguirmos produtividade de uma equipe se ela é tratada a
pontapé.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB - MTI - V. Ex"
me pennite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Com
muito satisfação.
O Sr. Carlos Bezerra (PMOB - MT) - Nobre
Senador Ney Suassuna, ouço com atenção o discur-
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so d€: ...· 17" .. ) ::::;e afi,...,~ serem insufio::ientes as medidas c-: r.-3cc.•:: 2 q:1c o•..rtras ~everão ser tomadaf.

Acredite

-~L.<e

a p(nc:pat medida é en:ontrar

~~ma

sar-

da para a arvioe. ~t:e sa acur.ulê. e ':Jl.M!' crese9u trezentos bilhões em C:'-'ãt!'':" anos - qua!re oer.1 I:Jilhõe!:;
por ano. Dew'err~s ar!r~r-!a.r ~sse problema. Nlo
que não se P<'Qt:e o JiVIda; Pão defenoo o calote. A
dívida tem que ~'Sí D292.. E~2 e !.!ma questão lllbra
a qual a grar -~-:3 !rnprensa r:.oucu fala, porque é do Interesse dos .:.;.:..:·~.:~iros e c.i;::3 g~e.r.das grupc. económicos. Co!-: ~""-~ :;:-não 2 ~;,;!~a r'IO Congresso, que
não aprova a:: ffiTorrr:.r!c;.. co;oc.s.m a cuapa nisso e na-
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Cone~!'"~<:- rx:"m V Exi. mas cons1~~~·') aue 9
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ieríarnc~ :~"..:-a ~~!

para sermos dures . .=e 19-:'tl:'. CJ,r.

·./""i'le

""l"""á~::.

~9~~ ._:!":::i~ '"~~""~-

quilo, mas nir'lguém ?.':'c-ida ~ ;'3!2 .j:,! queS!§.o.
ÇJIIém vai ao é!:rr::::go c? .JUG.::tã.:-, qu~ á a cr-~da. que
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(1:Je se trata,-:-:~.; _·,_;i;..:_ ~:.!r.;::.:..~;..:...;.,-~:,. i.~;.. -a::·.:;..:·.~ neres~.?no c:Y:B..·, ..::~·,· ~--~ -:cr:.-:=-, ·;--::
·o:·--:!: :J.L• :.

O SR. NEY SUAS3t:::u, (pMD8 ·- PBl - iiobn!
Senador Carlos Bezerra, vou dizer o que imagino
que pode ser feito.

O Sr. C.la. Be • ra (PMDB - Mn - A dlvidll
está ficando totalmente i~vel. Esae é o ~
ma do Brasil. Os recursos a serem arrecadados com
as medidas do pacote são para pagar os juros da dl'vida!
O SR. !'!!:"

~!JASSUNA

(PMDB - PB) - E slo

insuficientes!

O Sr. ~l1<1t1 Bezerra (PMDB - Mn - O que é
UrT" ~~'5urdo, é um contra-senso em um País corno o
;J€ tem problemas socia1s graves; em 1.m
.. ais yc" retira dinheiro da educação, da saúde, da
retom-~a .2.grári2.; em um País onde a1nda há tlhra.ttose - enfennidade que quase todos os palses do
mundo, até os afncanos, já aboliram. Estamos em
uma s~u~ção de Terceiro Mundo piorada, grave. E
estamos pagando a divida dessa maneira, com _.
ses juros. Este é o problema. Senador! Penso que
todos têm de bater duro. para que o Pais e~
uma solução para essa questão. Temos que inYBIIIir
em educação. em saúde, na área social e em inf•
•strutura para que possamos gerar empregos p.a
s novas geraçées. Desculpe-me a inserção no di•
.rso de V. Ex'. mas estou aborrecido. Todos O&
· 3. na grande imprensa. há acusações contra o

1gresso. contr:=! isso e contra aquilo e, no

emanto,

· vejo ninguém tocar no x da questio. Muito oblipelo ap2~e que V. Ex" me concedeu.
de

·J

O SR. !'IIEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Agra·
a V. E.'<•.

que denegf1•r:1c ::: ·:·~-.;c·;; ;Ir. '•; :.. · ··:;.;;~ .. ·, : ·.~.
Em segundo lugar, não entendo o Governo dizer
que tem um déficit primário inicial de 1.3~; C0 PIB.
Ora. se o Governo quer mudar isso, tam q•:<? ccr•!r:o
çar de zero. ou seja, as suas co'ltas, hOJF', 1~?'J po·
dem ultrapassar o qu~ recebe O Govemo não •-c-:1?
dizer que a sua conta começa ern 1 ,3'% d'J PIB. t-15.(.·

consigo entender como é que alguém r-ode dize•
que vai fazer um aperto. mas que com<:!Ç31á ad1roi!i''
do que há diferença entre a rec-eita e 2 desol3s..~ Tí
nhamos que ter partrdo Co zero. o r.oyPrnC c--t~ !":'<:;
mostrando que não tem condições rle ~.:or~cr :-~ prc
pria came com imparcialidade, pois enlrega aos fllncionários públicos a m1ssão de cortar a própriL>. es~ru
tura. Está na hora de o Governo nom.... nr urr"'a :: ·.. rw;
são de cidadãos acima de quaisql.!er :3t..:::t:o::• 1.--::-:. 1· ··
dirá onde fazer cortes.
Sr. Presidente. rnúmeras ernpre~as roran• encerradas, mas o sangram~Jntc conhluu. r~·ner?. "-i"·~
tenha sido encerrada. ~or exempla. ~ r k1te-Sul. ç.-0~'=·
o que me disseram é que amda há mil e r ·'J'....!'.:2.S ;_<?-:;
soas paradas no Rio de Jane11c. "'-:: ,:~. ,•;-":!.~•-:-!.
aguardando que um dia ela volte a funcionar
Temos que ter coragem de constituir url'a co ·
missão para a renegociação das dívitl1.s tr' 1 1~ E :;te
dos, Municípios e União. remos que criar .. ,,.=J
missão que tenha aul0~'d::'r:!'9 r1r2 ,~,,,,., •;.
Brasil.
Não é posslvel que em Q~a'·1uer c.r:r··~l !. 4
América Lat1na. em r u:!·d··. o metro '-'"bi-:r '"? ~,.... ·'1
custe US$0,45, mas ·. r..:•: ..'!f' L 1pit~ •s ' r:n
ni,
Janeiro e São Paulo e!e
~-.-~-seJa. US$4.5 dólarec
j
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Também os portos não podem continuar como
estão, custando caro, apesar da reforma. No que se
refere à eletricidade, a Argentina, por exemplo, consegue nos vender o megawatt mais barato - e com
lucro - do que Fumas, que gera o mesmo megawatt
mais caro. Temos de diminuir o custo Brasil e, para
isso, creio que é o momento de se reunir um conselho de pessoas de fora do serviço público que tenha
coragem de apontar o que tem que acabar. As contas têm de ser recebidas e negociadas.
Apresentei um projeto de negociação das dfvidas. O Banco Central tem bilhões para receber. Todo
mundo tem bilhões para receber, mas as pessoas que
devem, que têm obrigação de pagar, não pagam. Penso que decisões mais sérias precisam ser tomadas em
relação ao pacote. Da forma corno está, a situação
não pode continuar. Não podemos ter mu~o talo. Cabe
a nós, do Congnesso, tomar as decisões. É preciso
que as decisões sajam mais sérias para que a fragil~
dade deixe de existir e os juros possam cair. É inadmisstvel continuarmos pagando 35% de juros ao ano
se com os juros em 19% já atingiríamos praticamente
o necorde mundiai de juros attos.
O Sr. Ramez Tel>et (PMDB - MS) - Penm~e
me V. EX" um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Concedo um aparte ao nobre Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador
Ney Suassuna. tenho acompanhado, uHirnamente,
não o discurso que V. EX• tem feito, mas a sua preocupação com os rumos do Pais. Em várias oportunidades, V. Ex" tem apresentado sugestões sobre os
rumos da economia brasileira. Quando solicitei o
aparte, eu o iiz por'lue V. EX• disse - acho que já
vottou atrás - que era preciso tomar medidas mais
drásticas ainda. Penso que não dá para penalizar a
sociedade bras1leira mais do que ela está sendo penalizada, Senadon Prefiro acreditar que as medidas
que V. Ex" esia sugerindo são essas úttirnas, porque, em outras palavras. o que entendi do úttimo trecho do discurso de V. Ex- é que é preciso gerenciar
melhor a coisa pública. O que está faltando no Pais
é levar esperança ao homem do campo. Não estou
vendo ser tomada nenhuma medida para favorecer
a produção e elevar a receita do Pais, afora a elevação dos tributos. Até agora, estamos criando impostos para aumentar a receita e não estamos propondo medida alguma que possa fazer que os impostos
venham em aecorrênc1a de nece~a oriunda da produção neste Pais. Quando V. Ex" falou - para ser
um pouco mais claro no que quero dizer- em formar
uma comissão, aou exemplo do que ocorre na agri·
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cuttura no Pais: temos, de um lado, o agricuttar com
a sua propriedade hipotecada ao Banco do Brasil
por um valor que não paga a sua divida - ele não
tem, portanto, condições de pagá-la -, e o Banco do
Brasil não tem condições de receber, porque a propriedade não vale aquilo que valia quando da tomada do empréstimo. E não se negocia isso. Assim, o
Brasil continua produzindo cerca de o~enta milhões
de toneladas de grãos há dez ou doze anos. O que
entendo é que fatta a mensagem da esperança para
quem produz neste Pais. Creio que esta é a única
attemativa que temos. Estamos falando nas reformas, com as quais o Pais vai fazer alguma economia, mas elas não ~esotverão os problemas. Falo sobre as reformas que vo~mos até agora, inclusive as
consmucionais. O resultado da reforma administrati·
va não é sign~icativo como se está propalando, essa
é a vendade. E como V. Ex" diz, ela tem sido feita
em detrimento de uma categoria, ela tem sido feita
em detrimento de quem presta serviços ao Governo.
Vou resumir. acho que está faltando mentalidade
empresarial, mentalidade de quem quer produzir.
Era esta a contribuição modesta que queria apresentar ao brilhante pronunciamento de V. Ex".
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - A sua
contribuição não é modesta, Ex", ela está exatamente
na mesma linha do que defendo, ou seja, que foi prec~
so fazer o pacote, mas que não vai sign~icar nada a
aconornia que ele vai tll!Zer, porque os juros, numa voracidade ilcrivel, vão consumir todo esse sacrifício. É
preciso que seja feito um corte mais fundo, mas não
na sociedade como um todo e sim no Governo, que
tem de dirrinuir a sua máquina de modo racional, com
gerenciamento. Não consigo entender que se bata ·la
categoria que tem que prestar serviço público, porque
eu jamais faria isso com meus empregados.
Segundo, é necessário diminuir o tamanho da
máquina. O que acontece na minha empresa? Está
havendo crise? Trato de adequar minha empresa à
realidade. É o que o Governo tem de fazer. Para fazer isso. quase sempre contrato uma auditoria exter-

na, contrato gente de fora, que não esteja em imersão, pois quem está dentro da água não percebe
que está dentro dela. Um peixe só percebe que vive
na água quando satta fora, no ar. É o que se cham?..
em administração, imersão: quem está na srtuaçã~:
de imersão não corta como deve; portanto. seria
mu~o importante que tivéssemos pessoas de fora do
serviQO público, pessoas de categoria, uma comissão forte, quase o que Juscelino fez na época da indústria imobiliária, quando criou uma comissão para
oferecer soluções.
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Temos que analisa• o custo Bruil. Tem qw
haver uma cornissio que·IIBD<e o CUS1IO Brasil. Nio é
possivel os nossos empi8Úii06 ~irem da lc.ma que fazem oom o pessoal de fora, que tem cu.
tos muito mais baixos. E nó&, do Congresso, t de tomar a dianteira e ~ntar sugestões. Eslau
aqui apenas ~ntando B9JII188 augestóe&. .16
falei das dfvidlls que temos a raceber, da terceirbllção de dividas, falei de vMils coisas nesta tribuna,
mas acho que nós, Parlamenlares, e princi~
os Senadolas lemOS ~ de lazer ~
sessões de brWn 11tonn para ai.,_ su~
idéias que ~ melhorar a visão do Govwmo a
ajUdá-lo a sair de uma a;n.çio limite.
Concluindo, eu diria que o próximo ano ,.; mais complicado. Haverá, com toda
oferta de capilal eXIemo para ajudar qualq- ~
Haverá aumento da deaconfiança interna. Nllllll*
vai confiar. são lançados pacotes e maia P""'*S a
não há solução para os problemas. A cada ela ....
menor a confiança nas-liÇÕes do~a salda de capital: tlnhamos 70 bi~ em , _ , _
e hoje temos muito menos; 88C"&e'a o crédito inNrno e diminui o PIB. A sm..çio, no poóaimo ano, 98111
mu~o mais diflcil. ~ praoi8o que auxiflamos o Executivo, oferecendo mais suglllllões, maia salda8, que
sejam inteligerWes. Este Pais é Wivel, mas é pr8C8o
ter raça, ter coragem. ter wntade politica de f._
modificações sérias, principalmente na máquina do
Governo. porque é inadmisSival começar uma ca.
cussão dizendo que ternos um déficit prim6rio da
1 ,3% do PIB. Ele tinha de ser zero. Quem q - f._
deve começar do zero. diMI cortar doa onde doer.
Sr. Presidente, eram estas as minhas cotoaações. Quero dizer que a minha intençlo é ajudar e
há horas em que é preciso alertar para que • paasoas pen::ebam o ~acto. ~ este o objetivo do , _
discurso. É pnaci&o fazer um pacote mais profundo
sob pena de, no próximo ano, utiiizalmos 51% do
PIB somente para o pagamento de juros.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - eo.-do a palavra ao nobre Sanador Eduardo Suplicy. V.
Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (EIIoco/PT- SP.
Pronuncia o aeguin1e discurso. Sem nwisão do ,_.
dor.) - Sr. P1waiderlte, nobre Senador Geraldo Mllo,
Sr"s Senadoras e Srs. Sanadores. em primeiro •.....quero afirmar que. como Uder do Bloco de ()palio
ção, como Uder do Partido dos Trat.itiiiCXl..., consideramos axtAtmamenta importante que seja leilll
uma apuração a mais séria e rasponsahel possl,..,

cenaza. -
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pelo Ministério Público, pela Procuradoria Geral da
República e pelo Congresso Nacional, dos assuntos
que começam a ganhar grande import.Ancia, ainda
mais diante da divulgação, hoje, pela Folh• da S.
P8ufo, de um novo indício de documento de autoridade que pertenceu ao Governo Femancio HenriQue
Cardoso.
Avaliamos como extremamente graves tais indicias. Nós- e eu, em especial-. esperamos, acreditamos e torcemos para que, de maneira al~ma.
autoridadeS, como o Presidente da República e M~
nistros de Estado, estejam envolvidas em situações
que não gostarlamos de ver acontecer.
Avalio, Sr. Presidente, que isso seria· uma tragédia para o Brasil após o episódio anvotvencio Fernando Colfor de Mello: depois de ter ganho extraordinária confiança da população, depois de ter sido
eleito pelo povo, após mais de 25 anos sem eleições
diratas, ele deollpcionou a população com suas práticas, que feriram a ética.
E espero que isso não ocorra com o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas,
diante dos indicias, é muoo importante a averiguação, e tenho a convicção de que o próprio Prasiden·
te Fernando Henrique Cardoso e todas as pessoas
de seu Governo são as primeiras a querer que tudo
seja seriamente averiguado.
No Ambito do Congresso Nacional e do Sena·
do Federal, a iniciativa que tomaroos foi a da raquerer ao Presidente da Comissão de Fiscalização e
Controle, Senador João Rocha, que convoque o General Alberto Cardoso, Chefe da Casa MiiMr, para
esclarecer sobre o exame que tez dos documentos
que chegaram à sua mão, a apuração realizada.
Ontem, o General Alberto Cardoso informou
que encaminhou os documentos ao Ministério Públi·
co e à Policia Federal. Consideramos coneto e adequado esse passo e avaliamos que o Congresso Na·
cional tem que estar a par, tem que conhecer bem
aquilo que será realizado pela Procuradoria-Geral da
República. Mas continua válida a iniciativa de convocar o General Alberto Cardoso para que ouçamos as
conclusões a que chegou até o presente momerrto.
O Presidente da Comissão de FJSCalização e
Controle, Senador João Rocha, informou-me que
está dialogando com o Presidente Antonio Carlos
Magalhães, uma vez que haverá na próxima quarta·
feira. dia normal de reunião da Comissão, sessão do
Congresso Nacional. S. Ex" está analisando qual seria o hon!rio apropriado para realizarmos a reunião
da Comissão e examinarmos esse documento. Va·
mos aguardar o resultado.
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Fica registrada a importância de nós, Senadores, tomarmos iniciativas que mostrem que estamos
preocupados com uma serena e responsável apura-

ção dos latos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
de tratar agora da questão da política económica e
do conjunto de medidas que o Governo propôs para
corrigir os desequillbrios internos e extemos da economia. Como são muitos os aspectos, quero hoje
apresentar alguns dados sobre a Previdência, que
reputo de grande valia no sentido de tomar o debate
sobre o novo pacote fiscal do Governo um pouco
mais transparente.
Os números até agora apresentados, relativos

ao chamado déficit previdenciário, escondem informações importantes sobre as causas da dita falência do nosso sistema previdenciário, especialmente
no que tange à previdência do setor público.
Inicialmente, gostaria de abordar o problema
do délicrt do INSS. Se por um lado o Govemo aponta o déficit da previdência privada como sendo da ordem R$7,8 bilhões, ou seja, receitas de R$45,90 bilhões e despesas de R$53, 70 bilhões, por outro ele
esconde o lato de estar computando como receita
apenas aquela fonte referente à contribuição dos
empregadores e dos trabalhadores (fonte 144). De
acordo com a Constituição, os recursos das demais
contribuições sociais .como, por exemplo, a Cotins

(fonte 153) e a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (fonte 151 ), que arrecadaram em 1997
R$18,19 e R$7,18 bilhões. respectivamente, e até
setembro deste ano já alcançaram R$13,20 e
R$4,96 bilhões. são receitas da Seguridade Social,
podendo, portanto, serem utilizados para cobertura
de um eventual déficrt da Previdência.
Além disso. mesmo se considerarmos apenas

a fonte 144 - Contribuição dos Empregadores e dos
Trabalhadores -, sua arrecadação poderia ser bem
maior, superando o valor dos benefícios ou, na pior
das hipóteses. igualando-se a esse valor, se houvesse um efetivo combate à sonegação ou se não tivesse sido implantada no Pais uma política recessi-

va. que provoca o desemprego e empurra o trabalhador para a informalidade, diminuindo a recerta de
contribuições dos empregadores e dos trabalhadores. Portanto. o déficit no sistema do INSS é, em
grande parte, provocado pelo próprio Govemo.
Passemos a analisar o drto déficrt da Previdência Pública. Vamos começar pelos números relativos
à União. Aqui o Govemo apresenta, do lado da recerta. somente a contribuição dos próprios funcionários (contribuição dos segurados e servidores) -
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R$2,6 bilhões. Entretanto, conforme dispõe a Constituição, aqui deveria ser incluída a contribuição do
patrão, ou seja, mais R$5,2 bilhões. Todavia, se fizermos uma simulação mais favorável ao Govemo.
considerando a contribuição de um para um, como

ele próprio prega para o caso das fundações de previdência privada estatais, sua contribuição deveria
ser de R$2,6 bilhões. Sendo assim a receita correta,
no caso do funcionalismo público civil federal, deveria ser de R$ 5,2 bilhões.
Por outro lado, no que concerne à despesa. o
Govemo somou ao pagamento dos inativos civis o
pagamento dos proventos de reforma e pensão dos
milrtares e parlamentares que, este ano. devem ultrapassar R$6,3 bilhões. Ao adicionar à despesa dos
inativos cMs a despesa com os militares inativos e
com as aposentadorias dos parlamentares. no minimo, o Governo está agindo de má-té, pois, como é
de seu conhecimento, tanto milrtares quanto parlamentares dispõem de um outro regime previdenciá-

rio. Aliás, é bom que se diga que até hoje o Executivo não encaminhou ao Congresso o projeto de lei

que deverá regulamentar a previdência milrtar.
Isso posto, as despesas com o pagamento de
aposentadorias e pensões dos serv1dores civis e inativos alcança R$14,3 bilhões e não os R$20,9 bilhões divulgados pelo Ministério da Fazenda. Ou seja,
se considerarmos a contribuição do patrão Governo
e exclulmos os parlamentares e mimares da despesa dos inativos civis federais o déficit da Previdência
Pública da União cai para A$9,1 bilhões. ao invés
dos R$18,3 bilhões propalados. Uma redução de
mais de 50%, graças a utilização dos números corretos.

No tocante aos dados relativos aos déficit da
Previdência Pública dos Estados e Municípios, é
preciso lembrar que a confiabilidade desses números não é lá muito alta. Mas, mesmo se os consideramos como corretos, deve ser destacado que. qua-

se que com certeza, estão sendo cometidos os mesmos equívocos relativos aos números da União. Assim, na receita não deve estar sendo computada a

contribuição dos próprios Estados e Municípios. No
que diz respeito à despesa, é provável que estejam
sendo adicionados os valores relativos às aposentadorias dos policiais mil~ares. que. todos sabem, são
significativamente maiores que as dos militares federais, e a dos parlamentares.
Ou seja, grosso modo, pode-se dizer que a receita tota.J de contribuições deve ser elevada para

R$4,0 bilhões (ao invés dos R$2,01 bilhões apontados pelo Governo) e a ·clespesa com os servidores
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1nativos c1vis deve ser estimada em tomo de R$12,0
bilhões (cerca de 60%0o ICIIal apontado de R$20,1
bilhões. admitindo-se uma participação dos ~
estaduais em tomo de 40% da lolha toial de if1â.
vos). Portanto, meemo que os valores das d88jl . 1
e rece1tas apontadas pelo Gooemo esMjam cuOJ..._
(o que. como se viu nos it8ns anteriores, é IRiiiD
pouco provável), o déficit pnMdao ICiário de E e Municípios se reduZ po~ra R$8,0 bilhões, ao i,.,....
dos R$16, 1 bilhões 8PQntado& pelo Governo.
Em suma. Mm lazer maiOI8S ~
sobre a razão dos d6licils e sobre a forma de IICII8cioná-los, que com ceAaza nio d8ve _. 11 ~ a
absurda elevaçio daS oonllibuiçOes 00. lunc:iorlárla5
ativos e inativU& da Uniio, o montante dos """'idN
délicrts. compuladas as llts calllgOriu de rwgin•
previdenciários apontadas paio G<MMnO, atingiria a,
no máx1rno, R$17,1 ~ao imlés os R$42,2 btlhões constantes doa·~ dil!ulgados_

O Sr. Culldo MaldaMr (PMDB - SC) - Senador Eduardo Suplicy, em relação ao que V. Ex' está
colocando, e conlonne afirmou também o Senador
Josaphat Marinho, a Bancada do PMDB. liderada
pelo nosso Uder. Senador Jader Barbalho, vai-se
reunir daqui a pouco, inclusive com economistas de
nsnome nacional e tendências diversas, para estudar
essas propostas, a fim de que possamos apresentar
alternativas ao Pais. Diz o nosso Líder que não podemos ficar de braços cruzados diante dessa situação, mas também não podemos emprestar apoio incondicional à proposta apresentada. Devemos, sim,
buscar entender o que já existe e ver em que sentido podemos colaborar com a Nação. indo ao encontro do ajuste fiscal, tão -.ãrio e fundamental.
Nesse sentido, a nossa Bancada vai-se reunir com
esses economistas, de tendências diversas, para
buscar a melhor salcla para esse debate. Cumprimento V. Ex". Senador Eduardo Suplicy.

Não reste dúvida que ainda é um núl"l"WIO •pressivo. Porém, para que a cli9CI ssãu sobre a terma de equacionar a cot.tura dasae déficit ~
ser tratada em al1o. nível, o Governo deve . - lar, em primeiro lugar, os números ..ais e oolaa.r
em discussão o deficit relativo à Previdlncia dos noilitares e pa~res. Nio se pode eleger 06 lur>cionários civis corno os 'bodas exp;at6rios". 06 únicos responsáwis pelo I"OfTGo dos cofnls da PnMdência.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Agradeço o aparte de V. Ex". Senador Casildo Maldanar. Tenho a convicção de que é murto importante
que todos os partidos apresentem alternativas para
o impasse que a economia brasileira vem vivendo.
Contraria o bom senso o lato de que, para re901ver
um prob'ema de termos que arcar com maiores dívidas. tanto do ponto de vista do endividamento interno quanlo do endiviclamento externo, esteja o Govemo a promover um conjunto de medidas que levará a economia a uma maior recessão e a um aumento da taxa de desemprego, que já é extremamente

O Sr . .IMal•lilll lllarlnho (PFL - BA) - V. Ex"
me perrmte um aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco.IPT- SP) Com muita honra, Senador Josapha.t Marinho.
O Sr. J
i -wl t~~an•IO (PFL- BA) -V. Ex"
traz um dado valioso para que o Senado não IICIIIe
discutir essa maléria em regime de urgência. 1"1)1ese um exame criterioso em cada uma das ,,..,. 51
do chamado aju&le fiscal, para que n6o cu~
injustiça ou temeridade com relação ao interesse eocial.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco.IPT- SP) Agradeço o aparle, Senador Jusaphat Marinho, que
mostra exatamenle o c1oidldo que devemos ter com
resperto ao exame das reformas relalivas à est ••.
dade fiscal.
O Sr. c-lido IIJIIJu• (PMOB - SC) - V.
Ex' me permite um apaAa, Senador Eduardo sup;cy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT- SP) Com muna honra, Senador Casildo Maldaner.

alta.
Quero assinalar que li com atenção o artigo do
Senador Fernando Bezerra, publicado ontem, na Follw de S.PIIulo, em que S. Ex". não só como Presidente da Confederação Nacional da Indústria, mas
tarrbém como Senador eleito no úhimo plerto, no Rio
Grande do Norte - continuando aqui por via de eleição dirata e não apenas em substituição ao titular
que se havia atestado -, alertava a opinião pública e
o Goverro para algo extremamente grave. Informava S. Ex' que a indústria brasileira não quer que a
solução seja no sentido de levar a economia para
uma maior recessão. Estou de acordo com a estranheza manifestada pelos industriais brasüeirus com
resperto às medidas de reforma fiscal apresentadas
pelo Governo, já que, de um lado, o Governo menciona que é necessário maior racionalidade na estrutura tributária e fiscal brasileira. e, de outro, ao invés
de apresentar a sua proposta de relonma tributária.
apresenta modificaÇões no que se relere à presente
estrutura, que o próprio Governo considera falha, e
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apresenta aumentos na CPMF e na Cofins, que incidem justamente sobre o grau de competitividade das
empresas brasileiras.
No momento em que se faz necessário corrigir
o desequilíbrio externo, soa de maneira estranha a
adoÇão de medidas que possam, inclusive, agravar
a situação de competitividade internacional das empresas brasileiras. Seria. portanto, importante que
buscássemos uma maior criatividade no que se refere aos instrumentos de polllica econOmica. Quando
são diversos os objetivos a serem alcançados - estabilidade de preço, crescimento da economia de
acordo com a nossa potencialidade, melhoria da distribuição da renda, aumento da alividade econOmica
aliado ao aumento das oportunidades de emprego,
erradicação da pobreza -. precisamos usar não apenas um, mas diversos instrumentos de politica econômica.
O economista Paulo Nogueira Batista Júnior
faz uma análise, em artigo publicado na Folha de S.
Paulo hoje, a respeHo de condições para desvalorizar a moeda brasileira. expondo que se aproximam
as condições razoáveis para se acelerar a desvalorização do real em relação à moeda americana. Quero assinalar que os argumentos aqui expostos pelo
Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan, no sentido de
que uma desvalorização causaria, como em outros
países em desenvolvimento, problemas sérios para
a economia brasileira, se analisados com proluncidad<l. mostram que não está com inteira razão o Ministro Pedro Malan. Para tanto, recomendo aos Srs.
Senadores que leiam esse artigo de Paulo Nogueira
Batista Júnior, publicado hoje na Folha de S.Paulo.
Sr. Presidente, na próxima semana tarei uma
análise mais aprofundada a resperto de como melhor resolver o desequilíbrio externo da economia
brasileira e de como criar instrumentos que possam,
efetivamente, contribuir para resolvermos os problemas que preocupam a todos nós, brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Ronaldo Cunha Uma.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a língua portuguesa, como torma oficial de expressão,
constitui património cunural brasileiro e. por isso, incumbe ao Poder Público e à comunidade o dever de
promovê-la e protegê-la. em especial neste momento em que ela vem sofrendo constante e preocupante invasão de palavras e expressões estrangeiras. O
· (.
'"':!1G'!""P.'i•:·.) r:'s ' Íi!CI~?. Portucuesa, em
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sua edição mais recente, acresceu nada mais, ,ada
menos que seis mil novas palavras, em sua maioria
de origem inglesa.
O Presidente da Academia Brasileira de Letras,
Professor Arnaldo Niskier, em artigo publicado no
jornal A Folha de S.Paulo, edição de 15 de janeiro
do corrente ano, sob o título "Na ponta da língua inculta e bela", cuja transcrição nos Anais da Casa
desde já requeiro, produziu excelente e oportuna defesa da língua Pátria, advertindo-nos do risco da invasão estrangeira e da falta de cuidados que quase
IOdos temos ao talar e escrever a nossa língua.
Rachei de Queiroz. em artigo publicado no jornal Correio BrazllenR, de maio úttimo, já advertia
para o bilinguismo emergente. É tempo de o Brasil
cuidar melhor da llngua pátria. Nem socializar os solecismos, nem elitizar os anglicismos. Nem a faJS'
cultura dos termos importados, nem a linguagem ".
comrta de erros primários. Este discurso tem o sent~
do de advertência e objetivo de apelo. Apelo ao Ministro da Educação e ao Ministro da Cuttura para
que, OINida a Academia Brasileira de Letras, seja
constituída uma comissão para o estabelecimento
de regras para preservação e prestígio da língua
portuguesa.
A maioria dos povos faz questão de preservar
seu idioma. Quando a possibilidade de deterioração
se toma mu~o grande, os legisladores intervêm para
tentar impedir que isso ocorra. É o caso da França.
que editou a Lei n• 94.665. de 4 de agosto de 1994,
buscando disciplinar e prestigiar o uso da língua
francesa
No Brasl, tramHa na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei n• 2.893, de 1997, do eminente Deputado Remi Trinta, dispondo sobre o emprego do idic·
ma oficial brasileiro, cuja aprovação rápida seria valiosa colaboração ao restabelecimento do nosso
prestígio linguístico.
Quando abordo as questões de nossa língua.
sel'f1)re me lembro da minha época de escola.
Nos meus tempos de ginásio. em Campina
Grande, estudei no velho e querido Colégio Diocesano Pio XI, parada obrigatória no itinerário das minhas lembranças e nas andanças das minhas saudades. Ali, fui aluno, aprovado com dfficuldades, e.
depois, fui professor, escolhido por generosidade.
Um dia, o Professor Raimundo Gadelha Fontes, que
nos ensinava Português, passou como dever de
casa a lertura de um soneto de Olavo Bilac, intitulado Lfngua Portuguesa, que começa assim:
"Úttima flor do Lácio. incutta e bela, és. a um
'empo, esolendor e ~t?-Pu\fu'!"?~
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Na sala de aula, o debate despenou em nóa,
alunos. o maior inte,_ pela llngua pátria. O P•
tessor nos talou de neotogillmo e de eatrar..,..iio••·
principalmente os anglicioouos e os galicismos, .....,
vras e expraasões ;, ,g'
s e francesas Que .,..,..,.,
no vocabulário do nosso cotidiano. Cada aluno _..
que gravar, pelo menos, dez nomes lrancesM j6 incorporados ao nosso iciona. Para facilitar a iliMnor'..
zaçáo, pieferi forma.r onze nomes, formando wn
lime de futebol: ablijur, clioler e butique la~. I*Uri e filé ~. buquê, boné, toalete e pwt.
A influência m.._, antes p18dooni,_, IIIi,
aos poucos, abrio Ido 8IPÇ) para os termos ingl 1r 1
e é. hoje, cada vez mais~ o anglici111110 ct.ntro do nosso imonw.. Seja qual for o campo ct. ~
dades, o uso de palavru a.lrangeiras, nota~
inglesas, já se toma conun.
Na áraa dos ~ por exemplO (e MPGiflii
já é uma palavra de Origem inglesa), quase toca. u
práticas despOrtivas tem nome origin6rio do inglll:
futebol, tênis, basquetebol, vOiei, golfe, surte, hanll&bol, etc.
No ramo do Oireilo, tamb6m nio é
O
writ, sucedAneo do na i IW8 11110>, abriu pana
para a common a.w, o ctw pro r r ai .... o •
peachment e ainda a Jalnt _...,., o,_.,' 11'1.
o leaalng, o ~ a bullllng, o ~. a . . .
dlng.
Com a globalizaçio da economia, fioou maia
fácil para o economês invadir o português: e open .....-. ..... ' ... 11, C8M, foll, ...
trust, dumptng, ~ toJiiilltW, ....._ III ..._.,
hol money, etc. Já llllilile, inclusille, um IJicion6rio
de Termos Financeiros e da Investimento, com ,...
de mil expreseões in;l
s, que me foi cedido OiWn
pelo Senador Eaperidiio Arrin.
Na música, imPottarnos o Jaz, o .wlng, o,....
gae, o rock, o twt.t, o .-p, o fllnk, a música try, e até o Falcão, noeso ii"I8Wil!llile cantor, ct. forma cômica e irOnica, d6 ênfase ao inglês em . _
letras. canlando: 1m nat dog no (eu não sou '*lhorro. não!).

di!_,.._

Na infomllllica, a moda. agora é alta, - ·
byte, hcJIM ...., llhlft, chlp, .,..., on .... ..,..
ware, g8llie, afora .,. lliiOk)gisrT'IOa como ......,.,

fomoatar, nawgar e clicar.
Hoje em dia. é eoote é

"**A

é VIP t-"Y
lmportant
.an) ~ palavras inglesai. 11116 as
casas col'llllfl:iais esllo preferindo as
estrangeiras, ,...,-no que os produlos à _ , . ;am nacoonais. No 1.-..nor do Nordesle, um - . . .

'*

danoni,..._

rante (e restaurante é nome frano6s), cuja espM'ia'i-

dade é carne assada com macaxeira, adotou o
nome da Steek Grlll.
A invasão de termos estnmgeiros tem sido Ião
intensa que ninguém estranharia se eu fizesse aqui
o seguinte relato do meu cotidiano:
Fui ao " - , abri uma coca dlet; e sai catarolando um Jlngle, ~ llgwa meu di-.:
plliyer para ouvir uma música , _ age.
Placisava de um rwlax.. Meu clieck up indicava
........_ Dei um time e fui ler um heatMIIer no llwlng
do meu llat. Desci ao plrrgiOWid; depois fui lazer o
meu caaper. Na rua, vi novos
ora e revi os
velhO$ amigos do tootlng. Um deles comunicou-me
a aquisição de uma nova ........,, com quatro .uie alé conviclou-me para o open hOI:Iee. Marcamos, irclusive, um 1.-ppy how. Tomarf11111011 um
drlnk, iill'i 8COtch, de preferência - a. rocb.. o
~. muito Chie, parecia um torci inglês. PerguntO<Hne se eu conhecia o novo polnl .ac:Miy da
cidade: o Time Sq..,., ali no Gilberto Salomão, que
fica peno do
o La a.eque e o a.by Eleel, com
serviço • .. e ..., .-vlca. Preteri ir ao Me
Donald's. para um lunch: um harnburger com m..,
.,_.._ Dali, fui ao shopplng CMier, onde Yi lojas
bem brasileiras, a começar pelas lojas Americanas,
seguidas por cat ~ eomp.~. La Paetidoe,
I.Miy, Lord, La llesk, 11. ortlcer, Tnoc'e, !:*e..--,
Bob's, Elua, Artry's, Lavl's, H
n, Melnllne,
Buclcnwl, Smuggillr, BrwniMI, La Lanle, Body
for SUN, Mlstar Cst, Hugo Boa, ZDomp, Sporl
~. Fnre
e Bte lwlloild- Sem muiao money, ~rei pouco: uma •••..., para mim e um
bel loque para a minha esposa. Voltei para casa ou,
aliás, para o tlllt, pensando no cay .n.r, o que lazer? Dei boa noite ao meu chofer, que, com muito
fatr t*Y, respondeu-me: Good nlglrt.
Senhoras e senl1oi85, muito obrigado, ou, se
prelerilem, tMnk you vwy muchl
O Sr. Beri•do Cebral {PFL-AM) - Permiteme v. Ex". um apane?
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMOB-PB)
- Com muito prazer, Senador Bemardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cebral (PFL-AM) - Senador
Ronaldo Cunha Uma, estava aqui a ouvi-lo e resolvi
criar uma definição para V. Ex". V. Ex". é um esbanjador de talentos, é um indiSciplinado do eepontâ-

01•••

o.r,

c-

neo.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-f'B)
- Muito Obrigado.
O Sr. BenWdo Cebral (PFL-AM) - Observe
como é que se pode fazer um dscurso tão descontrafdo apontando um assumo tão sério. V. Ex" cita o
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Presidente da Academia Brasileira de letras na denúncia que faz, e consegue prender a atenção do
Senado, mostrando que se pode fazer um drama
com uma comédia. Só que a ~média de V. Ex" é
chamando a atenção para a desnacionalização do
nosso idioma. Eu só lhe inlerrO~. porque V. Ex" linha d~o que o seu driver ou chofer já tinha dito
good bye ou good nlght. Eu quero dizer: parabéns,
Senador Ronaldo Cunha Uma!
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
- Mu~o obrigado.
O Sr. Ar1ur da T6vola (PSDB--RJ) - Senador
Cunha Uma, V. Ex" me concede um aparte?
O Sr. Jell&i 8011 Péres (PSDEI--AM) - Senador
Ronaldo Cunha Uma, V. Ex" ma concede um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
- Um rrinuto, Senador Jefferson Péres. Vou conceder o aparte primeiramente ao Senador Artur da Távela e, em seguida, a V. Ex".
O Sr. Ar1ur dli T6vola (PSDB--RJ) - Senador
Cunha Uma. o speech de V. Ex" foi hightech. (risos)
Jamais o "delataremos·. ·surtou", assim, como um
íntemauta Ra~ c cap no e1te do nosso coração. V.
Ex" mora na
da lntelligentsia pátria, tanto
nas urlles quanto no Hln-lllnd. Congr8lullltlan8f
Charmeur, blagueur, V. Ex" está convidado para
um vtn d'hanneur no lobby da cesa, ou, se abstêmio, para um simples colfee break. RSVP (FNpanclez, a'll , _ plalt). Admiro-lhe a Wlillllnschlluung, Mr. R01181d. Congmutdana. (risos)

han...,.,..

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
- Senador Jefferson Péres.
O Sr. .Jethir8on Pérea (PSDB-AM) - Era o
que eu ia dizer: Congratulations pelo seu very bril·
lant speech.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
- Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
- Pois não, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- O assunto
que V. Ex" traz é um dos mais sérios do Brasil e do
mundo. Ou fazemos alguma coisa ou cafmos no ridfculo. Sou mais velho que V. Ex" e lembro-me da critica da imprensa em relação à decisão do Governo
quanto à reserva de mercado para os filmes na6icr
nais nos cinemas brasileiros e para a música brasi·
leira nas rádios brasileiras. Aquilo loi considerado
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um escândalo, um absurdo. Quem diria! A preocupação que V. Ex" demonstra aqui é a mesma que
acontece na Assembléia Nacional da França. Existe
uma lei na França que obriga as rádios francesas a
transmiti r um percentual de músicas nacionais, e os
cinemas franceses a exibir um percentual de fihnes
franceses. Tão grande foi a invasão do cinema americano na França que o cinema francês, um dos
maiores do mundo até duas décadas atrás, hoje
está em decadência. E o mais importante é que o
Congresso francês e as academias francesas estão
discutindo a matéria. Nós também poderlamos estudar o assunto e talvez copiar a lei francesa que proíbe o uso de termos ingleses no dia-a-dia, a começar
pela economia. O Congresso francês estuda, neste
momento, projelos de lei exatamente neste sentido:
proibir que, na linguagem comum, na linguagem de
restaurante, na linguagem da economia, na linguagem cotidiana. palavras francesas sejam substituídas por termos americanos. O grau de nevolta do
povo francês contra essa invasão americana é tão
grande que o Parque de Walt Disney que os Eslados Unidos construfram nas redondezas de Paris
está redundado em um grande fracasso, em prejufzo
enorme, porque a mocidade francesa está se racusando a assistir os heróizinhos americanos, aquilo
que já é rotina na nossa televisão. Mas, lá na França, a EuroDisney está~ fracassando, porque os franceses exigem que se usem personagens jovens de
histórias européias e francesas, e não personagens
americanos. Assim sendo, tendo em vista a seriedade do assunto que V. Ex" trouxe, seria viável, Sr.
Presidente do Senado Federal, designar uma comissão de alto nível para realizar um primeiro estudo
sobre essa matéria. Poderíamos chamar pessoas
das universidades e da Academia Brasileira de Letras, para, juntos com o Presidente do Senado, darem a sua contribuição. Há pessoas dizendo que, já
que o esperanto fracassou como lfngua comum, estamos caminhando para adotar o inglês como língua
comum; e que, aos poucos, o mundo vai ser todo billngüe - o inglês e a língua natal. E, numa segunda
etapa, esquece-se a lfngua nacional e adota-se a
lfngua inglesa. Será que vai ser assim? Não sei.
Mas seria o caso de se designar uma comissão para
pelo manos analisar essa questão tão séria e importante, mesmo que seja para não lazer nada. Na
França e na Itália, essa questão está sendo aprofundada. VoHo a repetir, reparem V. Ex"s como, de repente, o cinema brasileiro - que ficou totalmente
desprotegido frente às leis de marcado, quando deixou de existir o percentual de reserva de mercado
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para o filme brasileiro -, com a Lei elos 1~.
está ocupando um papel de primeira grandeza no
cenário internacional. Temos capacidllde e 001 . . .
es. O exemplo são as rrQII&éries produZidaa Pllla
Rede Globo, ~ de padrão intemaciorwl.
E o cinema brasileiro, nio é à toa q~.- agora, Pllla
terceira vez, um filme bralieiro vai oonconar .a O.
car de Melhor Filma ~iro, nos Estados f.JN.
dos. Portanto, caberia a fonnação de8sa 0011 · . . .
nem que seja para sentar à mesa, debaler, 111,.,i•
os fatos que estio aoonliloet ido não só no ,._,
País, mas no mundo todo. Felicito, como disse muiiD
bem o Senador Bernardo cabral, a COlT1plll6nala
com que V. Ex" aborda o Ma~nto e quero salientar a
profunda seriedade do tlma.
O SR. AONALDO CUNHA UMA (PMIJB.-.PII)
- Muito obrigado.
Srs. Senadoras, com esses apartes, V. E.-.
enriqueceram o modesto pronunciamento dalle mDdesto ex-pu r sor de Poltuguês. O aparte do Senador Bernardo Cabral, sempre marcado pela gsosidade; o aparta do Serwb" Jefferson Pé-. ITW·
cado pelo brilho da n.igllrcia; o . . .ne do Senador Artur da T*"ooa, rran:ado, acima de tudo ~ • traordinário talento que poali e que exibe a cade iwtante em que laia psra Casa. procunuido gueldlr
absoluta fidelidlde e idiii '*l8de no seu sparl8 às • ·
pressões ingleMs ou lnlnoellas que aqui usei. O S.
roddor Pedro Simon * - . com dados aluais, o "'*>que dado pela FIWIÇII&O tralar da sua Nngua.
Eu disse, no infcio do meu pron~.
que, quando aluno, havia pn!dominância do gslâamo para lerntxar aa f - Última Flor elo l..kio, c:ttada por Bilac, ou ~ omnJa dlvlaa ln par-. ....
para citar a expressão llllina da divisão da GMia .,_
liga. Naquele instantla, era o francês que preôau Hv a e mvadia o noeso idioma, ao ponto de eu cilar o
time de futebol francés, aqui, no ITlMI discun10: o
abajur. a butique, o purê, o chofer e o bur-. 1-kije,
a França se preocupa, e essa lei editada p!O' 1
exatamente o ref918rdo da língua francesa contra a
rnvasão de tennos estrangeiros.
Ontem, recebi do Senador Esperidião Amin o
Drcionário de Eoonomia. Eu disse que são mais de
mil termos ingl- adolados na economia. Não a.
citer para não me tornar prolixo.
No meu discurso, Senador Pedro Simon, a<*:itei que fosse constitulda uma comisao para ....,._
vermos essa ~- por intermédio do Mil I • io
da Educação e de Cultura, com a participaçio da
Academia Brasileira de Letras.
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Como disse o Senador Bernardo Cabral. o meu
pronunciamento partiu de um artigo publicado pelo
Prasidenle da Academia Brasileira de Letras, Professor Arnaldo Niskier, que adverte sobre os barbarismos, para os solecismos cometidos diariamente,
as agressões à lfngua, seja por esses barbarismos.
seja por esses solecismos, seja também pelos estrangeirismos. alguns inaceitáveis; também pelos
neologismos, como acabou de demonstrar. com extraordinário talento, o Senador Artur da Távola.

Às lleZes me espanto, quando vejo constantemente as pessoas dizerem que vão "formalar" uma
idéia ou, talvez, como disse o Senador Artur da Távala, "daletar" alguma coisa. A expressão está tão
forte que, em um dos meus poemas, eu disse que
eu iria "delatar" o endereço de uma pessoa; e, para
usar a expressão de um poeta carioca. eu iria "tirar
meu COtaÇão do gancho", po1QU8 eu iria "deletar" da
memória o nome daquela pessoa.
Agradeço esses apartes e os incorporo ao meu
pronunciamento.
Tenho certeza de que. pela seriedade da matéria, pela importAncia que devemos dar à nossa lingua, dewmos relembrar Olavo Bilac: "ÚHima nor do
Lácio, incutta e bela, és, a um tempo, esplendor e
sepunura".
O Sr. E-relo Supllcy (Bioco/PT-SP) - Senador Ronaldo Cunha Uma, V. ~me permrte um
aparte?
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
-Com muito prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Ed. .rdo Supllcy (Bioco/PT-SP)- Peço
a palavra apenas para parabenizar a manerra ongr·
nal oom que V. E>c" tão bem defende a lingua braSi·
!eira. As palavras de V. Ex' deveriam servrr de alerta
para todos os brasileiros, no sentido de nos lembrar
o exagero com que. de alguma maneira, a imprensa.
os meios de comunicação têm nos levado a usar demasiadamente determinadas expressões. Se recorrêssemos ao nosso próprio vernáculo. talvez elas
fossem utilizadas de forma mais adequada. É importante refletirmos sobre medidas legislativas que fortaleçam o desenvolvimento da nossa língua. Meus
cumprimentos a V. Ex'.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)
-Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Agradeço a V. Ex's pela atenção. Bye bye 1
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Durante o discurso do S. RonaJdo CUnlla Lima, o Sr. Gela/do Melo, 1• Vics-,__
dente, deixa a cadeira da prMi$ncia, que é
ocupada pelo Sr. Antonio cano.;

Ma_...

Presidenle.

O SR. PIIEIIIDENTE (Anklrio Gaitas ~)
- V. Ex" será atenddo na forma regimental.
Concedo a palavra, para uma COihlnicação urgente, por cinco minutos, ao Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO IIELO (PSDB - RN) - 81'.
Presidente, Srs Sena~. tenho a honra de ~
ceder o Senador Pedro Simon, que pensou que eu
estivesse lesando a ordem de inscriçio para 8IIIB

comunicação.
Sr. Presidente, eu goslaria de trazer ao cont.cimento da casa a realizaçio, em Natal, há uma mana, de uma reunião que foi, de fato, uma eap' a'
de audiência pública, que se realizou por irWci..,_
<lo Sindicato dos BancárioS e da Deputada Fillma
Bezerra, <lo Partido dos Trabalhadores.
Naquela ocasião, dlsaJtiu-se a importância negativa que tem para o Rio Grande <lo Norte a icMia
de algumas instituiQões
bansferiiWY1 tle
Natal para f0f1l <lo Rio Grande <lo Norte - em ~
todos os casos. para Recife - alguns setviQos que
poderiam perfaitarnente continuar sendo realizados
em Natal, la/Wz até com maior eficiência, por se tar de uma cidade menor. Em Recife, está hr<endo
perda de postos de trabalho, nesta hora tão crf'lca
para os trabalhadores do sistema banal.rio.
Repetirei a eJCPressiO de um amigo muito quando do Rio Grande do Norte. Ele diz que, depoia da
pena de morte, o pior castigo que se pode dar a um
pa1 de faiTVlia é tirar-lhe o emprego.
A tendência <lo mundo hoje é que atividadH
complexas, que não exigem o contato direto com o
mercado, saiam <los grandes centros, das grandn
aglomerações urbanas para as pequenas cidadaa,
para as áreas mais a•a"'w"es. Hoje, a existência do
trabalho em casa, graças ao computa<lor, 91'8Ç88 ao
fax, graças aos sisten-. de comunicação i...,._
nea. graças à Internet, não necessita de que ~
ços como os setores de compensação de ~.
Informática, contabilidade, compras, controle de ~
soai, por exe~ - que constitui um Cesec do
co do Brasil -, saiam de Natal para Recde; que a
Caixa EconOmica tralisfinl a sua central de p..-ção de serviçOs, que cuida de FGTS, seguro-di ~
prego e PlS, para Recde.
Compreendo que estamos vivendo um mo~
r
to em que não apenas a modemizaçio interna du
~nstitUições, mas também a própria relllidade eoonO-

-rias

a.n-

--:-:,_..~-~
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mica da crise que estamos passando justificam que
essas instituições tomem medidas sélias de contenção de despesas e de redução de custos.
O que eu queria. no momento em que registro
a audiência pública que foi realizada na Assembléia
Legislativa, era fazer um apelo ao Banco do Brasil, à
caixa Económica, para que examinem a possibilidade de manter em Natal essas instrtuições e de fazer
esses cortes - se torem absolutamente inadiáveis em outras praças ~ em outros Estados.
Congratulcrme com a iniciativa do Sindicato
dos Bancários e da Deputada Fátima Bezerra.
Solicito à Casa a transcrição <lo documento
produzido peto Sindicato dos Bancários, pelo Oieese
<lo Rio Grande <lo Norte, pelo Conselho Regional de
Economia do Rio Grande do Norte e pela Central ún~
ca dos Trabalhadores, documento esse que serviu de
base, foi a análise sintética, Objaliva, séria, desapaix<>nada. um documento bastante sério sobre a realidade
do Rio Grande <lo Norte e sobre a desimportAncia,
para essas instituições, de medidas que. entretanto.
são tão importantes para aqueles que perderão os
seus empregos no Rio Grande do Norte.
Por isso, solicito a transcrição. nos Anais da
casa, do documento denominado 'Ação dos bancos
esvazia economia· do Rio Grande do Norte•, cujos
autores acabo de citar.
Era essa a comunicação, Sr. Presidente.

OOCUIIENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GERALDO IIELO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
M;ÃD DOS BAI«::S ESVAZIA ECONOt.IIA DO RN
- Entre os anos ae 1990/1998, os Bancos reduzirwn em
51%

os poaaos de

trab&IK>

no RN. o número de empregos ca.u

de s:zn pata 2.587
· As medidas da rasttubJraç:lo anunciadas pelo BB. CEF e
BRAOESCO. centra&izando am Aectra-PE atrvidade de oontabili·
dada. lflfonnáaca compa-~saÇI.o e recur.&os humanos trarlo gravas consequências. quats SBF~:m:
•) llllnlna.çio de 670 postos de trllbalho no RN (entre func:::ion.atiOs, estagtârios e T&re81r'IZado);
b) entraCJ,~ec:mento do comérao e da tndUstna.
O voUne de compras nos Utti'nos 12 meses Chegou
a 17 milt6es na CEF e 9.6 mlhões no se. totaliZando 26 milhoes.
que ir6o desaparecer da economia poliguar. lendo anda, seu
ela*J m~aor no aurnemo do desemprego.
- Fo,.,.. ~a~ pUblicas na CAma111 MuiUCJpal Oe Nalll (28/0UI) e na ~1Na do RN (05/nov).
tendO ~ dPienos segmentos da soaadade. entre os
quais: Sindicato dos Banc:árlos, Par1amemares. Representantes
da CEF e do BB. Representantes da Prafetb.Jra de Natal e dO Governo do E..salldo. FederaçAo do Comérao. As:soclil.ção Comercial.
Consello da Economll., Oieese e Centrais SinCicais

·oas:
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- O doa.lmento encaminhado foi elaborado pelo Sln~cato
dos Bancãltos, 06eeaa1RN, Conselho Regional da ECXlnOmia a
Central Únlc:a dos Trabal\adOras.
- O nome de Presidente do Sindk:ato dos Banalrtos do RN
6 Joo6- da Silva.
O Rio Grande do Norte, desde a d6cada de setenta vem
regiStrando taxas de crasdmeniO positivas. Num perfodo de 26
anos (1970- 19&6), l sua econOmia cresceu cen::a de 328.24%,
sendo 8,2%, em 1996, e 3,5% no ano seguWlte. Esta desempenho tem-• mantCIO, aetematicamenta, acma da m6cll dos Estados da Regllo Nordeste do Brasil e acrna da m6dia nacionaL
Possui uma renda por habllante próxima de R$3.013,00 ano. o
que n1o 6 conskierado pouco, .. compararmo~ aoa demais vtztnhos noidestllikAI e aos paises tatlno-amartcano. na partldpa.çlo do PIB- Produto Interno Bruto- Setortal, em 1997, a agro.
pec:uúia: ficou com"· 7% lnduS1rta 44,5% e .arvlços 50,8%.
Nll dlatri:Julç:lo do tnlbalho por ratnoiS da aiiYtdade, o Alo
Grande do Norte dllpOe de 54,9%- do pn110111 ocupado no setor
de serviços, .,quanto os Hto...s prtm6rio e eea.Jndé.rlo ficam
com 29,0% e 115,1'1. &especttvamenta. Em oonlrapUidll o crvsclment;) da dvldade do sâlr tarcilrkJ vem IICOinplll'lhado do aumeniD do lnlbd'tO lnbmal, dos que b'abaiWn como auiOnomos,
sem c:arlllltra ..U.dl., com "*~ precé.rta da trata11o e baixa
~- Ne. . centlrlo. o desempenho AC*IIul • eleva 8
mllérta a a YloiOnctl..
As r6pldas a lnt8nsas mudanças provocadas pelo procnao da rwestruturaçAo produttva no Mtor de urvlçoa a pmdpalmente nos .,..._ dos Bancos, com lnovaçlo de natureza
tecnoiOgtca, organ!Dclonlll e lllmbém de men::ado, tem dado
fundamento U tra.nsformaç6es no mundO do trabalho. ge1'110do
o crascente a prolongado deMmprago acompenhado de um regime de acumulaçlo que ntsbinga o ci'Melmento econCmlco,
através de polllcaa monelllrlas restrtttvas, mullo bem aK:«Mas
em contar a lnflaçlo. mas um verdadeiro desastrw par11 a gera·
çl.o de empragos. Do iado do emprego, os Bancos no ESI&do
reduziram 51"'· no perfodo de 1990 a março de 1998 (o númerode empregos caJu de s.2n para 2.587), dos posms de traba·
lho, em apenas 8 anos.
Do outro lado, pala suprir as politicas reslrittvas as recaitas de servtços adquiriram lmportl.ncia enquanto Instrumento de
disputa de mercado e da composlçlo das receitas bancárias.
Estas rece1tu conlablllzam entra outras, a cobrança de tarifas
bancadas por atguns tipos de neg6c:los reaHzados pelos clentu dos Bancos. A lmportaneia das Receitas com Serviços na
composiçl:o do rasul&lldo dos Bancos poda ser atestada quando
se compara seu volume com as Despesas de Pessoal. No 1o
semestre de 1998, o Barlco do Brasil obteve um lucro liquido da
R$415,0 mllhOes, 44,2'% maior que o perlodo antertor. A Receita com P111staç6es de Serviços - R$1.231,6 mllh6ea - representou 41,7% das Despesas com Paaaoal. No Estado do Rio
Grande do Norte, o Governo Estadual garante dentre Outras
van&agens ao Banco do Brasil sua •conta ún1c1.•, ~e movimenta t.m voluma consldanlval da reaJrsos e um elevado número
de dtantes propnctando ganhos com a Receita de Serviços promovendo a garantindo ao refendo Banco a es&abll6zaçlo, com
aumento dos lucros.
Hofe a reatruturaçlo em curso no Banco do Brasil, caixa
EconOmtca Fac:laral a Bradesco. passa peta cantrallzaçl.o da

con\ablldade,

lnfoi'TNltlca, compensaçlo racul80s humano.,dan1r8 OU1rOS. E OS Impactos paaaam pele almlnaç.l.o de
vagas cp.~a eomadas podem chegar a 670 poetas de trabalho, ao
~to do com6tclo a da lndúsb1a, se nlo vejamos:
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CJ,~asllo do emprego, com ttversidade de antoquas. as1é prasenta em IOdas as pautas dos diversos
satorea IOdais - govemo, empresários e trabalhadores.
No Rio Grande do Norte. em 1997, o número de aGnlldos
é menor cp.~e o ano antarlor .-.quanto o nUmere dos deelgados é
matar, ~ Caged lei -1.923, que IndiCa ...,. rdJÇI.o de
5.565 posiDs. AlAm ciso, o sai6J1o m*lo dos amnlticbs • iltartor
ao doe que toram derAidDa. Essa lato mostra uma ponta do mercado de traballo e -lncapaddade da prover emprego, e quando o taz, 6 com ranuna,..::lo Inferior .os antigos po8los.
A proposta de lljoaW nos a..oos no Eslado, a aprofundar
o ~ro acha. com as eegW"Ites tendências:

A praoc:upaç:Ao com a

Banco do Braall
Transtar1Ntciill do CESEC para o Eslado de Parnunbuoo - oa aetoras da comP.Bn•çlo, inlonnélea..
CQfllablldade, compras, controle de pessoal entr11 outros. de lmadlllto, tem-se a raduçAo de apn:rUned.-nenlo 300 ilstrtbuldos . ,... lurdonétlos ....ghlrtos e 1ercertZadOS.

Cala Econ6mlca FadeNI

Tnu_lo_ para Radia da CEPRE - Centra'

w•

de PI
da Sai'VIQOB, que Qlida. do FGTS, Se!;PJrr
Oeaemprego a AS. A Central conta atuamente cem
aproDnadamentll 50 peuoas, dentre os quais lln::lo-

-~·--:

Trai_...,., para Radie da CEARU - Central
de Admilllltraçlo e Recursos Humanos, i1dul o selar
de compras, raanos hunanoa a .tminislraçlo de patrmOnb a •Mços. T~ nesta Cenlral120 peaIIOIIS.

- Transfartn::.la para Redfe no todo ou em parte
(aft:la n1o eiiM da&ido o ntvel de ntduçlo)da CERET
- Centnll do A - r d a• •. , 181p>ns4v81 pelo proceeeameniD, conlllbl'dMie. e compansaçlo da Caixa.
Aqui, a red~ podeni atingir em tomo de 180 traba-

lhadonts-

a.-...
- Canlr'alzaçlo dos senriços de compansaç:lo,
conlabJMdade, processamento e infonnátlca também an
ParnarrD.Jco. con1abazando urna raduçlo da 20 postos

detrabdlo.
Com a ntduçlo de até 670 postos de trabalho dln!lbs. verifica-se um Impacto nagalho nos dtvarsos aetores da 800II"'IffU. primátto, secv~dérto e terdérlo, actvndo nl.o sO da ~içl.o dos
postos, que raftalem sobnt o consumo, e consaqu.-.tarnenta, no
deBaquedmento da economia, mas na cernralzação das compras
pelos rafarldos Bancos, no Estado de Pernambuco, tendendo a
ktvar o comércio, a I~ e a agrtc:ultura local. a perdaran o
marcmo para outros esa.dos.
Para se ta r uma ldHl, o votwne de compras nos ünmos 12
m8H8 chaga a 17 miiiOaa na Caixa EconOmlca Feda~ e 9,6 milhOes no Banco do Brasil. totaliZando a lmpordnda da 26,6 mNas, CJ18 lrl.o dea:perecer da economia p:>lgler. Tendo, ainda..
seu af8flo mulllp& • b no aumento do desemprego.
Na realidade. tamoa um ddo vk:loso: dlmnulçAo da attvida·
de econOmlca, m.-.or ca~sumo, maior desemprego. Naase momanto, segiXK:Io o RelatOrlo sobre a Slluaç6o Geral de Captaç:lo
de II'N'eltm.-.tos da Seaatana da lndús111a. Com6rclo. Cinda e

480

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Tecn<Mogia, datado di 8ld di. 18111!1, o Governo dO E.-.o CIO ND
Grande do Norte 8116 IIWAi*•lldo o aetor produho a ..._..
R$365.66 mifhOes "' ilu4*a....., de novas empqsas •• : r ; '

e reatlvação. no ~ de QlllfW 10.3e8 ernpregoa, lbUelldD ruM
polftica de incentlvolt.cllle e .._._ros.
No sebr cM~. o e..do ~--.r a.~
mantos realizaaol no ....,.lnai....etm em ~r no a..,
do Bras.iJ e na Clla &:ul6t»àa FederW- cobrWidD a 111111 _..
ça.o de aplicaçl.o dll reanoe no carr•do e na ~ m.L
viabiilzando soluç6es dll pNtllliW- qutt .-g.m tDde a
como o deSBQ!-=tiiMN*» di. &CCUWAIA e o '
4M.gG. /Vflã •
fundamental uma -...çAD do Gowmo EstldLIII e da
none-rio-gl'8l'ICienl8, no .-.tido de .......... um oancelb de ...tio e contro~ de-.. 11:•"'*•*"106 gai'Witndo- ..nç:AD _,..
e Oe promotoroodlaenuofiu'"'-.., eco~IOnlco di NgiAo.
Por imepel'llllwo
tu... rniMilr~ açl.o ~
do Governo do E..m di: a . . paRca • da DliM que .-o~
promebdos com o 1
~dO Fio G..,.. do Nona.~
ao sa\or banc:ino lciCII, ~ o CU1'1pi'OIIiwo Pl'a ~
dos investimentos e doa .rft!XWIDB, gAI"-*'do eo e.lado o a.-dmento acon6mic:o 1 ;
ado 1'101& '*nos 26 ano&.

di,.,....,..

Nalal, 22doOuUirodo · - ·

AsSinam .... dCC'rm.nto - Slt 1

- DIESSE-

•

'*- a.nolnr. dO 11t11

o..,.._s....m ............ e.~ e e..toa 86-

coos EconOm- -

eor-

Cl/T- Central c.Jnbict» Trr' ?

o SR. i

i

-

RegloMl do EwuOo- c&tw-..AN.

E ITE CAl*~<*' CaJias

MIJVIII

I

)

-v. Ex' será -odlcio na lonna regi..-1.
Com a paiavnl o SeniWor Pec*o Simon. por
cinco minutos. Logo após. fanJmos a Ordem do D1L
o SR. PEDRO SDN (PW)B - RS. Proruls
c1a o seguinte discuJSO. Sem revisão do orador.) Sr. Pres1dente, Srs. Senadores, abordo, pr~1 el•
mente, uma qUIIIIiiO rápida.
A Comissio de eon.tlluiçio, Jueliça e Ci1 t
nia aprovou, ontem, um voto de iof.NOr ao Ca.r'dllaJ
Dom Evaristo Ams pela sua aposentadoria. O Sr.
Presidente da Comissão. Senador Bernardo cat.:.
ficou encarregado de falllr com V. Ex' para que, na
t~adidonal Missa d8 Natal e de fim de ano, V. Ex"
concordasse em convidar o Cardeal pala celebrer a
Missa e mandar uma ,__gem ao Brasil por nWo
do Congresso Nacional.
A segunda qt.mão é a seguinte: quero dr*ar
claro que tenho o maior I'JI&P8ilo e confiança rm.:uta no Presidente Femando HenriqUe, no ~
Jose Serra, oo Gollemador Mário Covas, de IAo
Paulo. Mas. Sr. Preside~'*!, a politica brasileira Wm
chegado a IIS8IIS pontos de decadência, de tal toma
que. nas pesquisas que • fazem, qualquer um . .
se investigue IISié na frelll9 de nós, poillicos: o Elrrirs
cito. os bancos. qualquer um que se imaginar.
mos lá no chio, exatamente pela fala de 16iip8il0
por nós mesmos.
O G0Ye1110 do P1811idllnte Fernando Hen. . .
"'::trAf',.. astar tomando esaa decisão. Se eu aaatat;.iu--

e.?
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no lugar de Sua Excelência, ou no lugar do Líder do
Governo: se eu tivesse ainda a intimidade que já tive
com o Presidenle, eu lhe teria telefonado, na mesma
hora, pala dizers/he: Femandc, comunique ao ProcuradorsGeral da República, que ele deve designar
imediatamente um Procu~ador especial para lazer,
junto à Policia Fede~al, a apu~ação de tudo isso que
está acontecendo.
Isso não podia acontecer. Em primeiro lugar,
não é o Chefe da casa Militar, porque ele não é o
homem encarregado de lazer esse tipo de investigação. O Chefe da Casa Militar é o homem encarregas
do de lazer as investigações que interessam ao Presidente da República. Quando o Pres1dente da Re-pública tem dúvidas, quando tem problemas reiatis
vos ao seu Governo, encarrega o Chefe da Casa Mis
litar ou o Chefe do SNI pa~a fazer esse tipo de inves-tigação. Ago~a, quando se trata de uma afirmativa
como essa... E a gente pode rir dos Estados Unidos.
Sr. Pnl&idente. Pode pa19011r piada nos Estados Unis
dos o fato de ter sido pedido o lmpeachment do
Presidente por causa do tipo de relacionamento se-xual que houve entre ele e uma funcionária. Para
nós isso pode ser ridfculo, mas são atitudes como
essa que fazem com que o povo, nos Estados Unis
dos, respeite as instituições.
Sr. Presidente, entendo que deve ser desig-nado, imediatamente, um procurador especial,
com poderes espec1ais, pelo Procurador-Geral da
República, que foi votado por esta Casa, pala faz
zer as investigações. Até porque não se :rata apenas de um lado. Um é o lado do que se diz: mas o
outro é o lado de quem está dizendo. Na verdade,
segundo nos disse ontem aqui o Senador por Ala..

goas, um ex-Presidente da Republica, o Sr. Cotlor, o
procurou. S. Ex' estava em sua casa quando foi procurado pelo exsPresidente Collor. que lhe disse isso
e isso e isso. citando. como pessoa que conhece o
fato e tinha os elementos, um ex-Presidente do Banco do Brasil. No caso de São Paulo a mesma coisa: é o mesmo ex-Presidente do Banco do Brasil.

e

Ora, Sr. Presidente, isso é crime. Se tsso não é
verdade, se isso foi fo~ado, é um crime contia a Se-gurança Nadonal. Parece mentira. Sr. Presidente,
mas teroos que agradecer ao PT. ao Lula e à Deputada candidata a governadora de São Paulo pelo
gesto de grandeza. Eles tiveram visão. Eles pode-riam ter incendiado o País. Não sei o que podena ter
acontecido, mas teriam incendiado o Pais se tivessem lançado, setenta e duas horas antes do prazo
fatal, uma afirmativa dessa natureza. Teve g~andeza
a Marta Suplicy e teve g~andeza o Lula.
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GUvida? Nenhuma. Meu Líder ontem foi para a
e f!isse: ·eu me nego a aceitar!• Não é o
proclama de se negar a acertar. Eu também me
nego a aceitar. Não tenho nenhuma dúvida, até pelo
rr~iculc, pelo grosseiro, pelo grotesco e até porque
ser que a relação do Fernando Henrique com o Co··~:...r~. perm1te essa intimidade de terem conta comll.n nc .a>-.1erior. Até porque sei que as relações do
.::c.,._ •• r •• F~.nando Heniique não permitem tere.-T. .""?;:;:rtas nc e;.:terior. Eu sei que não existe, mas
lr!~l!,,<:~

.~ão ~

\)

sufi~iente.

s.

Pm5idGnta, rs-pam a iepercussão: isso foi
.. ..:.~.:hste :.;"')mundo inteiro O assunto não pode ser
.Ja.ir- .-c.,-.o enr.errado Um procurador especial, de5;'";:"'1:Jr1 c ;--e!o P~ncmador-Geral da República. com
f..lrtere• as,.~:iais, para fazer a investigação. Não é
caso :10 CPI Sr Presidente Penso que é tão ridícu~c c11.e .. 3.o :-,e ,>assa pela cabeça fazer investiga·
çu.i T .... 7"!hém que me perrloe o Senador Sup~icy,
porr:· ·,:, nã0 ar.ho que seja ~aso de convocar o cadadão para vir aqui explicar o que fez ou o que não
tez t rasn r.e a Procuradoria assumir a sua respon~atmiüade aue está na Constituição, e equacionar-
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Proíbe divulgação de pesquisas
eleitorais no período que detennlna, mediante o .Créscimo de P"rágnlfo ao 111'1.
33 da Lei n• 9.504, de 30 de setembro ele
1997, •que estabelece noi'1TIIIs pal'll as
eleições".
O Congresso Nacional decreta:
ATI. 1• O aTI. 33 da Lei n• 9.504 c;; 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrascido do seguinte § 5":

'ATI. 33 ............................................. ..

§ s• A divulgação de pesquisas eleitorais só poderá ser realizaaa até oito dias antes do pleito, reduzindo-se esse perlodo
para três dias, no segundo turno, sob pena
de incidência dos responsáveis no crime punfvel nos termos do parágrafo anterior.'
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
"ustitle&çic

;;:i :->r;;-.~~;.!'":

.uca;. 1 r.:os::1eno :::s. t·ir:da dO C~i

.- .. ; ... ~;::. .-":T.:;. ,_.r: .. :::.';

.1.-;;a ::.:cisa que sen-·-:im pes~oalmcr.te. que
~ _. .. ::::e:J :J.:T:!Q•) :-e.ssv~i e c;1e reaJmente tenho por
''.:] ~~ Tia •.:;; a~o11i;ação. Ache 4ue é uma oportu::-aida:·::' Je c co.-:gressv fazer ';rr.a homenagam também
~sse ! .. .-.rdr.:a! c:ue 1rio ,:::;,.inS 2erviços prestou ao
·.r,1~ .~

.

·-·- :.;.!:o.. ,~ r~ .1(:'ã:. ~,; ::1

.: .l! '3.
-.:.··; .~·•t:"(! •iiOC' p.:.r.sc. tJ.mof.•·, qne o P!"esiden;c ja Ropúulica 1á atendeu em parte à solicitação de
·' E-..". q1Jando mandou o assunto para a Procurado,iii·Ge. ai da República. pedindo urgência na apura,:ãJ e também a ação da Polícia Federal no caso,
~uc ãcradito, hOJe já esteja agindo, em função das
fatsó.-5 denúncias apresentadas.
De onodo que IJ. Ex', nos dois pontos, já foi

..:.icno..Jidc.

que está nos visitando o Príncipe AIde Mõnaco, que se encontra no plenário con11ersando com outros Colegas nossos.
O S~. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
S:obre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Se. . .-etárioem exercício, Senador Carlos Patrocínio.
Co,n.HIICO

Cé.l,

É lido o segurnte:

Insistentes denúncias de fraudF.s na ~i'.-.Jtgac~o
de pesquisas e6eitora!s e a !minente -~:)!"'<.::ti'l:uio?ã.:. ::,_
Comissão Parlamentar Mista C:e !;-;~u.s-r+"t') vara Investigar a atuação dos institutos c~S ;;as:::...:Lsas ;;a,.;:
úhimas eleições indicam a necess:aaaa aa r..aior ...; ·
gor da legislação, de modo a prese~var ·:. .-asiJe,tc :.;.
ética e à livre fonnação de vontad-e G: .:::c'.::.::!ãu : ..:
processo eleitoral.
Entretanto, uma interp~etaç:i·: . :"=:~\-·.::J. :.·.:.. tex:...:·
constitucional entende que não hé. es;-.:::.çc .::,m ur:-.:·
tes aos meios de comunicaç.3.c. €:71 ·!;.--:;..:~:.:: :"2 ç.;-..:.·~.;::.
ção que lhes assegurou o art. 220 da C;:,,~ constitucional. De fato, o caput do artigo afirma que ·a mandestação de pensamento, a criação, a e:~ressão e
a informação, sob qualquer forma. processo ou vei ·
cu/o, não softerão qualquer restrição. observado o
disposto nesta Constituição'. O § 1• evidencia mais
ainda essa libendade, quando estabelece que 'nenhuma lei conterá dispositWo que possa constituir
embamço à plena liberdade de informação iomalística em qualquer veículo ::a co.-.:uni:;ação social. observado o disposto no art. 5', VI, V, X, XII e XIV". As
restrições ao controla se complementam com o texto
do § 29, que veda toda e qualquer cansura de natureza política, ideológica e artística .
O exame da Constituicão soo outra ótica permite entender que a liberdade dos rrn3ios da comuni-
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cação não poda ser iJ·-rila, nem ignorar ,..._
mais anos, como a libeiOIKie ele coneciéncia e
crença, garanlcla pelo inci8o VI do art. ·5", e o dirwllo
à inlonnação, IIEhlll
pelo inci80 XIV do...,...
mo artigo. O lnc*o IV do art. 221 da Conslilulçlo •
força essa linha dlt ~. Ql*ldo dlllnllina que a proJuç:1o e P'I9811111Qio dila emistlolae •
rádio e teiBvilio ~ obedllcet aa. princlpio5 Mcos e sociais de oeepello l pe8IIOII e à famllia.

a.

*'•

Assim, é impoaa:indlwal que se - t I ;•n

-aa-

meios para eviW .,._,. na diwlgaçlo dos
dos de pesqo t
no perioJo eleitoral, principelrownte porque elas i11111feoam prafunJan*1le na ton..
ção da vontada do c!c<erl'o, em especial do ...._
informados, ,...... pailtcipatiwos, que inlelizuua,
ainda conslib.i 11 n.ioria do elllilorado brasileilo.
O projeto de lei, que ont aubmllo à co•l
ção de meus~. tjnlhaoontribuir PIIJll o m.llor
funcio....- do po~
eleilonll, i1l8diar* o tabelecimento ~ ,_~ de ter1110 para a dhiUIgação das paeqotee 1111 oais na iT4HaU. consonAncia com os prtnclpios ~
respeito aos ....,._ e ciNIIos dos ciJadios, .., pecial a liberdede de IXlla:iloocia e de c:ren;a. lllnJamentais para 11 CCI + hi;:io ele urna dei olOCO '
mais participaliw..., , _ Pais
Sala Jea
~-. 12 de navent~ro ae 111118..Senador Ar-.o c.rtoe v.! r I LEGISLA~ CrTADA

*'

s

LEI N" 9.504/97
"Diaop6e . . , . •
CIUiutln) •

, ....

1lnl;~ •

4

*

Art. 33. A& eniM heo1es e ~BUS que ......
rem pesquisas de oplnllo públics oallollvas às ellllt6es ou aos ca~6•••· para COIIhecittwnto pilbllllo.
são obrigadss, l*ll cm. pesquisa, a ~. iiiFID
à Justiça Eleieonal, até cinco dias am.s da Jivulpção, as segun.. inlonoa.ç6&5:
I - quem oontndou a pesquisa;
11 - valor e origem dos niCUISOS Jespeo octila
no trabalho;
III - FJI80orlo • ogia e perloJo de realização de
pesquisa;
IV - plano amoslllll e pondeoaçlo a suo, ._
de, grau de inalnçiio, ...,.. econOmco e at... f'-laa
de realizaçio do babalho, inteovalo de CCiillnooi . . . .
maogem de ano;
V - s - . . interno de controle e veo• ... •.
coonferênaa e ftrallzaçlo da co1eta de JsJos a do
trabalho de campo;
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VI - questionário completo aplicado ·ou a ser
aplicada;.
VIl - o nome de quem pagou pela realização

do traballo.
§ 1' As infoomaçõas relativas às pesquillas seião registradas nos órgãos da Justiça Eleilooal aos
quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2" A Justiça Eleitoral
afixará imediatamente, no local de costume,
aViso, comunicando o registro das informações a
que se refere- artigo, colocanJo.es à Jispoeição
dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito,
os quais a elas telão livre acesso pelo prazo de trinta dias.
§ ~ A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que tndll es1e artigo su~
ta os reaponsáveis a multa no valor de cinqiienta mil
a cem mil UFIR.
§ ~ A <ivulgaQiio de paequisa lraucllenla oonslitui crima, p1111vat oom delençlo de sais . , _ a um
ano e IT'Iita no valor de cinqüenla ITil a oem mil URR.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO RASIL

TITuLo::
eo. Dlren.,. e~ • .._ FunclaiMnlals
CAPITULO I

Doe DlreltDe e

o.v- lnciMd11..a e~

Art. 5" Todos sio iiJJIIiS plll1lnl8 alei, sem dsllnção de CJJIIIquer natureza, garantindo-se aos bt&lsi
106 e aoa -..g&iros residai oles no Pais a inviolabil~

Jade do linm a vida, à liberdade. à ignaldede, l se!Jiranç& e à poopo iedllds, nos tenno8 segW'oles;
I - homens e mulheres s.ilio iguais em direitos e
obrigações, nos tarmos desta Constituição;
11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer ai!Jima coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem tra-

tamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manilestaQão do pensamento,
sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o dil'8ito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é irrviolável a liberdade de consciência e
de crença, S«1do asseguredo o livre exeoclcio dos
cunos raligosos e ganmtida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
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VII -é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou politica, salvo se as irNOcar para eximir-se de obrigação legal a todos i11'1l0518 e recusar-se a cumprir
prestação alterrw.liva, lixada em lei:
IX - é livre a exprassão da atividade intelectual, artistlca, cientifiCa e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade e vida privada
a honra e a imagem da p S ss'J8S, assegurado O direito a indenização pala dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do individuo, ningaém nela podando penetrar sem consentimento do
morador, salVO em caso de flagrante delito ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dadoS e das comun!caQÕBS telefOnicas, salvo, no último caso por ordem judicial, nas hipoteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII - é livra o exercfcio de qualquer trabalho,
oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissonais que a lei estabelecer;
XIV ·- é assegurado a todos o acesso á informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exen:lcio profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional
e tempo de paz. podando qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar permanecer ou dele sair com
seus bens:

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas
eorpus e habeas dllta, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercfcio da cidadania.
§ I • As normas definidoras dos circuitos e garantias fundamentais têm aplicação imediatada.
§ 2" Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos principias por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.
CAPITulO V
DI Comunlcaçio Social
Art. 220. A mannestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer
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forma, processo ou veiculo, não sofrerão qualquer
restrição. observado o disposto nesta Constituição.
§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jomalistica em qualquer veiculo de comunicação social, observado o dispoisto no art.
IV,
X, XIII e
XIV.
§ 2" É vedada Ioda e qualquer censura de natureza politica, ideológica e artfstica.
§ 3" Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao poder público informar sobre a natureza
delles, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;
11 - estabelecer os meio legals que garantam à
pessoa e à tamma a possibilidade de se defenderam
de programas ou programações de rádio e teleVisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agnotóxicos, meaocamentos e terapias estará sujeita a restrições legals. nos termos do
inciso 11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre
que necessário, advertência sobre os malelk:ios decorrentes de seu uso.
§ 5° Os meios de comunicação social não podem, dineta ou indiretamente ser objeto de monopólio ou oligopólio.
§ 6" A publicação de veiculo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.
Art. 221. A produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
11 - promoção da cunura nacional e regional e
estimulo à produção independente que objetive sua
divulgação:
III - regionalização da produção cultural, artística e jomalistica, confonme percentuais estabelecidos
em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da
pessoa e da famma.

s•.

v.

(A Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-A matéria vai à Comissão competente.
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o SR. PF "lENTE (Ar*lnio cano. MagMII ti
-Sobre a mesa, olk:ios que serão lidos pelo Sr. 1°
Secretário em axwck:io. Senador canos Patrocfnio.
E

Sio lido os eeguintes:

Sr. Presidenle elo COr9e&s<> Nacional, indico
em substituição à desi.,.IIIÇão desta Presidência, os
Senadores do PSDB que C01'f110rão a ComissAo &pecial Mista clllsmada a apt8Ciar a seguinle Medidl
Provisória:
MP N': 1.724
Publicação DOU: 30-1().11

" - - Allela a IAl" I I*! Trib<Aiiria Fednl.
Tltulllr: Ollmar Dias
SIIJMI*: Carlos
Brasnta. 3 de no..mblo de 1998. - Senadlr
S6rglo MIKh•a. Lidar do PSDB.

Wi_,

Sr. Presida1111e elo Coo IQI'8SSO l'k:ional, indiDo
em subslituiçio il designllçlo desta PNsidência. •
Senadores do PSOB que 001oopooio a Comis8lo &.
pecial Mista ~ a apeciar a seguinte Mecl*
Provis6ria:
MP NO: 1.725
PUblicação DOU: 30-10-18

Assunto: DA nova ...-ção aos arts. 1•, 2", 'ti'
e 4° do Decreto-Lei n" 1 .578, de 11 de outubro 11e
19n. que dispõe sobre o i~to de expon.ção, e
dá outras providlncias.
Tttumr: Pedro Piva
Supier*: Lúdio Coelho
Brasnia, 3 de i'10Y8nbrO de 1998. - Senlldor
Sérgio M8ch811o, Uder elo PSDB.

Sr. Poesidente do Cooogresso Nacional, indiDo
em substituição à designaçio desta Presid6ncia, os
Senadores do PSOB que C01'f110rão a Comiseio &pecial Mista r:tastil'lllda a apreciar a seguinte Medidll
Provis6ria:
MP H": 1.726
Publicação DOU: -4s1 1.-

Auunto: lnMre diapositivos na Con8lilui(IID .
das Leis do Trabalho, para facuHar a suspenaio do
contrato de trabalho para a participaçjo elo ~
dor em curso ou ~ de qualificllção ptafiellionat, altera a Lei n• 7.998, de 11 de janeiro de 1810,
para instituir a bolsa de qualificação profiuionlol e
pennitir o pag~mer~to de benetício no deu oipi..,...
de longa ooração, altera a Lei n• 6.321, de 14 de
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abril de 1976, e a Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de
19n. e dá outras poovidências.
Titular: Arthur da T ávota
Suplwote: José Roberto Arruda
Bras/lia. 4 de novembro de 1998. - Senador
!Nrglo ~. Lfder do PSDB.
SR. PRESIDENI'E (Arbiio
Megallães)
-Serão feitas as substituições solicitadas.
SR. PRESIDENI'E (Arbiio
Megallães)
- A Preailiência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio n• 5183, de 1998 (n" 3.088198, na origem), de 12 do corrente. encaninhando parecer daquele órgio acerca da operação de crédito baseada
no contrato de abertura de crédito e compra e venda
de ações sob condição. celebrado em 30 de junho
de 1998, entre a União e o Eslado do Paraná, no
Ambito elo Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Foscaf dos Eslaclos, no 118lor de três bilhões e
Oitocentos e cinquenta milhões de reais, cujos recursos serão deStinados ao sanearnentD das instituições do sistama financeiro daquele Eslado.
A matéria vai à Comissão de Assurilos EconômicoS, que terá o prazo de 15 dias para sua apntCiação, nos termos do art. 4° de Resolução n• 78, de
1998.
o SR. PR~ (Antor*l canos Magallliies)
- A Preaidência recet.eu. do Banco Central elo Brasil, os Offci~-s n"s 3.090" 3.091/96, na oligem. de 12
do corrente. encammhanOo, em resposta a ooliclla·
ção da Comissão de Assuntos EconõmicOs, a documentação necessána á insuução .:fus Otícoos n"s
S/66 e S/67, de 1998, respectivameme.
Os expedientes, anexados aos processados
elos Offcios mencionados. vão à Comossão de As-suntos EconOmicos.
O SR. PRI:SIOENn (Antonio Ca;1oõ Magalhães;
-Esgotado o tempo destinado ao Exoediente.
Passa-se à

o
o

canos
canos

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa. requerimerilo de urgênCia, assinado por todos os Líderes e com o assentimento
para que seja votada ainda hoje a matéria, que será
lido pelo Sr. 1° SecretArio em exercício. Senador
Carlos Patrocinio.
~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO NO 550, DE 1998
Senhor Presidente.
Requeremos urgência. nos termos do art. 336.
alfnea b, do Regomento trilemo, para o Projeto de
Lei da Câmara n• 42,de 1998 (n• 4.711, de 1998, na
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casa de origem), que modifica disposttivo da Lei n•
9.491, de 9 de setembro de 1997, que "Attera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n• 8.031,de 12 de abril de
1990, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. Sérgio llllchado - Hugo Napolelo - Eduardo Supllcy -Jilder Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Antorio CaltOS Magalhães)
-Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida, assim, imediatamente, a dec~
são do Plenário.
O SR. PftESIDENre (Antorio CaltOS Magalhães)
-Item Incluído.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 42 de 1998 (n•
4.711198, na Casa de origem), que modifica
dispositivo da Lei n• 9.491, de 9 de setembro de 1997, que attera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. Revoga a Lei n• 8.031, de 12 de abril
de 1990, ee dá outras providências. (Dependendo de parecer das Comissões de
Constituição. Justiça e Cidadania, e da Comissão de Assuntos EconOmicos.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Aicântara, Relator designado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir parecer
sobre a matéria.
PARECER N° 564, DE 1998
(De Plenário)
Em substituição à COmlsslo ele
Constituição, Justiça e Clclaclanla, sobre
o Projeto· ele Lei da c.tmara n• 42, ele
1998, que modifica dlsposiUvo ela Lei n•
9.491, ele 9 ele setembro ele 1997, que altere procedimentos relativos ao Programa
Nacional ele Desestatlzaçio, revoga a Lei
n" 8.031, ele 12 de abril ele 1990, e dá outras providências.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, o projeto de lei
oriundo da Câmara tem por escopo atterar o dispositivo da Lei n• 9.491, de 9 de setembro de 1997, modificando procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização.
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O que quer, em essência, o autor do projeto?
Aos empregados, inclusive os aposentados, de empresas controladas direta ou indiretarnente pela
União, que constam do Programa Nacional de Desestatizaçã.o, seja assegurada a oferta de parte do
capttal das ações representativas, segundo os prin·
cfpios estabelecidos na Lei n• 9.491, visando a oferecer a esses empregados, na aliva ou já aposentados, o direito de participarem acionariamente dessas
empresas. Isso nos parece absolutamente justo, inclusive está perfeitamente de acordo com certa doutrina social que visa justamente a democratizar o capital dessas empresas.
Penso, aliás, que esse é um dos pecados do
nosso proc sso de privatização que não ofereceu
ações em Bolsa, não permitiu a pulverização do seu
controle, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, apenas grupos econOmicos adquiriram essas
empresas. A população, como um todo, não teve
essa oportunidade e nem possibilidade. Esse projeto, pelo menos em parte, está justamente apoiando
essa iniciativa na medida em que obriga urna oferta
aos empregados, na ativa e, também, aos aposentados, dessas empresas que constam do Programa
Nacional de Desestatização.
Por isso, Sr. Presidente, o nosso parecer é favorável ao projeto. Achamos que ele vem acrescentar um fato novo ao processo de desestatização e incorporar um maior número de acionistas. É disso
que estamos preéisando no Brasil, pulverizar o controle dessas empresas, tomá-las acesslveis ao grande público. O que fez a Primeira-Ministra Margaret
Thatcher, na Inglaterra, foi exatamente isso. Inclusive nas úHimas eleições que disputou e venceu, ela
mostrava justamente, numa propaganda na televisão, como cada cidadão inglês estava tendo o direito de se tomar acionista e, portanto. participante do
processo produtivo no pais.
É o nosso parecer.
O SR. PRESIDENT'E (Antonio Cartos Magalhães)
- O parecer é favorável.
Com a palavra o Senador Pedro Piva. para dar

parecer pela Comissão de Assuntos EconOmicos.
PARECER N° 565, DE 1998
(De Plenário)
Em aubstltulçio 11 Comlssio ele Assuntos Ec:onõmlcos, sobre o Projeto de
Lei da Colmara n• 42, de 1998, que modifica d~o ela Lei n" 9.491, de 9 de_.
tembro ele 1997, que altera procedimentos relativos ao Programa Nacional ele
Dawsbfll ção.
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O SR. PEDRO PIVA (PSDB - SP. Para profeoir
parecer. Sem nwisio do .orador.) - Sr. P~.
Sr's e Srs. Senadores, ouvi com interesse e -IÇ6o
as palavras do Senador Lúcio Ak:4nlala, com •
quais concordo inteiramenle. Quero só com~
lar, dizendo que nas eoouomias mais fortes do ~
do, as ações sio 1118lmenle pulverizadll&. É is8o que
faz a riqueza do pafs, que todos participem doe ganhos e tenham dintilos e oOfigações iguais. Ses jOgam com o 8UC8880 de ~ e. com isso. pocMm
lutar mais pelo . . . trabalho e pelo sucesso da presa da qual são partfcipes.
O parecer da Comissão de Assunlos EconOmócos é favoráll'lll.
o SR. F I
ENTE (AnOnio
Mlyll
lparecer do S. oadoi Pe<*t> Plva I& 1M 11 é fallcilével
Em cjsco sãp o projelo, em turno IÍ'IiOO. ~)
Não havendo quem paça a palavra, erlC8I1'0 a

cano.

o

I

discussão.
Sobre a mesa, requerimento de destaque qua
será lido pelo Sr. 11 s-etário em e-.:fcio, S...
dor Carlos Patroclnio.

É lido o~:
REQUERIIIIEHTO N" 551, DE 1118
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regina*>
Interno, requeiro deelaque, para volação em sep81811D,
do art. 3 do Prcjeto de Lei da CAmara rf' 42, de 11188.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998 Sérglolola tad.
o sR. i i • ·~ (AniOnio canos~ RI I)
-Em votação o 1'8CJ19nmanto.
Os Srs. Senadoras que o aprovam quei....,
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o projeto, ressalvado o destaque.
As Sr's e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votaçio a maléria destacada pelo requerimento. (Pausa.)
A matéria destacada está sendo submetida a
votos no plenário.
As Sr's e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A ma1éria do c!estpqi 18 foi rejeilada; prevalecendo, portanto, o projeto apresentado.

É o segUirne o artigo rejellado:
·Ar!. 3" Fllwogarn-se as <tsposi;iiM em con1nir1o"

O SR. PRESIDENTE (AntOrio Carlos MagaNos)
- A matéria vai à Comissão Diretora para a redação
finaL
O SR. JOSÉ .EDUARDO OUTRA (Bioco'PTSE) - Sr. Presidente, gostaria de Obter um esdanle~

menta.
O SR. PRESIDENTE (AniOrio Carlos Magalliãos)
-Pois não.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) - Sr. Presidente -. não sei se entendi bem - o
requerimento de destaque diz respeito ao artigo 31
do projeto?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magahãos)
-Aoart. 3". É uma adeq118ção de ..-ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) - MLito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaNos)
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Dinatora. oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 11 Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.
É lido o seguinte:
PARECER N" 566, DE 1118

Red 1 ; i o ftnai do Projeto de ~ da
c:tmar. .,. 42, da 1118 (.,. 4.711, de 1. . .

na C.. de OrigMn.)
A Comissão Oiretora apresenta a
do ProjeiO de Lei da CAmara n• 42,
4. 711, de 1998, na Casa de Origem),
dispositivoS da Lei n• 9.491, de 9 de

nadação final
de 1998 (n"

que modfica
setembro de

1997, que "altera procedimentos nalativos ao Programa Nacional de Desestatização. navega a Lei n"
8.031, de 12 de aiOril de 1990, e dá outJas providências'. consolidando o destaque aprovado em Plenário e procedendo adequação redacional, em obediência ao disposto na Lei Co~ementar n• 95, de
26 de fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novembro de 1998. - Antonio c.rtoa ..._hiH, Pras~
dente - Clirio8 Pab oclnio, Relator - Luckiio ~

la - Emilia Fernandas
ANEXO AO PARECER N" 566, DE 1998

llodlllca dlapoaltlvo da Lei rf' 9.491,
de 9 de --.bro dlt 1197, que •...,.
pocedlmantoa i8li1tivoa ao
Meclonei de De a • " ; i , revoga • ~ n"
1.031, dil 12 da 8brli da 19110, • d6 p ovldll .c...•.

P•ograo••

o CongleSSO Nacional decreta:
Ar!. 1• O art. 28 da Lei n" 9.491, de 9 de -mbro de 1997, passa a vigorar com a seguinte recllção:
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"Art. 28. Aos empregados e aposentados de empresas controladas, direta ou indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a oferta de parte das ações representativas de seu cap~al, segundo os princípios estabelecidos nesta Lei e condições especllicas a serem aprovadas pelo Conselho
Nacional de Desestatização, inclusive quanto à." (NA)

.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antorio caJ1os Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr's e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antorio caJ1os Magalhães)
-lbtm1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 64, DE 1995
(Votação nominal)
Votação. em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Con~uição n• 64, de 1995,
tendo como primeiro signatário o Senador
Osmar Dias, que dá nova redação ao inciso
XXIX do art. 7" e revoga o art. 233 da Const~ição Federal (prazo prescricional das
ações trabalhistas). tendo
Pareceres da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Ramez Tebet:
- sob n• 542. de 1996 (sobre a Proposta). favorável. com votos contrários dos Senadores José Eduardo Outra. Pedro Simon
e Antonio Carlos Valadares;
- sob n• 359, de 1998 (sobre a Emenda
n• 1-Pten), favorável.
A discussão da matéria encerrou-se na sessão
deliberativa de 1O de abril de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patroclrio.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 552, DE 1998
Senhor Presidente.
Nos tennos do art. 315, combinado com a ali·
nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição n• 64/95,a fim de ser
feita na sessão de 18-11-98.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1998. -

Ollnw'Diaa.
O SR. PRESIDENTE {AntOrio Carlos Magallães)
-Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprove~o a oportunidade para dizer que essa
emenda será votada na sessão deliberativa de quarta-feira, dia 18 do corrente, às 10 horas da manhã,
levando-se em conta que às 14 horas e 30 minutos
haverá votação do Congresso Nacional, nesse mesmo dia. sobre matéria previdenciária.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães)

--=

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 135, DE 1997

(Voblçio nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto LegislatiVo n• 135, de 1997 (n•
460/97, na Câmara dos Deputados). QUEaprova o ato que renova a concessão da
Aácio Pousada do Rio Quente Uda. para
explorar serviço de radiodHusão sonora em
onda média na Cidade de Caldas Novas.
Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob n• 463, de 1998, da Comissão de Educação, Relator: Senador José Saad.
Em <i!n'SSiio o projeto, em turno únioo.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.)Sr. Presidente. o Bloco libera a Bancada. e o Partido
dos Trabalhadores recomenda a abstenção. Estamos aguardando que seja cumprida a regulamentação do art. 224 da ConstHuição Federal, relere!lle à
regulamentação e funcionamento do Conselho de
Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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VOT

NOMINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 135, DE 1997
N>RCNA.O ATO QUE '-NOVAACONCEssAO DA RÁDIO
POUMDA DO RJO OUEHTE L~ CIMOE OE CALDAS NOVAS. GO

N" Sessio: 1

N" VOI.: 1

Data Inicio: 1211111998
Data Fim: 12111/1996

Dala SessAo: 12111/19911

Pr-.:t · ANrOHIO
1• Sec .. •

?Sec: •
,. Seo

V-Sim:

41

Votos Não:

1

VotosAbst:

5

Total:

Honllnicio: 11:49:51
Hora Fim: 11:53:59

47
1211119111 - 11"54
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o SR. PRESIDEN're (Antorio car1os Magalhães)
-Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antorio car1os Magalhães)
-Votaram SIM 41 Srs. Senadores e NÃO 01.

Houve 05 abstenções.

Total: 47 votos.
Está apmwdo.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.

O SR. PRESIDENTE (Antorio Gar1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
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Art. 1" E aprovado o ato a que se refere o Decreto stn•, de t6 de maio de 1996, que renova, por
dez anos, a parir de 11 de maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio Pousada do Rio Quente
Lida., para explorar, sem direrto de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

PARECER N" 567, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
.. io frllll do Prof81o de Decreto
Legislativo n" 135, ele 1997 (n• 460, de
1997, 1111 C6mara dos Deputados).
-

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 135, de 1997
(n" 460, de 1997, na GAmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Pousada do Rio Quente Lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em oncta média na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novembro de 1998. -Geraldo Melo, Presidente - R01111ldo
Cunha Uma, Relator - Certos Patrocínio - Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N• 567, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado
Federal, nos tenmos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• , DE 1998
Aprova o ato que renova a concesllio outorgada • Rllcllo Pousada do Rio
Quente Uda., para explorar serviço de radlodltusio sonora em onda média na cidade ele caldas Novas, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (AntOnio Carlos Magalhães)

-lem3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N" 138, DE 1997
(Votação nominal)
Discussão, em turno único. do Projeto
de Decreto Legislativo n• 138, de 1997 (n•
470/97, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à Empresa Ponoalegrense de Comunicação Lida. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre. Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
Parecer favorável, sob n• 489, de 1998. da Comissão de Educação, Relator. Sanador José Fogaça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
A Mesa solicrta aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) Sr. Presidente, o Bloco está liberado. Pelas mesmas
razões do item anterior, para o PT, a recomendação
é de abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à .,tação.)
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VOTAÇÃO NOf\1INAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 138, DE 1997
APROVA O ATO QUE RENOVA A OOHCESSAO DEFERIDA A EMPRESA
PQRTOALEGRENSE DE COMUNlcaçAo LTOA. CIDADE PORTO ALEGRE. RS

N° Sessão: 1

-. -

Data Inicio: 12/1 1!1998

N" Vol.: 2

Data Fim: 12/1111998

Data Sessão: 12/1111998

l "'"'do

UF

Hor2 Inicio: 11.54.35
Ho;a Fim. 11-55:26
Vooo

-c-

\ ~rn>d

f 1• Sec.: •

:•s.c
J"S.C
4• Sec

Op.,•o HEuO F l -

Votos Sim:

46

Votos Não:

o

Votos Abst:

5

:

I

Total:

51

l
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i::~r:NIOI!'r.l

12,11198-
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O SR. PRESIDENTE (Antorio Cal1os Magalhães)
-Todos os Srs. Senadores já votaram?
Vou encerrar a votação.

Votaram SIM 46 Srs. Senadores. Não houve
·1otos contrários.
Houve OS abstenções.

Total: 51 votos.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação linal.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magallães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe'I!Cendo a redação final que será lido pelo Sr. t• Secretário. em exercicio. Senador Cartas Patrocinio.
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Art. 1° É aprovado o ato a que se retere o Decreto stn•, de 26 de julho de 1994, que renova. por
quinze anos, a partir de 17 de novembro de 1992. a
concessão deterida à Empresa Portoalegrense de
Comunicação Ltda., para expiorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radioditusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de ?orto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Ar!. 2" Este Decreto Legislativo entre vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães)
-Em discussão a redação tina!. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
·

É lido o seguinte:

Em votação.
PARECER N" 568, DE 1998
(Da Comissão Diretora)

ReclaÇio final do Projeto de Decreto
Leglslallvo n• 138, de 1997 (n" 470, de
1997, na CAm11111 dos Depullldos).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 138, de 1997
(n• 470, de 1997. na Gamara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à
Empresa Portoalegrense de Comunicação Lida.,
para explorar serviçO de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão. 12 de novembro de 1998. - Gendclo Melo, Presidente - Ronaldo
Cunha Llm~. Rela.tor - Carlos Patrocinlo - Marluce Pinto.
ANE;:Q AO PARECER N° 568. DE 1998
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu. Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, ~em· 28. do Regim~nto !.-,lemo. ~ro
mulgc. c seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação tina!.

A projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio
-Item 4:

Aprova o 8ID qu:? '"novr. a ~
são deferida à Emprese ?orioaieg.......,
de Ccmunk:ação Lida., psra "'""'orar serviço de radlodlfueio <Je sons e Imagens
(te~vlsão) r.a cidade <'~ P"m Alegre, ~
tado elo Rio Grande do St•l.
O Congresso Nacional decre!l!:

Magalhães)

PROJETO DE DECRETO LEGISL.O.TIVO
N• 140, DE 1997
(Votação ncmil,3!l
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislaiivo n' 140, de 1997 (n'
473197. na Câmara aos Deputados). que
aprova o ato que rer;ova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Ilhéus Ltda. para
explorar serviço de radicdifl.!são sonora em
onda média na Cidade de ilhéus, Estado da
Bahia. tendo
Parece• favorável. sob n• <101. de 1998. da ComiSSão de EC'.:-.;.;ç.'.i~ ~ ~~2t-~~-- S _-,- ..:t.b: ~ja!ma Bessa.
~m

<'' . CE 1 3>18

Ca~os

Cisc:..:.ssã..:-. - n

Não trlwen:k
discussão.
E~

~--

....;~e!il

: ,· .

.. __
- .. -::.-:...1

.._:;.;;. ~

vct:.çã.-.
A Mesa sv::.:'ta aos ~"E . ...; -: r-~-:ore~.- · :~~ --~~:o-~
pem os seus lug:=.ces.
Os Srs. Seni!dcres iá p:x::O?·n 'ç-~~=- · .::~::-_t.s~
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VOTArÃO NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 140, DE 1997
APROVA O ATO QUE RENOVA A CONCESSÃO OUTORGADA A
RÁO!O CULTURA DE ILHE.US L TOA. CIDADE DE ILHEUS. BA
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Todos os Srs. Senadores já votaram?
Vou encerrar a votação.
Votaram SIM 46 Srs. Senadores. Não houve
votos contrários.
Houve 05 abstenções.
Total: 51 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador canos Patrocfnio.

É lido o seguinte:
PARECER N" 569, DE 1998
(Da Comissão Diretora)

Recleçio flnlll elo Projlllo de Decnlto
Legislativo rf' 140, de 1997 (rf' 473, de
1997, na Clllllll1l doa Deput.do.).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 140, de 1997
(n° 473, de 1997, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Cuttura de Ilhéus Lida. pare explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ilhéus, Estado da Bahia
Sala de Aelri5es da ca' · h 12 de I"ICMEIO"bro
de 1998. - GeiWdo Meb. P1esidei 11B Rollillldo Cunha
Lima, Aelalor- carta. Pallocállo -llaltuce PHo.
ANEXO AO PARACEA N• 569, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
,Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, ttem 28, do Regimento lntemo.
p10mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1998

Aprova o 111o que ,.._,. a concesllio outorgMia iii R6dlo cunura de Ilhéus
Ltda. para explorar awvlço de radlodlfullio aonora em onda médlll na dclade de
llhokls, Estado da Bahla.
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln•. de 8 de abril de 1996, que renova. por
dez anos. a partir de 1° de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Cultura de Ilhéus Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Ilhéus. Estado da Bahia.

49.3

Art. 2" Este decreto legislatico entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C8r1os Magalhães)

-lllllm 5:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 98, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n" 548, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em tumo único, do Projeto

de Resolução n• 98, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos EconOmicos
como conclusão de seu Parecer n• 556, de
1998, Relator: Senador Leonel Paiva), que
autoriza o Estado de Rondônia a realizar
operação de crédito junto à Caixa EconOmi-

ca Federal, no âmbito do Programa de apoio
à AeestMuração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. no morrtante de cinqüenta e sete milhões, cento e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos,
a preços de 28 de fevereiro de 1 997.

Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio ca11os Magalhães)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 1 • Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o sequinte:
PARECER N" 570, DE 1998
Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolução ""98, ele 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 98, de 1998. que autonza o Estado de Rondônia a realizar operação de cré-
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d~o junto à Caixa Ecoo6oi<a ~- CEF, no Antito do Programa de Apoio AMmrutuniÇio e ao~
Foscai dos E - . no~ de '*7.101,764,86
(cinqüenta e ...._,cento e .., rril, alo 1 •
e sessenta e qoatro oaais e JlO\Ienla e seis~. a
preços de 28 de '-nliro de 1997.
Sala de Reuniões dil Comissão, 12 de~
bro de 1998.- Geu•IID 111e1o- Poesidoiiote, Ario 55

a

Cunha Llmll - Relalor - c.rtoe P• .luSo - .._.
de Hol711nd&
ANEXO AC PARECER N" 570, DE 1998.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, no& tennos do art. 48, ~em 28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N"

-

, DE 11198

.-.-- o ll!.-.clo de Flui ido)o,. • J ••
Cl'6ci7D lido ~~ c-.
I

..

Econan . . FU••- CEF, no 8IIMao tiD

P•'+••=

_

de ApMo • n
•• ;' • •
Ajulte . . . . . . . . , 7 ..............
. . 57.101.784,11 (ChqOen?le. ......

-.-........

- ) , •!ft91& . . 21de ...

..,u.....

de 1--

0 Senado Fedllra/111801Ye:
Art. 1• ~ o Estado de RondOnie au10.v.» a
contratar operação de Cl6dilo jurrto ii Caixa ~
mica Federal - CEF, no lmbito do ProgiM18 de
Apoio à Reestrutuoação e ao Ajuste Rolcal dois e.dos. no montante de RS 57.101.764,116 (ci.....,.. •
sete milhões, e cento e um mil, 88la:ados a r 11 rta e quatro reais e ilCMII1Ia e seis oentavos), a ,...
ços de 28 de f-rairo de 1997, no& tennos ._
Contoatos de c-io de C'*lto, Conlssão e ,...__
ção de Dívida e Outras ,._,....., filmados enllll a
Caixa EconOmica Federal - CEF, o Estado de ADndOnia, o Banco de Créclto Nacional S/A - BCN, o
Banco Bamelindus do 8/asil S/A e o 8enco do B1w1
SIA. com a~ dil União.
Art. 2" ~ a Repo'obllce F«*ativa do Brllllil 8iilorizada a conceder garantia a operaçio de cr*lilo , .
ferida no artigo anlerior.
Art. 3" A operação de crédito a que se ,.....
os artigos precederrtes -.1 realizada com aa -guintes caracterilllicas e coo odições:
I - devedor. Estado de RondOria;
11 - cessiofWia etedonr. Caixa EconOmica F&derai-CEF;
III - ~: Benco de Coédilo Nacional SIA
- BCN. Banco BameriiOJs do Boasil S/A e Bllnco do
Brasil SIA:.
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IV- interveniente garantelpromftente cessionário: União;
V - valor pretendido: R$57.101.764,96 (cinqüerrta e sete milhões, cerrtó e um mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e noverrta e seis centavos).
a preços de 28 de fevereiro de 1997;
VI - encargos fmanceiros:
•l sobre os saldos devedores atualizaoos inci<irão, a partir da data de disponibilização dos recursos aos cedentes, encargos linanceiros equiva?entes
ao susto de captação médio da CEF, apuoado com
base no balancete do mês anterior ao da data de liberação da primeira parcela, acrescido de juros de
0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês);
b) os encaogos serão ~alizados mensalmente e refixados trimestralmente, com base no último balancete da CEF;
c) a CEF fará jus à comissão de abertura de
créd~o correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco
décimoe por oerrto) SObre o valor da aquisição do
créclito, incorporada pro rata temporis mensalmente
ao saldo devedor da operação, a ser paga pelo Estado de Rondônia;
VIl - condiçõeS de pagamento: a divida será
pega em nove prestação mensais consecutivas, calculadas com base na Tabela Price:
V171 - contragaranôa.s: I80IIilas poóprias e cotaspartes do Estado de RondOnia. a que se reterem os
arts. 155, 157 e 159, I, a. e 11, da Conslituição Federal.
IX - destinação dos recursos: liquidação das
seguirrtes dividas contratuais internas do Estado de
RondOnia, de modo a viabilizar o Protocolo de Acordo ajustado entre o Estado de Rondônia e a União,
objetivando a implementação. na referida unidade
da Fedeoação. do programa de Apoio à Reestrutuoação e ao Ajuste Fiscal dos Estados:
ln

Flna"teeir88

Banco de Crédtto Nacional SIA

v_. "" Divido .,.,.,.,_
R$17.144..525,85

(daassi!IIIB

, . . . . , _ c;:8'1k) e~

• cpao

ml,e~e....-..&ecDD

I'WIIIis e olllniR • anco cantRvos)
Banco a.nemdu$ do 9I3Si S/A R$12.006.927.14 fdoz.e mltlões.
seis mi, novecentos e vinte e
_. r.as e catorze cem.vos)
Banco do Brasil S/A

RS 27.950,311,97 ('Jinll e sete
~. OCJYeC:a1bs e~

mi• ......- e onze

r.- e

novenlli e seta centavos)

An. 4" O prazo paoa o exercicoo da presente
autorização é de duzerrtos e seterrta dias. a contar
da data de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entoa em vigor na data
de sua publicação.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães)
- Estando a rnatérria em regime de urgência, passase 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)
-118m 6:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 99, DE 1998
(Em A~gime de urgéncia, nos tennos do
Requerimento n• 549, de 1998 - art. 336, b)
Discussão, em turno únioo, do Projeto
de Resolução n• 99, de 1998 (apresen1ado
pela Comissão de Assuntos Eoonõmicos
como conclusão de seu Parecer n• 557, de
1998, Relator: Senador Ojalma Bessa), que
autoriza o Estado do Maranhão a contratar
operação de refinanciamento de dividas do
Estado, oonsubstanciada no Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Olvidas, celebrado com a
União em 22 de janeiro de 1998, no Ambifo
do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total
de duzentos e quarenta e quatro milhões,
trezentos e doze mil, seisoentos e sessenta
e dois reais e setenta e dois centavos.
Em <jsa •ss"o o projeto, em turno únioo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Direfora oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.
~ lido o seguinte:
PARECER N" 571, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação ftnel elo Protek> ele Resol...

9io .,. 99, de 1998.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 9, de 1998, que autoriza
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o Estado do Maranhão a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada
no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação
e Refinanciamento de Dividas, celebrado com a
União em 22 de janeiro de 1998, no ãmbilo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, no valor total de duzentos e quaren1a e
quatro milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e
sessen1a e dois reais e setenta e dois centavos.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novembro de 1998. - Geraldo Melo, Presidente - Ronalelo
Cunha Uma, Relator - Certos Patrocínio - Joel ele
Hollanda.
ANEXO AO PARECER N° 571, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos temnos do arl. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N°

, DE 1998

Autarlzll o Estado elo u..nhiio •
contrmw ope1 a9io de rellnancr.mento
ele dlvlclea do Estado, coneubat8nclllda
no c:omr.to de Conftaaio, Aaaunç6o,
Con.alldação e Reftnenclllmenlo de Dfvldaa, celebi ado com e Unlio em 22 ele Janeiro de 1998, no lmblto elo Progr..,.. de
Apoio à RMSIJ'uturaçlo e ao AJuste Fiscal doa Estados, no valor total de duzen-

tos e qlllllentll e quatro milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e e
dois reais e

-ta e dois centavos.

O Senado Federal resolve:
Arl. 1• ~ o Estado do Maranhão autorizado a
contratar operação de refinanciamento de dividas do
Estado, consubstanciada no Contrato de Confissão,
Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Olvidas, celebrado com a União em 22 de janeiro de
1998, no amb~o do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Foscai dos Estados.
Arl. 2" A operação de crédito referida no arligo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União:
R$244.312.662,72 (duzentos e quarenta e quatro
milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e sessenta
e dois reais e setenta e dois centavos), correspondente ao saldo devedor de empréstimos junto à Caixa EconOmica Federal- CEF, em 23 de setembro de
1997, ao amparo dos Votos CMN n"s 162 e 175, de
1995, e 122, de I 996, e suas atualizações. atualizados até 22 de janeiro de 1998. Desse valor será deduzida a parcela de RS 7.810.517,41 (sete milhões,
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o~ocentos e dez mil, qui•eb e cta
ele M8i8 •
quarenta e um Ollf'llaVcs), woo..,.... idth'*l ao '"otWdlo
concedido pela UrWio ao EIB!o, nos 1eomos do f 4' IID
art. 3" da Lei ... 9.486, da 1 1 de ? miJro de 191J7, IlMdo refinanciado o lllllor da R$236.502. 146,31 (<iJz81Ws
e trinta e seis mihles, quPoen?os e <** mil, cant> e
"-'arenta e cinco ._;a e trinta e um centavos);
11- enca~J;~DS:
a) juros: da 6'% LL (seis por cento ao ano),
calculados sob"' o ..:do devedor eXi-.te e debitedo no primeiro die da cedil mês;
b) a&wMzapãa do saldo dtNedor. mensalona*

--6io:

pelo IGP-01;
III - <»""odÇõoislin.
.. dB pii(JIIIITIIHit:
a) aJolizaçiiu
Rl47.300.-429,116
(quarenta e ori?hões, ?ntzentos mi, quatroc:al>tos e vinte e nove l'8llis e seis centavos), co..-...por.·
dantes a 20% (vinte por --.lo) da divida refi....-...
da, atualizada peta vart.çll.o positive do IGP-DI,
acrescida de ~ da 6'% ..._ (seis por cento ao -t.
com ra::ursos ~da U.açlo das aqlieolda
Co~ia EoegM:a do MararHo- ~;
b) a.oulizaçiiu ~ ~.716,25
(cento e ~ • I'IOY'8 ~ do
e um !RI,
setecentos e
· ,... e ...,. c:ftx> ceoilao<W),
que c:teveoão -pagos ... 360 ~e 1
IIIi
prestações 11 e
. , pela Tebelol Pia, lill'li?edas . ,
dispêndo l'liiW1AI da 1112 (um doze aw) da 13% (1111ze por cento) da Aec 1 t Uquida Real do Estado;
IV - garantias. as I'8C8itas própries do Estado,
as transteoências ~ e os aé<l?os de
que trata a Lei Complementar n• 87, de 13 de . .
lembro de 1996.
Parágrafo único. O deecumpri1TW11o pelo E. .
ao ao Maranhllo das obrigaÇões ca-..tes do oantrato de refinanciamenlD, incluindo atlaos da pagamentos, assim como das rretas tiscaia e ti~.
acordadas em _, prognuna de reeslruluraçAo e de
ajuste fiscal, ~ enquanto penlilltir o dotee.primento, a .. ....,.içio dos encargos financeiros...._
ridos por eflCIIIVOS equivaiM"tes . , CUiiiO médio de aolocação da dfvidl ii J0t li6rill federa(, Li
i I I • ;de mora de um por 0111'*> . , ano e a elevaçllo, ..,
quatro pontos Jlllft*11Uaia, do pe"**-1 da Aeoel?a
Uquocta Real do Estado tomado como base panJO
apuração do imite de m.p6ndio ~ previsto rw
Cláusula Quinta do Contrato de Refinanciamento.
Art. 3" Esta Resolupão entra em vigor na data
de sua publicaçio.
O SR. PRF"'Aift (AnDio Ca1tos MJ41tlls)
- Estando a rnat6ria em regime de urgência, pa..se a imediata apreciação da redação final.
Em disaossio a redaçio tinaJ. (Pausa.)
Não h-.clo quem peça a palavra, encerm a

discussão.
Em voiiiÇão.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIIlENll: (Antonio Carlos Magalhães)
-IIBm 7:
Primeiro dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 15, de 1998, tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que altera o incisa VIl do art. 29 da Constituição
Federal (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal).
Transcorre hoje o primeiro dia de discussão.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a di9cussão da matéria prssegUI rã na próxima sessão defiberativa ordinária.
O SR PRESIDENTE (Antonio canos Maga!'"- e s)
-11Bm8:
~mentD ... 533, ele 1998, do S&
nador José Ewardo Dutoa, solicitando, nos
tarmos regimentais, a tramitação conjunta dos
Projetas de Lei do Senado n's 99, 218 e 291,

de 1995, e 63, de 1996- ~.
por versarem sobre a designação de membros da Dlretoria do Banco Central do Brasil.
Votação do reQuerirr.3nto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Pn:ljetls de Lei oo Senado, n's 99, 218 e 291,
cla1995; e 63. de 1998, passam a tramitar em conjunto.
As matérias vão à Comissão de Const~uição,
Justiça e Cidadania e, posteriormente. à de Comissão de Assuntos Eoonômicos.
O SR. PRESIIlENll: (AntanK> Ca~os Magallães)
-IIBm 9:
Dioo•ssãn, em tumo úniCO, do

Parecer~

5Zl, de 1998, da Comissão de Cals1i1Uição.
Justiça e Cidadania, Relator Senador Josaphal
Marirtlo, sobre o R~rimento n' 771 , de
1996, do Senador Lúcio Alcãntara. !amUando
COf1SlJta ao Plenário visando obter oriel*k;ão
referente aos projetas de lei autoriza!iva.
Em discussão. (Pausa.)
Nãc havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprova.-.. queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o segUinte o parecer aprovado:
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PARECER N2 527, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça
Cidadania sobre o r9qtlerimento nt n1,
de 1996, em "Consulta do Plenário fonnulada por iniciativa do Senador Lúcio Alcãntara, visando obter orientação refe-

'!

rente acs projetos de lei autorizativa•.
Rsiator: Senador Josaph~t Marinho.

Me!atório
to:'

r .-;

'· 0 ~.:..~!2dor Lúc1o Alcântara. com fundamenc 1. 101 , V, do regimento lntemo do Senado

figuração, fonna ou continente da norma, ao seu
substrato. essêncl3 ou conteúdo. Esse víncuio é
coercitivo ou paracoercitivo, conforme se manifesta
pela coerção ou opção. O vinculo coercitivo gera as
normas coercitivas. que se caracterizam pela imperatividade, e o vinculo paracoerc1tivo. as normas paracoercitivas. que se caracterizam pela optatividade.
Se a norma pro1be. determina. restringe ou suprime.
o seu vinculo é coerc•tivo: se. porém, declara, permite, esclarece ou supre. ·o é paracoerc1tivoft. (ln "Da
Norma Jurídica (Forma e Matéria). 2t ed., Aio de Jane~ro: Forense, 1963. p. 43)

Fecera:. requer ao Presidente do Senado Federal
que suometa a esta Com1ssão ae Constituição, Justiça e Cidadania consulta. visando a obter orientação
referente aos projetas de lei autonzat1va.

2) Justifica a formulação da consulta em razão
das 'dúvidas treqüentes~ quando da apreciação de
projetas de lei que v1sam a conceder autonzação ao
Poder Executivo para exercer competência que. por
prevrsão Constitucional. lhe é pnvat•va.

Daí a classificação genérica das normas juridicas. quanto ao vinculo. isto é. quanto à natureza. em
nonnas coercitivas e normas paracoercitivas. que. à
sua vez, se subdividem, respectivamente. em normas proibitivas. preceptivas. taxativas e ab-rogatlvas, e normas Simplesmente declarat•vas, permiSSIvas. interpretativas e suplet1vas.
As normas coercitivas constituem o chamado

jus cogens. que Paulo Dourado de Gusmão define
3) Indaga. a propósito:

1 -qual a natureza jurídica do projeto de lei au-

tonzativa?
2 - todo e qualquer projeto de le• autorizativa
tent por escopo conceder autorização ao Poder Executivo para exercer a competência que lhe é própria
e pnvativa?
3 - esse t1po de lei é passível de sanção?
4 - se o Poder ExecutiVO não sancionar o projeto. porém não o vetar. é a le1 passível de promulgação?
5 - esse tipo de le1 é passivei de argüição de
rnconstitucionalidade por víc1o de 1nic•at1va?
6- o vício de imc1ativa é sanável com a sanção?
7 - qua1 é o efeito jurid1co de

uma lei autorizativa?

4) É o relatório.

Discussão
5) A Natureza da Norma Jurídica
Segundo Paulino Jacques. por ·natureza da
norma jurídica" entende-se o vínculo oue une a ·con-

como sendo aquele '"d1re1to que as partes não podem alterar", e as paracoerc1tivas constituem o chamado jus dispositivum. que reúne as normas optativas. ou seja, aqueles que declaram ou facultam direitos e atuam nos casos duvidosos ou omissos. (ln
Introdução CiênCia do DireitO, RIO, 1956. p, 152).

a

6) Natureza das Normas Permissivas
As normas permissivas. que pertencem ao denominado jus dispositivum. são normas paracoercitívas que asseguram uma faculdade. Permitem ou
1acultam fazer alguma co1sa; não enunciam nem programam, mas declaram a permissão ou a faculdade
de fazer.
Tendo em v1sta o velho princípio de que permittitur quod non prohibetur. Giorgio Dei Vecchio
Pntende que ·as normas pêánissivas não têm razão
... e ser,· mas. não obstante. cit~ as normas ·preclpuamente permissivas.· abundantes no direito c1vil e
comercial. (ln Lezioni di Filosofia dei Oirirto. Milão.
1950, p. 222)
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Entre vãrios exemplos, cita-se o Código· Civil,
arts. 42 e 70. O primeiro diZ que ·nos contratos • critos. poderão os contraentes especificar domicilio ... ;'' na segunda, ·é penn1tido aos chefes de tamiE
destmar um prédio para dom•cílio desta .. : Ou o Código Comercial. an. 1v que reza que •podem comerciar no Brasil..:
Estabelece também a Lei Magna normas d•-

sa mesma natureza: a que prescreve que ·a ConltltUição podera ser emeQP.ada (art. 60;" ou a que reza
que ·na hipótese do inc1so I. o Deputacso ou Se.-.dor podera optar pela remuneração do mandato
(art. 56, § 3")".

Observe-se que, embora grande parte das normas do jus cogens seja de direito público. e as do
jus dispositivum. de dj.re•to privado, conlui-se que
há normas de direito público paracoercit1vas. como
também normas de direito privado coercitivas.
Ass1m. toma-se de grande 1mportãnc1a a classificação das leis do ponto de vista da sua finalidade.
ou dos seus efeitos.
7) Das Nonnas Const1tuciona1s· validez e eficácia
Quando a Constitu1ção se refere a lets ordinánas - que efetivamente abrangem vânas modalidades. - há que admitir-se que entre elas podem ser
editadas as leis autorizativas ou perm1ssrvas. A
ConstitUição. entretanto. não especificou a natureza
dessas le1s ordinârias nem seu ak:ance ou sua eficéicia..

A f1xação das características da norma jurídica

e tema mtrodutóno ao conhec•mento da norma const1tuc1onal. A norma jurid•ca diStingue-se por duas
propnedades fundamentais: a validez e a v1géncaa.
Ens1na Legaz Lacambra que a vahdez pertence
essênc1a do Dire1to. e a v1génc1a
quahdade eJOraida da expenénc.a.· Validez é a exigibilidade da norma. A v•géncaa exprime a obediênc1a dispensada
norma JUrídica. (ln Filosofia dei Oerecho. Barcelona:
Bosch. 1953. p. 246)

e

a
a

Para Kelsen, a validez do Direito quer ciz.er
que as normas juridK::as são vinculantes e todos devem comportar-se de acordo com as prescrições da
norma. obedecendo e aplicando as normas turidicas.
Eficácia do dire1to envolve outro plano da norma jurídica. E o do comportamento efetivo em face da norma 1uríd1Ca aphcada e do correlato acatamento que
ela 1mpõe. A validez é uma qualidaae do Direito e a
ef1các1a decorre do comportamento efehvo em rela·
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ção à norma jurídica. A coincidêr'cia entre ~ vigência
a obediência às normas caracte ..... d a efet.,idade do
ordenamento juridico. (ln Teona generale dei diritto e
de/lo stato. Ediziom di Comunrta. Milano, 1952, p. 39)
Miguel Reate. na teona tndimensional do Direito. demonstrou que não é possível separar v1gência
e ~ficâcia. _,.. viaéncia põe e ex•ge a certeza do Direito. encuanto a eficácia proJeta a norma no grupo humano a que ela se destma.

A norma constitucional é a norma fundamental
que ocupa o vértice do ordenamento jurídico. A posição hierarquicam,:..,te superior ...;a 11orma constitucional provoca a sanção d;;. ..-~onstitucior.a 1 irl~'"!e, quando se verificar o conflito entre a flOrma fundamental
e pnmâria e as normas ordinárias e se-::undánas.
Rui Barobosa. na sábia lr'lterpretação da ConstitUição de 1891. fixou conc'=utos de oportuna aplicação para o esclarecH .. :-""'to conceituai da estrutura da
norma constitucional. Partmdo do pressuposto da
brev•dad~ cor."'~ltuc1onal, ens1nc.·:3. Rui que as Constitwções ·são largas sínteses, suma de princípios
gerais. onde, por v1a de regra, só se encontra o
substractum de cada mst1twção nas suas normas
dommantes, a estrutura de cada uma. reduzida, as
ma1s das vezes. a uma característica, a uma Indicação, a um traço". Proclamando que as clá.usulas
const1tuc1ona1S são regras imperativas e não meros
conselhos. av1sos ou lições. e louvando-se na doutrina constitucional norte-americana. dist1ngu1a as disposições auto~executáveis ou auto-aplicavets e as
disposições constitUCIOnaiS náo auto-aplicáveiS, que
requerem a complementação do leg1slador. em cada
caso. A lição de Rui VInculava-se a diStinção da jurisprudência norte-amencana sobre as duas categonas
das normas constituc1ona1s: as prescnções mandatOnas (mandatory prov1S10ns) e as prescnções d~retó
nas (d1rectory prov1S1ons). ln Comentános a Consti·
rwção Federal Brasileira. Colig1dos e ordenados por
Homero P1res. L1vrana Acadêmica. 1933. v.2.
p.4771478)

8) Da autorização legiSiatrva e da leo autorizabva:
Exerce-se a função legislativa por me1o da edição de le1s que. no sentido matenal. signit1cam a elaboração de normas gera1s e abstratas.

Não se confunde, entretanto. autonzação legislativa e lei autonzat1va. Para Goffredo Telles Jr.. a
autorização é a essénc1a específica da norma do di-
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reito, pois só •com o autorizamento da norma jurídica fica o lesado autorizado a coagir o violador da
norma a cumpri-la ou a reparar o mal por ele produzido" (ln Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, ps. 3411342)
As t:aracterísticas de generalidade e abstratrviJade dG norma, entretanto, não obstam a que algumas tenham caráter especial. Assim, o inciso XIX do
an. 37 da Const~uição Federal dispõe: "somente por
lei especifica poderão ser criadas empresa pública,
sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública·.

pela referência, em vanos dispositivos, a
esse tipo de empresa, como categoria à parte.· (ld. p. 284)
Essa nos parece, em matéria administrativa, a
melhor interpretação da norma inscrita no inciso XIX
do artigo 37, que aponta a lei como autorizativa da
criação de tais entidade~.
Quanto ao inciso XX do mesmo art. 37, observa Celso Bastos:
•A forma como está redigido o preceito
sob comento é de molde a extir ' · qualqL· ,r
dúvida. Tanto a criação de subsidiâria cerno
a participação das entidades da Administração descentralizada em outras sociedades
depende de autorização legislativa específica. • (ln Direito Administrativo Brasileiro,
p.142)

A propósito. manifesta-se Maria Sylvia Zanella
di Pietro (ln Direito Administrativo, 1990, p. 284):
·embora a Constituição. no inciso XIX
do artigo 37, repetindo o mesmo erro do Decreto-Lei n" 200, fale em criação por lei, na
realidade a lei apenas autoriza a criação
(como consta no an. 236 da Lei das S.A),
pois essas pessoas jurídicas, como todas as
demais do direrto privado, só entram no
mundo jurídico com a transcrição de seus
atas constitutivos no órgão de registro público competente.

Fundado em observação de Mauro Rodrigues
Penteado. ressalta o referido autor:
"Foi, desse modo. lançada a definitiva
pá de cal em incipiente polémica que chegou a se esboçar em nossos me1os jurídicos
- que. contudo, Já se achava pac1ficada nos
âmbitos doutrinários. administratiVOS e judiciais - acerca das soi-disant SOCiedades de
economia de 'segundo grau'. Doravante ao
teor dois prece1tos constitucionais citados, a
criação de sociedade de economia mista e
sua subsidiárias, bem como a participação
de entidades da Administração Oireta ou lndireta em empresas pnvadas passa a depender de empresa e específica autorização
do Poder Legislativo." (ld, p. 142)

Além dissq, nem sempre a entidade
surge, originariamente. da lei. podendo resuttar da transformação de órgãos públicos
ou de autarquias em empresas. ou da desapropriação de ações de soc1edade anõnima
já constituída por capital particular. O impor·
tante é que a lei resulte a clara intenção do
Estado de fazer da entidade instrumento de
sua ação:

E ressalta a autora:
·A exigência de autonzação legislat1va
de tal fonna se incorporou ao conceito de
sociedade de economia m1sta, que a doutri·
na e a jurisprudência vêm entendendo que.
se não houver autorização legislativa. não
existe esse tipo de entidade, mas apenas
uma empresa estatal. sob controle acionãrio
do Estado (cf. acórdãos do STF in RED
1431118 e. 145/170; e do TFR in RDA
157/222). Esse entendimento foi consagrado
pelo legislador constituinte, comd se venfica
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Quanto à forma que deverá assumir a autonzação legislativa. Celso Bastos afirma que se trata
de lei.

"Vê-se, assim. que o Texto Constitucional (sic) procura extirpar, pelo menos impedindo a criação de novas. a existência de
entidades da Administração descentralizada
não antecedidas de autorização legislativa. a
não ser nos casos em que a própria le1 as
cne. A inexistência da le1 faz com que as entidades nunca ascendem a cond1ção de soCiedade de economia mista ou de empresa
pública.·
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essa competência (orçamentã;;,cravação e autorização. Ao Poder Le..,,s~z:;;vc c::.ba .::srovar a le1 orçamentária. ou.
·-'1to de outra 1orma. caoe autonzar a cobran: das r:?ceitas e a reaiizacào das despesas
· ,-_r.:;1:ca~. C:nten:!er o exato sentido da ex. ---~s.:;ao autonzaçáo. nesse contexto. e o
r.2-1to de oa:--t1da da ~reseme anâlise.
?oss1velmeme. encontrar-se-a alguma
.::-~:J-::-st=: o.:.ra a a:..~estão olhando ma;s de
...::.-:-.-: :: :.:;r.g2 -::::--;rcvers1a. 1n1c1ada a1nda na
;:eq:...!!lOê metade :J:J século passado. a res;J2:.o da ,.,a:urez2. ]urid1ca do orçamento pú·..:-~:...:::;. Pc:.~~ a ::.::>rrE'nte hderada pelos alemi.-.5 .~·~c:::f 11::-J'l '2r1e-•st e, pnncipa!mente. Paul
·_c.;:oz,r:C. ; :_ 1.:..1 c~çamenté.na lrm1ta-se a auton:::2!' =-- ::.rrecad2.c:2c de receitas cnadas por
"·t.:;;c.:s le!S f: -2 ro;::d:~é:;::ão de despesas para
!:.:?.r.~:!er.ç5.o -:e -::ervrços. tgualmente esta~·"::·c:~-:. ;:- r:-:~ •.-:-·s ::ror;rras. Nesse senttdo. o
rç:.~e:1:c -~J:..: -~ urna. 1e1 no sent1d0 mate·
··
:a·:.: "r~.:o :·_;·':J2-:->;:.ta a otmgação !Urldi_-:--::::-r r·:::-:.··:!:-;·_: ~e2.l1.<:~r g3stcs· Se·rn .:: ..--::r.,~,stra! vo ::ür:-1 forma de le1.
' . ----.
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A essenc1a da ler do Orçamento res1de
no termo ·autonzação·. conce1to QUe vem ca·
ractenzado em função de seus efettos Juridlcos. Quanto aos gastos, a autorização orçamentana carece de vrnude cnadora. ela e
Simplesmente a cond1ção de realização cas
desoesas públicas. ou seja. Jundrcamenre.
um ato-condrção. Quanto às recertas. a autonzacào tampouco estabelece regra geral
alguma. é a cond1ção necessána para que
oossam ser arrecadadas." !ld. p 171)

Já Jose Afonso da Silva mencrona. a resperro:
'E certo que os func1onãnos adm1nrs:·at1vos devem cumpm as metas prevrstas
na programação orçamentána. e não o podeM fazer livremente, mas nos termos e hml:es f1xados na te1 do Orçamento. Não podem
:::erxar je c:.;mpm as at1vidades e proJetas
constantes da Je1 de orçamento sem JUStificativa C'ara tanto. ou com a s1mples JUStificativa de que não eram obngadas a executálas. porquanto a ler não lhes dá mars do que
uma autonzação para isso. ficando sua efetl.;ação dependendo de 5Ua vontade excluSI..-amenre
~(ln
"Orç~mento-program-1
no
Bras ri" São Paulo. Rev dos Trrbuncus. 1'?73
;:;. 272)

Reconnece se. po1s na ie1 auronzatrva em marena o~çamenrana não I.Jma delegaçi!O de roder
para dec1d1r crscnc1onanamente. mas. 1ntes. CJmt:t
Vlnculacã.J a-J Pc-der ExeCU\1",•:· nr..J::;r:to ~:) QL:(~ r.· -'III-
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zar. e em que montant9. c: e acordo com sua programação de trabalho, que é constitucional e JUridiCamente legitima.
1O) Das Leis Autonzat1vas em Área de Competência do Poder Execut1vo

!nUmeras imc1ativas leg1slat1vas de deputados
tedera1s e senadores têm lido como ObJeto a concessão de uma autonzação ao chefe do Poder Executivo para que essa autondade prat1que determinados
atas Situados sob sua competência constJtucionaL A
Suprema Corte. nos autos do Recurso em Mandado
de Segurança n9 21.769-0F. do ReL Min1stro Célso
de Mello, 1t Turma. ass1m está ementado.
·A Le1 n 9 8.025/90, ao conceder mera
autorização ao Poder Executivo para o ato
de venda dos 1moveJS funcionais Situados no
Distrito Federal. não impôs à Admmistração
Pública o dever de prat1car essa ope~ação
negoc1al. A al1enação dos imóve1s funcronais. meramente autonzada por esse ato legislativo. dependia da concreta formuiação.
pela Admmistração Federal. de um juízo oréVIO de conven1ênc1a e oportunidade."

O voto vencedor ass1m conclui:
"Por f1m. a cuestão Já fo1 obJeto a e exame por esta Terce~ra Seção. no Julgamento
do MS n"' 1.873-2. relatado pelo Mm1stro
Costa Lima. que ressaltou ter o Poder ExecutiVO a faculdade de alienar seus 1môve1s.
não a obrigação c e vendê-los. como querem
os impetrantes Do seu voto. por pertinente.
desta.:.o
"E preCISC· ::ue 59 entenda que a Le1
n" 8.025/90. Ce 12-4-90. apenas autonzou o
Poder Execu1rv:- 2 al1enar 1móve1s resrdencials de pro~necade da União. srtu8do no
Oistnto Fede~a~. Não estabe 1eceu nenhum
prazc para o 1r:cro ou térm1no das vendas.
CJng1u-se a aui:C"IZã-las. Logo, não :mpõs o
dever legal ca adm1n1stração de pra1icar o
ato de venda.
Não ha CC:-"7lO cons1derar 1esado o direito liqurdo e ce!":o dos 1mpetrantes ante a ausência de 1:T1Cerat1v1dade aa norma. qLie
apenas perrr.. :e 2 al1enação dos :móve1s.
mas. nem C!? ·-:~ge. c-bnga. Adema1s . .:·..Jmpre lem:~rar c_e a al1enação de bens publicas esta conc1c:onada a venf,caçào da conven,êncl.J E -:=Jr.:unrcade de tal med1da.
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peia Admmistraçào PUblica·· {ln RT J 135.
pp. 529/530, gnfamo?)Do mesmo teor é o acórdão do Supenor Tribunal
de Just1ça. Relator Min1stro Edson Vidigal. no Mandado de segurança nQ 1796-0-DF. ass1m ementado:
"'A lei aoenas autoriza o Poder Executivo a vender os 1móve1s res1dencia1s que a
Umão possui no Oistnto Federal; não 1mpõe
a obrigação de vendê-los. Por rsso. o Poder
Execut1vo só vende o que achar por bem
vender.~

Com rem1ssão ao precedente - MS nº 1.873·2
assentou:
'Não há como cons1derar lesado d~reno
líqwdo e certo dos lm;Jetrantes. ante a ausência de imperat1vidade da norma. que
apenas pennite a : 1ação c lS imóve1s. mas
nem de longe obnga. · IMS n' 1. 796-0-DF. c e
6-5-93).
Caracteriza-se. POIS, a essénc1a do comé' do
legal: apenas autonza. ind1ca. sugere ou s1m~1es·
rnente menctona a faculdade da Administração de
praticar ou não o ato seounao cr1ténos de con•JE·
r.1ênc1a e oportun1dadej Este as~ecto é enfrentado no Recurso Ex1~2cr
::::1náno n9 134.231 -5-SP Relator f~11n1stro MoreJr2. A·.
ves. julgado e.-n 11·5-95·
'Isso (a f1xação Ce multas :-:cr decre-:
do ExecutiVO a oar11r :::e 1e1 au:: nza:1va1 ~'
pliCa dizer que. para o acordã: recame:: ~
multa to: 1ns!ltu1da por :e1. :-ão havendo :::cr:amc. quanto a tsso. ·Jue se talar em v·::IJ
çào do pnncip1o constJ!UCicnal da reser;a lEgal. 1a com referênc1a a i1xação em abs:r.T:
dessas munas. o mesrno diSPOSitiVO ega1
estadual autonzou - o que srgmf1ca delegoL..
-o Execut1vo a fazê-la por meio de Oecrew
O problema. portanto !01 deslocado o3ra
essa autonzaçã::J (delegaçàoi ao Exec_:rvc
aa l:xação por decreto das multas em abs·
trato. o que não e atacave1 com base no an~
go s>:>. 11, da ConstltUICão. mas poder1a ser
diSCUtidO - e não o e - sob o àngu:c l.l2
con~t1tUCIOnal1dade ou ~ãc. dessa ·.:::!e!e~.:_~
çàc se tosse rsso prequest;onadc ·~rn t:·tara0s declzrator1os
Ress21te-se que. por C:'lnC18IO constiluc::cn:o:
são os P0oeres 1ndeoenden1es e .'larmón1cos cnt~e

502

ANAIS DO SENADO FEDERAL

s1. O Poder Legislativo pode tomar iniciahva de autonzar o Execut1vo para a prática de determinado ato
que é de sua competência. Não há qualquer impropnedade neste procedimento porque os Podares,
embora mdependentes. interligam-se. O Legislativo
desperta a atenção do Executivo para a pratica de
um ato que lhe compete.
Doutnnariamente. muito já se discutiu sobre a
convalidação da falta de iniciativa da lei, através da
sanção. José Afonso da Silva, por exemplo, afirma
que a regra da reserva tem como fundamento pôr na
dependência do titular da iniciativa a regulamentação dos 1nteresses vinculados a certas matérias
(Pnncíp1os do Processo de Formação das Leis no
Dire1to Constrtucional, p. 191). Para o citado constitucionalista a sanção supre a falta de iniciativa govemamental nos casos em que a Constnu1ção conteriu ao Executivo a exclusividade da iniciativa da lei.
encnntrando-se ainda. nessa mesma linha de pensame .to Pontes de Miranda (RDA n' 72) e Seabra Fagundes. (RDA n' 72:423).

11) Conclusões
Descabe a impugnação de Ioda e qualquer lei
dita autonzat1va. em geral. sob a analise de sua
constitUCionalidade e JUrldicidade. As leis auton.zatlvas admm1strat1vas. orçamentárias e tnbutanas têm
apo1o doutnnâno, jurídico e legal. encontrando confirmação Junsprudencial quanto à sua essência, à
sua formação. motivo pelo qual se recomenda a sua
admisslbthdade.
Ass•m exposta a questão geral, podem ser firmadas as segu1ntes conclusões em respostas às
questões formuladas:
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1) Quanto à natureza jurídica do proJeto de lei
autorizat1va, trata-se de proJeto de lei como qualQuer
outro, com a peculiandade de ser autorizattvo e não
1mposto.
2) Positivamente, todo e qualquer proJeto de lei
autorizativa tem por escopo conceder autonzação ao
Poder Executivo para exercer a competência que lhe
é própria e pnvativa, sem contradição, em face dos
motivos jâ expostos.

3) Obvtamente, esse tipo de fe1 é passível de
sanção. Nada exclui de sanção nem de veto.
4) Quanto à promulgação, e conforme o previsto no art 65 da Const1tuição Federa!. o projeto de le1

aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação, e enviado ã
sanção ou promulgação. se a Casa revisora o aprovar, ou arqwvado. se o rejeitar.
5) Quanto à possibilidade de arguição de inconstitucionalidade por vício de m1c1ativa. e pelos
motivos expostos. esse tipo de !e• não é passivei de
semelhante argU1çâo.

6) Pelos fundamentos Já enunciados. não há.
em pnncip•o. vício.de lniCiattva. Cumpre. entretan·
to. observar que o Supremo Tribunal Federal tem
súmula. de n 2 S. asseverando que ··a sanção do
pro,eto supre a !alta de 1n1cta!Jva do Poder Executivo"
7) O ele1to jurid1co de uma 1e1 autonzat1va e o
de sugenr ao Poder Executivo. como forma de colaboração. a prat1ca de ato de sua competénc1a. Os
Poderes são autõnomos. porem harmón1cos. o que
perm1te proced1mento con,ugado

Sala das Sessões.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio
-Item 10:
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Ca~os

Magalhães)

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Resolução n• 23, de 1997,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que
da nome de "Sala Senador Visconde de Cairu" à sala de reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos.

A Presidência, nos termos da alínea ·a·, do
Regimento Interno, declara prejudicado o projeto.
em VIrtude da aprovação, com parecer verbal, proferido pelo Senador Ronaldo Cunha Uma. dando o
nome a essa sala de comissão de ·sala de Cernis~
são Senador Vilson Kleinübing".
O projeto está prejudicado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente. peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ga~os Magalhães)
- Embora a votação já esteja encerrada, V. Ex' tem
a palavra como autor do projeto.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
ordem. Como autor do projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. quero renovar a homenagem
que fizemos ao Senador Vilson Kleinübing. Não obstante haver apresentado essa proposta ainda em
1997, eu o fiz. naquele momento, para homenagear
aquele que os entendidos consideram o primeiro
economista brasileiro, Visconde de Cairu, inclusrve
Senador pela Bahia. como V. Ex', e um homem, portanto. merecedor de todos os titulas. É até modesta
a homenagem em relação à grandeza de Cairu.
No momento em que foi submetidO ao Plenário
o nome do nosso colega, Senador Vilson Kleinübing,
sequer quis aludir a essa propostção de minha iniCiativa. que tramitava aqui há mais de um ano. Achei
que o destino havia modificado os nossos planos e
que era o momento também de render essa homenagem àquele valoroso companheiro que aqui se
destacou. sobretudo pela sua austeridade. pelo seu
interesse pelos assuntos econõmicos e financeiros
do nosso País. dos nossos Estados.
Todavia. nesse momento em que V. Ex' submete ao Plenário uma proposição que cons1dera a
matéria prejudicada. para cumprir o dispositrvo regimental. não poderia deixar de dizer algumas palavras para registrar pelo menos ma1s uma vez a memóna desse grande homem público. que foi Cairu,
seja como economista. se1a como político, integrante
do Senado Federal.

Fica aqui, pois. esse reg1stro. renovando mais
uma vez, o que já tive ocasião de fazer quando votei
favoravelmente a denominação de Senador Vilson
Kleinubing para o plenário da Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
-Agradeço a V. Ex'.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Eslá esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa. requerimento de urgência que
será lido pelo Sr. 1~:~ Secretário em exercício. Senador Canos Patrocinio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 553, DE 1998
Senhor Presidente.
Nos tennos do artigo 336,b, combinado com
338,11, do RISF, requeremos urgência, para o PRS
N• 100 advindo da aprovação do OFS N• 80198 que
"Encaminha ao Senado Federal parecer do Banco
Central do Brasil a respeito de solicitação do Gover·
no do Estado do Maranão acerca de operação de
crédito baseada no contrato de abertura de crédito
celebrado em 30 de junho de 1998, entre a União, o
Estado do Maranhão e o Banco do Maranhão S.A
bem, no valor de R$275.000.000.00 (duzentos e setenta e cinco milhõe;; de reais), destinados ao saneamento e posterior pnvatização do Bem, no âmbito do programa de apo1o à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados".
Sala das Comissões. 1O de novembro de 1998.
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O SR. PRESIDENTE (Antoroo Carlos Magalhães)
- Em votação o requenmento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A maténa entrará na Ordem do Ota de terçaO SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, outro requerimento de urgêooa que
sera l1do pelo Sr. 1• Seaetário em exercic1o. Senador Canos Patrocínio.

E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 554, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos tennos do artigo 336. b, combinado com
338. li, do RISF, requeremos urgência. para o PRS
n' 1 O1 advindo oo aprovação da Mensagem n•
217/98 que "propõe ao Sftnado Federal que seja autonzada a contratação de operação de crédilo externo. no valor equNalente a até dezessets milhões e
qumhentos mil marcos aJemães. de princtpal, entre a
República Federativa do Bras~ e Kresrtanstatt IUr
Wiederaufbau · KFW, sendo quinze milhões de marcos alemães e até um milhão e quinhentos mil marcos alemães de contribuição finarx::eira não reembolsável. desttnada ao finarx::iamento parcial do ProgiW.ma de Saneamento Básioo do Piauí·.
Sala das Comissões. 1O de novembro de 1998.

''
/

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·AA) -Sr. Pre51dente. peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Anlorio Carlos ~)
-Tem V_ E~ a palavra_
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RA. Para encam•nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. p,....
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s1dente. gostaria de encammhar contranamente a
esse pedido de urgênc1a. pois temos d1scut1do questões pertinentes ao endividamento de empresas estatais dos Estados na Com1ssão de Assuntos Econõmicos. Tenho em mãos um JOrnal, de outubro do corrente ano. que demonstra que ao mesmo tempo em
que essa empresa pede um fmanciamento Internacional perdoa as contas de â.gua atrasadas em período de campanha, um comportamento. sem dúvida. extremamente dúbio.
Como 1sso também tem acontecido no Estado
de Roraima e como é natural que muitos ped1dos de
empréstimos dessa natureza cheguem a esta Casa.
entendo que sena Importante não ser dado urgênc•a
para que possamos discutir amiúde essa questão.
principalmente devido à contuntura que estamos VIvendo.
O PFL encaminha contrariamente ao pedido de
urgência.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT·SP) Sr. Presidente. peço a palavra para enca.m1nhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, também consideramos Importante
um melhor exame dessa maténa e, à luz daQu•lo que
foi expresso. avaliamos que não deve ser aprovada
a urgência neste caso.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) - Sr Pres1·
dente. peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Pedro P1va para
encaminhar a votação.
SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP. Para encam1·
nhar a votação. Sem revtsão do orador.) - Sr. Presidente. o PSDB se incorpora ao voto do nobre Senador Romero Jucâ. e vota contra a urgêncta.
O SR. PRESIDENTE (Anto,.o Carlos Magalhães)
-Em votação o requenmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam quetram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

O Sr. Antomo Carlos Magalhães. Presidente deixa a cade1ra da presidénc1a. que
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocinio. 29 Secretáno.
O SR_ PRESIOENTE (Carlos PatrocmJo) - Sobre a mesa. parecer que será lido pelo Sr 1" Secretário em exercicio, Senador Leomar Qumtamlha.
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E lido o seguinte:
PARECER NO 572, DE 1998

Da Comissão de Assuntos Econômlcos, sobre o Ofício ·s• n" 76, de 1998 (n•
2411198, na origem), do Banco Central do
Brasil, encaminhando ao Senado Federal
sollcltaçio do Estado· do Caani para Inclusão de operação de crédito Junto à
Caixa Econômlca Federa~ no valor total
de R$24.000.000,00 (vtnte e quatro milhões de raals), no Contrato de Conflsaão,
Assunção e Refinanciamento de Olvidas
celebrado entre o Estado e a Unlio em
15-10.97.
FlelatJr. kJ hoc Sena:tlr Jella SCA I Aires

I - Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado Federal, por intermédio do Ofício
·s· n• 76, de 1998, (Oficio PRESI n• 2411, de 3-998, na origem), o pedido feno pelo Governo do Estado do Ceará, para que operação de crédno no valor
de R$24.000.000,00, contratada junto à Caixa EconOmica Federal, seja incluída no Contrato de Confissão. Assunção e Refinanciamento de Dividas, celebrado entre o Estado e a União em 16-10.97, e autoriZado pela Resolução n•123. de 4-12-97, desse Senado Federal.
A Resolução n• 24, de 19·3-98, desta Casa Legislativa, já autoriZou "o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito junto à Caixa EoonOmica Federal - CEF, no valor de R$24.000.000.00, (vinte e
quatro milhões de reais), no âmbrto do programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, para financiar o programa de ajuste do quadro
de pessoal do Estado."
Nos tenmos da Resolução 24198, a operação
de crédito tem as seguintes caracteristicas financeiras:
1 - Valor pretendido: R$24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões de reais);

11 - Garantidor- União;
III - Contragaranbas: recenas próprias do Estado e cotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159,
I, a e 11, da Constituição Federal;
IV - Encargos financeiros:
a) sobre os saldos devedores atualizados, incidirão, partir da data em que os recurso estejam colocados à disposição do Estado, encargos financeoros
capitalizados mensalmente e refixados tlimestral-
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mente, equivalentes ao custo de captação médio da
CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de liberação da primeira parcela,
acrescido de juros de 0,5% a.m .. (cinco décimos por
cento ao mês);
b) a CEF fará jus à comissão de abertura de
crédito correspondente a 1 ,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) sobre o valor do crédito aberto.
incidente no ato da liberação;

V - Forma de pagamento: o empréstimo será
pago em até tO prestações mensais consecutivas.
calculadas com base na Tabela Price, vencedo-se a
primeira em tlinta dias após a liberação dos recursos
e a únima em igual dia de dezembro de 1998;
VI - Destinação dos recursos: serão integral e
obrigatoliamente destinados a financiar o programa
de ajuste do quadro de pessoal do Estado.

U -Voto do Relator
A operação de crédito sob exame é parte integrante do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal no Estado do Ceará. Em 16 de outubro
de 1997, a União e o Estado do Ceará celebraram
um Contrato de Confissão, Assunção e Refinancoamento de Dívidas em que a União assumia a divida
mobiliária do Estado, existente em 31-3-96, no valor
de R$114.081.352,60, e também o refinanciamento
de operação de crédito a ser contratado pelo Estado
junto à Caixa Económica Federal, no valor de até
R$24 milhões. Os termos do refinanciamento foram
explicitamente mencionados na cláusula décima-oitava do contrato:
"Cláusula décima-oitava - A União se compromete a assumir e refinanciar. até o valor de
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).
posição de 16-1 0-97, operação de crêdito a ser contratada pelo Estado junto a Caixa Económcia Federal, ao amparo do Voto n' t 62195 e aneraçôes. do
Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo Primeiro. Os recursos a serem colocados à disposição do Estado pela Caixa Econõmica
Federal, em decorrência da operação prevista no
caput, destinar-se-ão exclusivamente ao financiamento de programa de ajuste do quadro de pessoal
do Estado (PDV), devendo ser utilizados até 31 de
março de 1998.
Parágrafo Segundo. o saldo devedor do financiamento previsto no caput se incorporará ao saldo
devedor do presente Contrato, regendo-se pelas
condições deste Instrumento, obseovado o seguonte:
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I - 80% (oitenta por cento) do valor será incor·
parado na parcela (P) da divida defrmda na Cláusula
Quarta; e

11 - 20% (vinte por cento) do valor será inCorporado na parcela (V Coek:e) da divida definida na
Cláusula Quarta.
Paragrafo Terceiro. A assunção e o refinana.mento de que trata o caput condicronam-se (i) à obtenção da autorização legislativa estadual
ria e, (ii) autorização do Senado Federal. conforme
prevrsto na Cláusula vigésima-segunda.'

nece--

Em 13 de novembro de 1997, o Banco Centrlll.
no OF.PRESI-9713417, manifestou-se a respeito do
contrato de confissão, assunção e retinanciarnet*l
de divrdas assinado em 16-1 G-97. Foi favorável ao
refinanciamento da dívida. mas com a ressatva de
que a operação de R$24 milhões não deveria • r
aprovada naquela ocasião pelo Senado uma que não haviam sido ainda cumpndos dois pressu·
postos básicos.
Assim sendo, a Resolução 123, de 4 de dezembro de 1997, do Senado Federal autorizou o S.
tado do Ceará a contratar unicamente a operaçio de
refinanciamento de divida mobiliária do Estado, no
valor de R$114.081.352,60.
Subseqüentemente, a matéria foi submetida
novamente ao Senado Federal e a operação de c,._
drto foi autorizada pela Resolução n' 24, em 19-398. nos termos da Resolução n' 70. de 1995, alterada pela Resolução n' 12, de 1997, armes do Senado Federal.
Caberia agora ao Senado autonzar a inclusão
do saldo devedor deste financiamento ao saldo devedor do Contrato de Confissão. Assunção e Relnanciamento de Dívidas, conforme já previsto no parágrafo segundo da Cláusula décima-oitava do contrato.

Considerando-se que a inclusão do saldo devedor da operação no saldo devedor do contrato dlr
confissão. assunção e refinanc1amento de dívidid
trará consideráveis beneficias para o Estado. sob a
forma de termos financeiros menos onerosos. e que
a operação em si já foi aprovada por esta Casa, nO&
termos da Resolução n9 24, conduímos nosso Pa...,.
cer pela aprovação da operação. nos termos do . guinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO 11"102, DE 19118

Autoriza o E - do ee.ii a lnol'*•
no Ccw1b- de ConfisSão, Aaaunç6o a
Relinanclemento de Divida, celelll a&tll
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entre o Estado e a União, em 16-1o-97, a
operação firmada entre o Estado do Ceará ·e a Ceixa EcOnômica Federal, no valor
de R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais}, no imbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 1' É o Estado do Ceará autorizado a rncluir, no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívdias. a operação de crédito oontratada junto à Caixa Econõmica Federal, no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
dos
Estados.
no
montante
de
Fiscal
R$24.000.000,00 (vrnte e quatro milhões de reais).
Art. 2" A refenda operação de crédito tem as
seguintes caracteristicas e condições:
I - Valor pretendido: R$24.000.000,00 vinte e
quatro mHhões de reais);
11 -Garantidor- União;
III - Contragarantias: receitas própnas do Estado e cotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159,
I, a e 11, da Constituição Federal
IV- Encargos financeiros:
a) sobre os saldos devedores atua11zados, incidirão. a partir da data em que os recursos estejam
colocados à disposição do Estado, encargos financeiros capitalizados mensalmente e refixados trimestralmente, equivalentes ao custo de captação médio
da CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de liberação da primeira parcela.
acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco déc1mos por
cento ao mês);
b} a CEF fará JUS à comissão de abertura de
crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) sobre o valor do crédito aberto.
incidente no ato da liberação;
V - Forma de pagamento: o empréstimo será
pago em até 1 O prestações mensa1s consecutjyas,
calculadas com base na Tabela Price. vencendo-se
a primeira em trinta d1as após a liberação dos recursos e a última em 1gual dia de dezembro de 1998;

VI - Destinação dos recursos: serão Integral e
obrigatoriamente dest1nados a financiar o programa
de ajuste do quadro de pessoal do Estado.
Art. 3 9 O prazo para o exercício da presente
autonzação é de duzentos e setenta d1as. a contar
da sua publicação.

Art. 4il Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Sala da ComisSão, 12 de novembro de 1998. Pedro Piva, Presidente - Jefferson Pér.s, Relator
Ad Hoc - Carlos Bezerra - Bello Parga - Sérgio
Machado - Elclo Alvares - Lúcio Alclntara José Fogaça - Leonel Palvll- Joaé Roberto Arruda - Djalma Besaa - Bani Varas - João Rocha Romero Jucá - Leomar Qulntanllha - JoMS ;>1nhelro.

11 - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação
com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acamotará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;
11 - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

LEGISlAÇÃO CITADA, ANEXADA
PElA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

•Art. 155. Compete aos EstadOS e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortla e doação. de
quaisquer bens ou dirertos;

11 - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
ainda que as operações e as prestações se incidem
no exterior;
III - propriedade de veículos automores.

§ 1° c;> imposto previsto no inciso 1:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos
dirertos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;
11 - relativamente a bens móveis, lltulos e créditos, oompete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicflio o dOador,
ou ao Distrito Federal;
III -terá a competência para sua instrtuição
gulada por lei complementar.
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re-

a) se o doador tiver domicmo ou residência no
exterior;

b) se o de cuJos possuía bens, era residente
ou domiciliadO ou teve o seu inventário processado

no exterior,
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.

IV- resoluçao do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria abSoluta de seus
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às
operações e prestações, interestaduais e de expor-

tação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alfquotas mínimas nas operações internas. mediante resolução de iniciativa de um
terço e aprovada pela maioria absoluta de seus
membros;
b) fixar alfquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito especifico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa
da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros;

VI - salvo deliberação em contrário dos Esta·
dos e do Distrito Federal, nos termos do disposto no
incisO XII, g, as alfquotas internas, nas operações
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações internacionais;

VIl - em relação às operações e prestações
que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-à:
a) a aliquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
b) a alfquota interna, quando o destinatário não
lor contribuinte dele;

§ 2" O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao
seguinte:

VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário
o imposto correspondente à diferença entre a aliquota interna e a interestadual;

I - será não-cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços oom o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federai;

a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim
como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o

IX - incidirá também:
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imposto ao Eslado onde a.tiYer situado o 881111: lle
ciemnto destinatario da mercadoria ou do serviQO;
b) sobre o Vlllor talai da opelliÇAo, Ql*1dD
mercadorias foAI!Il fornecidaS com aar•iÇoe niD
compreendidos na oompel6ncia tri~ dos ......,._
cípios;

X - não incidirá;

a) sobre opei'IIQÕIIS que destinem ao . . -...
produtos inWIIrilllimdos, excluldos oa ~
rados definido& .., lei complementar;
b) sobre oponaQiies que d8alil8011a ~e..

dos petróleo, irduliw lwtal ...... COI'ItlultMiia I~
dos e gaSOSO& dele derMidoa, e Magia -.;c.;

c) sobre o ouro. nas hipóteses dlllnidas no a

153, §

s•;

XI - nio comp!MIIderá. em sua baSe de cuto, o montante do impoeto sobre ~ indlatrializados, ~ a operwwlo, reatimde . - cantribuintes e reillllva a produto Cleatinado à indultrlllzação ou à C011181daliza(l6o, configure falo gao IIII r
dos dois i"'PD*IB;

XII - caba à lei ~ntar:
b) dispor soiJie sut.tituiçio tribulália;

c) disciplinar o regime de compensação do •
posto;
G) fixar, ,_,. efeito de sua coblança e dllllnlção do est111belao
responsável, o ~ dllt
operações refalivlls à circulação de
e

das prestações de 18rviços;

rnacadOI._

e) excll.ir da incid6ncia do impolllo, nas IIICpOI'-

tações para o

~.

aos

Estados e ao DistritO

I - o produto da 8JT8CIIdeçio do imposto da
União sobre rende e proventos de qualquer natureza. incidllnle na fonllil sobre raudio nentos pagos, a
qualquer lftulo, por eles, suas autarquias e petas
fundações que instilulrem e rnantllleram;

11 - vinte por canto do produto da arrecadação
do imposlo que a União lnlltituir no exerclcio da
~ência que lhe é allibuida pelo an. 154, I.
Art. 158. Pertencem aos Municlpios:

I - o produto da anacadaÇão do i~o da
União sobre renda e p101111n1os da qualquer natureza, incidante na tonta sobra rer rdimer rtos pagos, a
qualquer lftulo, por eles, suas aulalquias e petas
fundaQõe& que institui rem e mantiverem;

11 - cinq~ por cento do produto da anaca·
dação do Imposto da Unlio 80bre a propriedade territorial rural, ret~ imóveis neles Situa·
dos;
III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do E - sobre a proprieda·
da de velculos automotoras licenciados em seus
territórios;

a) definir .... contribuintes;

••16111o

Art. 157. Pertencem

Federal:

aerviços e wros proclla.

além do mencionado no inciso X, a;

f) prever C&806 de manutenção da crédilo, ...._
tivamente à ..,, 1
para outro EsiMlo e e.xp:Ata
ção para o e - . ele serviços e de men:adoria;
g) regular a IOrma oorno, ...-nte delillelllpiD
dos Estados e do Distrito Federal, i•oções. incenlvos e beneflcios fiscais serão coooadidos e rwwgados.

§ 3" Á evc:eçãn dos impostos da que traiMI o
inciso 11 do~ deste artigo a o art 153, I a 11,,..
nhum outro tribulo podaré incidir sobre OjWi ;I
relativas a 8lagia el6trica, Uf"YiQos ele UI 1 .,..._
cações. derivados de petróleo, cornbuatiYeis • .,.._
rais do Pais.

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobra operações relativas à circulação de mercadorias e sobre presta·

çõas de servtc;os de transporte interesladual e inter·
municipal e de comunicação.
Panlgrafo único. As parcelas de receita parten-

centes aos Municlpios, mencionadas no inciso IV,
serão creditadas conforme os seg.rintes aitérioa:
I - três quartos, no mlnimo, na proporçio do
valor adicionado nas opetaÇ6es relativaS à circula·
ção de mercadorias e as preslaQões de serviços,

realizadas em seus terril6rios;
11 - até Lm quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

An. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre proclJ!os industrializados, quarenta e sete por
cento na seguine forma:
11 - dos prt)(Uos da amnrdaçiío do imposto
sobre pmdutos incllstrializados, dez por cento aos
Estados e ao DistritO Federal, proporcionalmente ao
valor das respedivas exportações de produtos in-

dustrializados.

....................................................................................
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(*) RESOLUÇÃO N2 123, DE 1997
Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado, consubstan-

ciada no contrato de confissão, ...unção
e refinanciamento de dívidas, celebrado
com a União em 16 de outullro de 1997,
com base no .protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado do Ceará, no
êmbito do Prog111ma de Apcrio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Estado do Ceará autorizado a con·
!ratar operação de refinanciamento de dívida mobi·
liária do Estado. consubstanciada no contrato de
confissão, assunção e refinanciamento de dividas,
celebrado com a União em 16 de outubro de 1997.
com base no protocolo de acordo finnado entre a
União e o Estado do Ceará. no âmbito do Programa
de Apoio ã. Reestruturação e ao Ajuste Fiscat dos
Estados.
Art. 242 A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
la) saldo da dívida mobiliária: R$114.081.352.60
(cento e catorze milhões, oitenta e um mil, trezentos
e cinQUenta e dois rea1s e sessenta centavos), em
16 de outubro de 1997, sendo R$102.916.824,76
(cento e dois milhões. novecentos e dezesseis mil,
oitocentos e vinte e quatro rea1s e setenta ·e se1s
centavos). o valor a
ser refinanciado
em
A$11.164.527,84 (onze milhões, cento e sessenta e
quatro m1l, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e
quatro centavos), o valor correspondente ao subsi-

r>

Aepubtu:ada por deliberação do Plenario. por haver sa..ido com
incorT'eção no OSF n~ 222. de 5·12-97. pag. 26907.

dia concedido pela União ao Estado do Ceará, nos
termos dos §§ 2" a 4° do art. 3° da Lei n• 9.496, de
11 de setembro de 1997;

b) encargos:
-juros: 6% a.a (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente
pelo IGP-01;
c) prazu. quinze anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado.
transferências do Fundo· de Participação dos Estados - FPE e os créditos de que trata a Lei Complementar n• 87, de 13 de setembro de 1996:
e) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: equivalente a
R$20.583.364,95 (vinte milhões. quinhentos e Oitenta e três mil, tre2:entos e sessenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos), com recursos onundos
do produto da alienação de ações da Companhia
Elétrica do Ceará - COELCE. os quais serão obJeto
de registro em urna conta gráfica no T escuro Nacional, de responsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos
aos do refinanclamento;
- amortização: pela Tabela Price. limitadas a
um doze avos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da Recerta Liquida Real do Estado.

Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado do Ceará das obrigações constantes do contrato
de refinanciamento, incluindo atrasos de pagamentos. assim como das metas fiscais e financeiras
acordadas em seu programa de reestruturação e de
ajuste fiscal, implicará. enquanto persisrir o descumprimento, a substituição dos encargos f1nanceiros referidos neste art1go por encargos equivalentes ao
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RESOLUÇÃO N~ 24, DE 1998

-=--

o
do e-ra • - ... cr6dito ...... ii c.-

AiukKiaa

tra•

ECCAi6ii I

F

'

81 - CEF, no V81or ...

R$24 000 000,00 (vlnliB e ~ ... 11
de r.i8), ....... do ........... .
ApoioiiRI 1110 ~·-~ ....
cal do E111~ae. ,_.. raw · o pnag;
de ajuste do qu8dro de~
MI do Eat8dL
O Senado Fede<al resolve:
Art. 1• É o Eslado do Culrá autorizado, , _
1ennos do disposto na Rea>looção n• 70, de 1995, 81terada pela Resolução n" 12, de 1997, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito j~
à Caixa Econõmica Federal - CEF, no ãnüto do
Programa de Apoio à Reestnrturação e ao Aj.Fiscal dos Estados, no valor de R$24.000.000,110
(vinte e quatro milhões de reais).
Art. 2º A operação de crédito será realizaclll
sob as seguintes condições financeiras:

I - valor pretendido: R$24.000.000,00 (vinte e
quatro' milhões de reais);
11 - garantidor: União;
III - contraganonlias: receitas próprias do Estado e cotas a que se releram os arts. 155, 157 e 159.
I. a. e 11. da Constituição FederaL
IV - encargos financeiros:

a) sobre os saldos - o r e s atualizados. inc;.
dirão. a pantr da data em que os rea.JrSOS eslejam
colocados à disposição do Estado, """"'1!05 linan-

ceiros aJpitalizados ~nte e retixados bimesll'alrra*, equivalentes ao custo de captação médio
da CEF, apulildo com base no balancete do mês anterior ao da dala da liberação da primeira parcela,
IICI8SCiclo de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao
mês);

b) a CEF fará jus à comissão de abertura de
crédito conespondente. 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) sobre o valor do crédito abeno.
incidente no ato da liberação;
V - fonna de pagamento: o empréstimo será
pago em até dez prestações mensais consecutivas.
calculadas com base na tabela Price, vencendo-se a
primeira em trinta dias após a liberação dos recursos
e a última em igual dia de dezembro de 1998;

a

VI - destinação dos recursos: serão integral e
obrigatoriamente destinados a finanoar o programa
de ajuste do quadro de pessoal do Estado.
Art.·~ A autorização concedk:ia por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dlas, contado a panir da data de
sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal. em 19 de março de 1998 Senador Geraldo Melo. Primeiro Vtee-Presidente do

Senado Federal, no exercício da Presidência_
P'atl' <?!'!?DO Diário do s-.do FNeral. de 20-3-98
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - O
parecer encaminhado pela Comissão de assumas
EoonOmk:os que acaba de ser lido focará perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, 11, ,., do Regimamo Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37. de 1995, do Senado Federar.
O SR. PRE!IDENTE (Carlos Palrocfnio) Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. para
uma com.micação inadiável.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Para
urna COrTU'Iicação inadiável. Sem reYisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho,
em minhas mãos, o anúncio, da parte do Governo,
do ajuste fiscal e dos cortes no Orçamemo e as manifestações em relação a essas medidas. Particularmeme, quero discutir a laHa de lógica do Governo ao
se deter exclusivamenle no corte do Otçamento da
União, principalmente no que se refere às áreas da
saiJde, da educação e da agrlcul!ura.
Ora, Sr. Presideme, esses são três pilares essencialmente importantes para a vida do nosso Pais.
E, quando o Governo anuncia cortes nesses setores
vitais da ecooiOmia do nosso Pais, estará, exatamente, deixando de cumprir uma promessa que fez nestas ele i I)ÕBS: resgatar o emprego dos trabalhadores.
Nesse ponto, o Jornal dll Br•lll• demonstra claramente o ifT1Jec!o que haverá na ecoa IOmia brasileira,
principalmeme nas questões sociais relacionadas ao
desemprego, aos oortes do orçamento, que vão inviabilizar a promessa de um milhão de empregos no
nosso Pais.
Entretanto, o mais extraordinário impacto será
na área da saúde. Não quero emrar no mérito do relatório que o Ministro José Serra deixou vazar para
toda a imprensa, no qual, de uma forma clara, S. Ex"
e os próprios oonselheiros integrantes do Conselho
Nacional de Saúde demonstram que a arrecadação
oom o CPMF não teve a menor importância na saúde e que. a manutenção dos hospitais e o atendimento à população continuam péssimos na rede
hospitalar pUbtica no nosso Pais.
Outra questão: o aumento da alfquola do Fundo de Estabilização Fiscal vai também trazer um impacto dll grande profundidade aos municfpios brasileiros. O jornal Hoje em Ola, de Belo Horizonte, publicou manifestação dos prefeitos do meu Estado,
trazendo uma matéria intitulada: Prefeitura Pode Fechar As Suas Portas. E é verdade, porque cada vez
mais o Governo Federal conoentra a arrecadação
nos cofres do Tesouro NaCional, retirando, portanto,
receitas dos nossos municfpios, como ooorreu com
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a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal, e
agora também dobrando a allquota do Fundo para
40% .. Tal medida, repilo, vai trazer um impacto de
grande profundidade nas finanças públicas municipais.
Por outro lado, temos ainda urna outra questão: a educação. Ora, Sr. Presidente, até há pouco
tempo tivemos uma greve prolongada dos professores universitários de Minas Gerais e de todo o Pals.
Essa greve se baseava em vários pontos. Em primeiro lugar, a questão da sobrwivência das nossas
universidades; em segundo lugar, a questão salarial,
como de resto todos os servidores públicos do nosso Pais, que, há quatro anos, não têm um aumento,
sequer, nos seus salários. Além cisso, reclamavam,
e. continuam ainda reclamando, da questão relacionada às bolsas de estudo, à iniciação cientifiCa e ao
aperfeiçoamento na área de pós-graduação das
nossas universidades. Portamo, essas questões
continuam ainda sendo objeto de debate, de discussões e de reivindicações por parte dos professores e
dos servidores de todas as universidades brasileiras.
E agora tamos aqui o impacto que o corte -no
Orçamento vai causar também, surpreendentemente, na área dos hospitais universitários, o que criará
um problema serilssimo. Por que isso? Porque os
cortes no Orçamento para 1999 vão incidir de uma
forma drástica nos hospitais universitários de todo o
Pais, que poderão ficar sem dotação orçamentária
do Ministério da Educação no ano que wm. O que
isso significa? o anunciado corte no Orçamento do
Ministério da Educação de R$574 milhões forarr
concentrados, vejam bem, praticamente, nos hospitais universitários da ordem de R$441 milhões, repassando, portanto, o atendimento para as instituições do Ministério da Saúde. Esses cortes mostram
o que isso pode signifocar, principalmente para a
átas da saúde, o que atetará de forma drástica o
atendimento a toda a população carente do nosso
Pais, particularmente, os que neoessilam de tratamento constante -V. Ex" é médico, sabe disso -.
cujo tratamento é sempre muito elevado e que somente nesses hospitais públicos a população tem
condições de ter um atendimento e o seu tratamento.
Hoje, temos, no Brasil, Sr. Presidente, cerca de
30 hospitais universitários. Em Minas Gerais, o Senador Francelina Pereira sabe disso, conhece muito
bem, há o nosso hospital universitário, que é o Hospital das Cllnicas.
O Hospital das Cllnicas da Universidade Federal de Minas Gerais é hoje censiderado um dos mais
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eficientes também daquele Estado. Por quê? Porque
atende à populaçlo de Miii!IS Gerais. Os
dos Municlpios mandam seus doent• para 16, ~
são aterddoe em ca,._ de urgência e i~,
recebendo inclusive medicamentos gratuitoS e .._
metendo-se a cirurgias impottllliiiiS, JIOIQU8 o ""-Pital dispõe de equipamentos de última geraçio.
O SR. PRE8IDEJfn (Carlos Plllroclrio) - NDbre Senadora Júnia MariM, CIJII1)ro o dever de ..,.
tar V. é;."' que temos outros oradores illlcottos.
A SRA. .IÚNIA 1M - E (Biooo,IPOT-loiG) Vou concluir, Sr. Presidio III, fazendo uma boWve •
flexão sobre o cone nas recursos orçarnerotmtDa
anunciado pala equipe aconllnica do G"""""' Federal. cujo irT1I8CIO se llri Ml1lir de tonna <hm 'U
nas áreas da erto ocação, da saúde, nce tiOSjiillis Ulllversitários e na geração de empregos no ~
Pais.
Continua sendo utopia ·nee~e Pais a prom 1
de que, a partir do mane*" em que o novo ac--no se instalaae, com a ,. ols'çllo do Presida• Fer·
nando Henrique Cardoeo, l'lllvwla rnádas CJ18 110deriam resgiiiar o 8111pieg0 dos dez milh6aa de desempregados de força eoónorriciimenl allwa. Qlll,
'iurante esses quatro anos, ton.n COlocados no alio
da rua em razio da conduçio que se deu l - mia. com a conseqüente ~ira no IJIIDdutivo.
~
Hoje, a nossa preocupação é
essas questões. O Brasil - e a aociedloda, ,..... vez - vai solnlr com esse . . - fiscal. A a - ,..._
dia foi penalizada com o ajuste fiscal de dez81o...,
ultimo, Sr. Praaideoole. Mas agora toda ·a P"P'""9i"
será prejudicada: os pobnls, que vão .ooer com o
agravamento do atendinwnto médico; os ~
carentes, que vio sofoer com os cortes na .,_
educação; os hospitais uniYelllilários, que todo 081'·
tes no orçamento para IIWIUianção e, c:onseqollooWmente, para -.limenlo à populaçio caoente
todo o nosso Pais. POftllnk), 1Dda a soo+ 1-'1 iiiil
sofrer. os trabalhadoras e os millares de +1
gados, que cettamente jll penlafam a espetaoça de
ver devolvidos os 98US eoupoegos.
Com estas considanações. deixo aqui e8le aJ.-·
ta. Vamos voltar a esta tolbuna para discutir ponlo a
ponto os cortas que esláo .000 leitos pelo Gowmo
no ajuste fiscal, para fazer uma gnonde J8llelllo• ...,
grande debale nacional, de que a população ~
pe eletivamente.
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patroclnio) Concedo a palavra. como Líder, ao eminente S . .
dor Adernir Andrade.

Pra!.,..

exatam-

*
*

o.,...
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O SR. ADEMIR ANDRADE (BI_oco/PSB-PA.
Como Llder.) -Sr. Presideo:rte. Sr"s e Srs. Parlamentares, -desejo- ollleni a&enção de v. ExAs para a exposição que pretendo lazer sobre a situação do Mltseu Paraense Emnio Goeldi, o mais importante e antigo instituto cientffico da Amazônia, que está prestes a ver suas penas fecharem devido aos drásticos
cones ooçamentarios que vêm sendo impostos pelo
Governo Federal.
Para solucionar a crise dessa instituição, será
preciso o apoio de todos os parlamerotates que tenham sensibilidade para a impo<t4nciia das ciências
de um modo geoal, bem como daqueles que percebam como é fundamental pmservar o conhecimento
sobre a diversidade amazllnica adquirido por aquela
instituição e dar continuidade às pesquisas que geraram esse conhecimento.
É nec ess á'io que laçamos um breve relaiD da
situação. Em primeiro lugar, gostaria de Irisar que o
Museu Goeldi, com sede em Belém do Pará, 6 um
centro internacional de raferência e cu"l)re uma tunçlo estrU(ogica para a geração e <ilusão dos conhecimentos cientllicos sobre a Amazônia, sendo considerado prioridade no Progoama Piloto para a Proleção das Florestas Tropicais do Brasil, o PPG-7.
o papel principal do Museu Goeldi é, em resumo, catalogar a diversidade biológica e sociocultural
da Amaz(lnia e tomá-la de conhecimento piJblico,
contribuindo para a formação de memória cultural e
da identidade regional. Até meados deste século, a
instituição cu""'ria sozinha essas tarefas e, hoje,
~rtiha sua alividade com outras instituições.
Todavia. há algumas áreas em que o Museu
Goeldi continua sendo o único a atuar na região
amazooica, corno Ungiilstice lndlgena e Arq.-.
gia, cuja ação foi premiada nacionalmente. em outubro último, pelo Instituto do Patrimllnio Históriico e
Anlstico Nacional.
Contando com uma equipe efetiva de apenas
70 pesquisadores, dos quais 49 são doutores ou
doutorandos. 20, mestres e mestrandos, e um especialista, além de aproximadamente 200 tecnólogos e
t6cnicos adninistrativos e 100 bolsistas. o Museu
EmOio Goeldi alua nas áreas da pesquisa em Zoologia, Botanica. Ecologia, Arqueologia, Autropoklgia,
Lingiifstica, Geologia Históriica. Geomorlologia, Geoqulmica e Pedologia. ConseiVa ..n dos mais importantes patriro-ollnios históricos e cientflicos da Amazllnia, que são as suas inigualáveis colações biológicas. com 151 mil plantas heollorizadas. 7.200 amostras de madeira, 7.200 de pólen, 1.600 de células e
tecidos wgetais, 46 mil espécimes de répleis e anff-
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bios, 66 mil de aves, 25 mil de mamíferos, 1. 700.000
de insetos. 2.700 de outros invertebrados e 40.500
amostras de peixes.
Somadas a esses números, as colações antro-pológicas. geológicas e bibliográficas do Museu
Goeldi o credenciam como um dos maiores patrimônio científicos da América Latina.
Além disso, dentre as funções de importância
estratégica para a AmazOnia, o Museu Goeldi assessora a fomnulação de polfticas públicas. participa da
organização de relatórios de impacto ambiental em
áreas de implantação de grandes projetas, participa
da demarcação de áreas indígenas e executa pesquisas estratégias para o Poder Público, como avaliação de estoques pesqueiros, sensoreamento remoto e cartografia, inventários biológicos, laudos antropológicos. delimitação de sflios arqueológicos e
históricos, controle de qualidade da água, entre outros.
Em ações de educação e difusão cientffica. de
repercussão direta na sociedade, o Museu Emmo
Goeldi atua na pós-graduação em Antropologia,
Agronom!e.. BotAnir~ P. 7oologia. e vem obtendo ótima conce!tuaçãu na aYatiaçâ..:. :.:i.& C:\FES. bam
-;orr.;:., ;;a ;,iciaçã::: cientf!l~n, -~Jr.:o ~:cg:::;.:r:c .d Cüi".Siderado um Gos meihores do País o-alo CNPq, a ponto da tod.."Js cs tmoalnos ae 1997
honrosa 1.!3. ~m•&zão p...i:gc.oo;2..

:·a-:et.~rem

menção

.-=\i:-..j3. na •ormação ele r3Ci.lfSV'E í11...::"!:3..õü.S, .;;

iviu.seu G.~.o"='k.ii ~ u umco ;õ!:;mul:o r}l3 ~esquisa trabalr:ando err. conju:;to com in.stituiç0es >Ja ensino superior no Prc.grama P~iér.cias, dCJ Ministério da Educação. voltado oara a capacztação de proiessores de
Ciências no 111 e ~.o: graus.
O própno Museu mantém. na décadas, exce!entes prc;;;rarnas ae treinar.1ent~ da ~rotessores e lídere~ w:--;·!uí'iitá;ics a educação informal, incluindo a
interiorização de atividades educativas nos municípios paraenses. elaboração de material didático e dinamização do ensino de Ciências.
E importante ressaltar que o Museu Emílio
Goeldi possui quatro bases tisicas, distribuídas entre
o Parque Zoobotãnico, instalado em 5 hectares no
centro da capital paraense; um Campus de Pesquisa, também em Belém; a Casa de Breves. na ilha de
Marajó, e a Estação Científica Ferreira Penna. implantada na Floresta Nacional de Caxiuanã, no Município paraense de Melgaço.
Outras alividades também merecem ser ressaltadas. Na área ambiental. o Museu Goeldi auxilia
municípios e empresas na montagem de hortos botánicos e zoológicos; ameniza em 3 graus o dima no
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centro de Belém atra'Jés do ~ :S'J ?2 ·::.:· :: :.:-c-::c~t.:~
co; colabora com o lbama no ccr;~;:-3.~_; .:.: :;G.k:::.) .::::3
animais silvestres: reprodLiL ·..=:m ·. ~-:· -~.::-- dt.i:-;-:aiz
pouco conhecidos e sm risco :.:...:: .:::;;: · .;Uc; 7~r.c:ona
como uma das principais atraçõs~ ::..:_··:::;;z.s -2 ~ie23
de lazer da cidade de Belém. prc~'J;-c:c:-"~r:Co :.o , ·:.
sH:ante uma exposição viva d2. tau.~=- ? ca .101a &ir.G.zOnicas; e administra, para estwdos. · '":·% ca Floresta Nacional de Caxiuanã, cujo mo~·3.0 :·~ (:"'9stão tende a ser uma nova prooosta para •.:-; ·::;;.-:':'·""!volvimPr.~:::
sustentável e gerenciamento de te::..:·.=;:-:; nat.J;-::::o_i;:; ::-·3
região.
Todo esse trabalho. ac . .: ...!2 ·: __ .:. :.:: . .a.rr:em.::.velmente não é reconnecido -... 31c :'- -=r:: ~ede!'"E.:.
que fez cortes drásticos nc ..:::rç.:: -·.::.~r::: .::~ ;..:~use:..
Emmo Goe!di, a ponto de arneaç~ · :. --:c;.tinuidads
das atividades de pesquisa e de ze:··:~s ;lrestaGc:
à sociedade. Já foram demi:idos 2E Gs!a_:;:arics e .. ;
prestadores de serviços pela tc·~al !.:.t.s ds ~ndições
de continuar pagando seus saiá1~:z. :::C8s cs contratos de serviços terceirizadcs de i~:71p·.=za. seg::..:rn:-1ça, tratamento de animais e r.;anejo :l:: DL3.ntas estão
sendo revistos. São recurEos hu:-r.zr.c~ espe-~:ali;.
dos -qu.a vf:--r! s.~r::::J !r·:-T,:~.:.~ ~~
·.: -

....

ç;ão.
O Aq;Jário Pú~li;:::o -~C. ~~l'!i--·': :=.·:-:,~r·. • -::.::_;::::. -.
tigo do País, inaugu:-a-:::<, ~!1'"': 1--:. :::.: ~· - ·• -· . ·:'1~:..:-: :.
Amazônia está S-:!nco •.Je~anv=:- . -,
--- - ·.---:--: ·: c -~.:;
tão sendc canceladas 3-ti\lidac.e~. ·;,.-. .- ..'.=-::1. :.:·u:~.
turmas do Clube do P(:SQtJisaC::;· ··::..--:-- · ·::..·.- ..:::=--:::.:::
vidas, deixando 40 alunos sF.;-- -=-.Li;:;· - ·--· .--:·--:·p,.:~:
as visitas monitoradas, preju:Jl.:--~.--..--=. --~ "'"'",_
alunos que marcaram de viSITéi.~ :-, .;~.
·.:_·:.·.':X..'tS.;;
co somente em outubro. Os ·j··
· · -~-~····
ambiental Cidade Urnpc:., Cide.r:::.::; .... r:.-~::
-=-.-?· · !~-.---.
rar.ta e Ciência e Cc:nmiCa.-:-:'3 .•~:-: -. -.. · ·

rior do Estado, foram parnlisad·"J3. :=:-: .. .:. ."]i,·v:.~r'":---:
para pagar água, energia e telefone e <:~= é! a•ir::~r-
tação do Parque Zoobotãnico deverá ser 2T€téiaa.
Diante de um quadro de tantas :'ific::..:d-=.-:.:e;~. ::
que nos causou maior espanto foi c ;c;_;-J ::a ~uc- -:-:
recursos próprios da instituição icra~ :o:-:::.s::::.s.ccs,
inclusive os provenientes de fi:--.anc;ac.eo·es .a;-~.::::.-;-:-.. s
Esses recursos que o Museu :-x:onSEGJt .::--:::e: ~t2 ·.
resultado de um trabaiflo senv t:: ...:.~ ..... .::.:11e..:.J .:;
projetar a instituição no cenario -:.:>..::-.~ .. ;:::. .--:-:~:.-:.i:::.
Neste sentido, a coniiao;iidaca da it:s~:~._;,;é.c _.:-;-se:.:~,
ser mantida íntegra, sem ri::::ccs ::;:.:2 ·.--:-..-.:::3...-::::i:~:
nacionats e JntemacJcnai:;. :=:-;~;e,,:;.:~·.. .:.; . ...:. ;,--;.:=:.-::::
dos sucessivos conss cr-çar,--;:~m2.:·.:::- · ai-;:e. w:;;::=::.z.
trabalho já 1oi S2ri&rr:ante Car:i;:~~:::;.:,.
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limitado em seu orçamento, sem poder ~
mão dos recursos que anecada em sua bilhelllria ou
que reoebe de outras fontes de financiamento Tesouro. o Muaeu Goeldi pracisa da ajuda da
politica nacional, em especial os da Aegiio Arllll»

a-

11ica.
A possibiliQacte de corte de p B SSCNII no .......
Goeldi, que poderia atingir 53% do seu quadro na,
caracterizados como demiulveia pelo Minist6rio da
Administração, atingiria cUwnenle o quoefici-* da
recursos humanos ~ para a ~ M
Amazónia. Só para ae ter ~ma id6ia, a nossa regiiD
conta com apenas 482 doutores. Em ~
só a Região Sudasla con1a com cerca de 5 mi doutores- dez II'8Z8S mais. Segundo as .-gras .....,_
na comunidade cientflica, o mlnirno que um ~
sador deve ter de Utulaçio para pleitear I"8Clii'Sa. •
um Ululo de dotnorado. Nlo dispor de doutONB quantidade suficiente r-... em baixa aoptaçlo da
recursos para a inv: st~o cielll... jut*>
agências de lomentD.
o Museu P..-.e Emllio Goelei 6 urre inlltuição confiável e tem conseguido ~r AICU,_
junto a financiadores nacionais e internaaon.ia,
como já nos referimos. Essa esl0190,
está compr011etido, porque o Governo Federal nlo
vem garantindo a inlra-eAutura nec
na ao ct.
senvotvimento da pesqo riM cientifica. Para "'-<
esse fato, basla ver os rrúmeros do on;:amanto da
t 997 da instituiçlo, quando foi solicüdo um .,..,._
tante de R$8 mAhões para fazer f....,. lia "-- 1 &
de Custeio e Capilal, tendo sido liberados .....,_
R$4.2 milhões. Mas o pior, Sr. PrasicleroM, 6 que, 1996, reduzido o orçamento pelo próprio ......,
para R$6 milhões, prevê 11e a liberação de, no mlllinno, R$2 rrilhões e soo rril; o mesmo está sendo
destinado para o orçarnenkl det999.

a.

ent-.

1

Com a adição do Decreto n" 2.77a'!lll, todas •
ãreas e atividades do M.-. Parae.- Emllio Go.ldi foram i~s negativamente, inclusive aqueles projetas i""""""tados com reoorsoe origin6rios de
fontes extemas. É que urna vez que AICU...S
toram obtidos via fonte 250, o Museu não pode movimentá-los, confomne dMermina esae dec.-..o. fazendo a instituição deacunprir acotdos fimadlls
com financiadonls. Essa IIIUIÇão expOe a fi"IIQilidade em que o Museu se encontra, limitado em uu orçamento e il1'1pOS8ibilitado de utilizar oa recu.-- que
arrecada - repilo: inclusive recursos da sua própria
bilheteria.
A comunidade cienlllics do MUMU Goeldi, diretoria, todos os seus funcionários e o povo do

e.

NOVEMBRO DE 1998

lado do Pará estão apelando dramaticamente ao
Governo Federal. através de um documento abaixoassinado, em favor da aprovação do orçamento sol~
citado peta instituição, para 1999, no valor de R$6
milhões, bem como a liberação da fonte 250, contingenciada pelo referido decreto e da suplementação
de verbas ainda no exerclcio deste ano.
Fechar as portas do Museu Emmo Goeldi ou
promover cortes orçamentários e contingencianentos que coloquem em risco seu funcionamento 6 dar
as costas à Ciência, à educação, a oportunidades de
lazer e turismo; é matar um pouco da história do
nosso povo, quando, no mundo todo, o que se busca é exalamente o conll'll.rio. Qualquer outro pai& lutaria para preservar e desenvolver institucionalnw11e
todos os organismos que cuidam de áreas tão importantes quanto as que o Museu EmRio Goekli
atua.
Não se pode admitir tamanho prejuízo para a
ci6ncia e para a população brasileira, diante do risco
do fechamento de uma instituição secular como o
Museu Emnio Goekli. Focariam sem opção os 45 mil
estudantes atendidos durante o ano através de lllividades educativas variadas. O prajulzo atingiria também os osrca de 400 mil visitantes por ano do Parque Zoobotânico, bem como a cidade de Belém e o
Estado do Pará, que perdem a qualidade dos serviços ofertados por uma das mais importantes atrações turlsticas paraenses.
Com o nosso principal protesto, querernoo; ~
zer que a Região AmazOnica e a Nação brasileira
não podem ser lesadas com a interrupção do funcio.
namento de um dos seus centros de referência na
produção e difusão do conhecimento cientifico, atementa essencial em qualquer processo de busca de
modelos do desenvolvimento sustentável.
Espero, srnceramenle, que este Governo, que
só prestigia banqueiros e que só corta recursos de
orçamento para pagar serviços da divida, tenha a
suficiente sensibilidade para reverter o quadro em
que se encontra o Museu Emílio Goeldi e que o
Congresso Nac•onal possa apoiar todas as iniciativas que forem adotadas com vistas a resolver a grave crise daquela instituição e evrtar o fechamento de
suas portas.
Registro que estamos apresentando, na piÓlC~
ma Comissão de Assuntos Sociais, um requerimento
no âmbito desta Comissão para convocação de uma
audiência pública com a presença de representantes
do Museu Goeldi. do CNPq, do Ministério da Ciências e Tecnologia e do Ministério da Administração e
da Reforma do Estado, a fim de que sejam debati-
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das a extensão dos problemas que estão afetendo o
funcionamento do Museu, bem como sejam discutidas alternativas para solucioná-las.
TodOS os Srs. Senadoras que desejam participar desta lute em favor do Museu Goeldi serão muito bem-vindos à referida reunião, ruja date e horário
estaremos divulgando oportunamente.
Registro, lamentavelmente, que sou obrigado a
ocupar a tribuna do Senado Federal para falar em
cortes de R$3 milhões. Parece pouco, e realmente é
diante do que estamos assistindo neste nosso Pafs.
Um Governo que, neste ano de 1998, está pagando,
em amortização e juros da divida interna e externa,
R$68 bilhões e que está prevendo para 1999 recursos da ordem de R$68 bilhões para serviços e amortização da dfvida interna e externa brasileira. Estamos aqui a lutar por mfseros R$3 milhões para manter funcionando uma instituição secular que amplia o
conta:imento e fortalece a basa da nossa sociedade.
Quero registrar que os cortes que o Governo
está fazendo são muito ~- mas o Governo não
tem sensibilidade pera saber onde e como corta. No
meio de R$8 bilhões, que se reduziu praticamente o
segmento do investimento, diante dos cortes da educação e da saúde, creio que o Governo deveria avaliar que um corte como esse não pode ser linear,
não pode ser igual em todas as instituições, em todos os programas, tem que ser avaliado caso a
caso. No caso especffico do Museu em Emnio Goeldi é tão insignificante esse corte para a questão geral do Orçamento da União, mas que muda uma realidade do nosso Estado, que interfere no futuro do
nosso Estado, um recurso tão pequeno e tão insigni-

ficante.
Portanto, espero que o CNPq e o Ministério da
Ciência e Tecnologia revejam as suas posições e
não sejam tão insensfveis diante de um quadro tão
grave quanto o que acabamos de apresentar.
Era essa a manHestação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patroclnio) Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda por
cessão do Senador Lauro Campos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com grande satisfação e indiS1arsável alegria que venho à tribuna, nesta manhã, para registrar um acorrtecimento
da maior importancia econOmica e social para o Estado de Pernambuco, que tenho a honra de repre-

sentar nesta Case.
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Trata-se de obras estruturadoras muito mais
importarrtes do que a refinaria de petróleo que. durante anos, foi objeto de acirrada dispute por todos
os Estados nordestinos.
Refiro-me, Sr. Presidente, ao acordo assinado
entre a Shell e a Petrobrás, contemplando a decisão
de realizar investimerrtos diretos em infra-estrutura
no Complexo Portuário de Suape, totalizando, na
sua primeira fase, o montante de US$570 milhões,
destinados à construção de um terminal de importação de gás natural liqüefeito, à implantação de uma
planta de regaseificação e de uma usina termelétrica
com capacidade inicial de geração de 480 maga-

watts.
A assinatura desse acordO aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do VicePresidente Marco Maciel, do Governador eleito do
Estado de Pernambuco, Jarllas Vasconcelos, do
vice-Govemador eleito, Mendonça Filho, do Ministro
de Minas e Energia, Raimundo Britto, do Presidente
da Petrobrás, Joel Rennó, do Presidente da Shell do
Brasil, David Fischel, do Presidente da Chesf, Mouzart Siqueira, além de outras autoridades.
Nos próximos seis meses será elaborado o detalhamento do projeto técnico, a especHicação dos
investimentos e a montagem do cronograma de
obras. Segundo os estudos técnicos, já em 2003 de·
verão estar chegando em Per!]ambuco. no Porto de
Suape, os primeiros carregamentos de gás da Nigéria.

Desde já, Sr. Presidente, é importante assinalar que, além da fundamental importância das obras
projetadas, o acordo cria condições para uma série
de outros projetas industriais nas áreas qufmica. petroqufmica e de projetas na área de comercialização
de gás. produzindo impactos significativos na estruturação da economia pemambucana.
Devo ressaltar também que o Vice-Presidente
Marco Maciel vinha, há dois anos. articulando o
acordo, com apoio expresso do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo, em diversas ocasiões.
tentado integrar o Governo do Estado aos entendimerrtos.
Lamentavelmente, o aluai Governo de Pernambuco não adotou as ações necessárias em sua esfera para a concratização do projeto. Ao contrário, preferiu convocar uma licitação paralela para a construção de uma terrnelétrica, às vésperas da eleição.
sem a mfnima possibilidade de viabilização.
Com eleito, os procedimentos licnatórios não
foram adequados, conforme se observa da ação impetrada por cinco companhias; não se previu a fonte
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de suprimento do combustível: a escala do pnljalo •
letalmente incompatlvel oom a viabilidade BOOIIOolica do empr- idio neuto: nio holNe qualquer • oteo dmento oom e Petrob<ás soble o projeto.
O acordo SheWPetrobrás. Sr. PPnJ
..III&idel
..;.-·........ IIII'
outra parte, dilpena qtJ8Iq.- licitaç6o, pois • t.de uma Joint-- - e duas e"11'8SU MI!Onomas, para a realização dll um empr-dora.,,jeito às regras do mercado. Nlo se traia de 8f1o tatal. Abordar quesllo por outro Angulo INIIJIE
apenas o desejo dll i~r a ilf1)iarw.çáo dll prq.
tos estruturadores em Pernambuco, oom ' - investimentos privados.
Trata-se d8uma poslura há muilo ulbap 111
da, fora da moda na própria esquerda l1lOdema, dB
rejeitar o papel dinlmioo do setor priYaX> na - .
mia.
Falando por ocasião da aasinatwa do 8COI"dD,
o Presidente Joel Rennó parabenizou o VicH',.._
dente Maroo Macilll pelo . . , empenho na villbiliação dos inve&lill&~os ~os no projeto.~
mentou tamiMim a ~ Shell do Brasil, a .....,.
empresa de
do mundo. pelo aeu 1108110 escolher a Petrobrás como sua par<*ra na ção desse i~ empo-ldimento.
Por sua vez, o Preeidente da Shell do 11111111,
David Fischel, disse que "a implantaçio de um • minai de recebimento e nogaseificação de gáa . . rat liquefeito no Es1lldo dll Pemambuao oonaltuiem um marco nessa nova fase de irodlatria de peb6leo e gás no Brasil".
Por úHimo, o VJC&-Pre8idente Marco Maciel sinalou que o projeto tem um papel estruUadllr
para a economia de Perrwlt>uco e que pelo _, r.
pacto vai mudllr substancialmente o perfil 8001 .0..
co do Estado.
Portanto. Sr. Presidente. é com muita alegria e
sanstação que laço o ragislro, nesta manhã, . . _
importante empo-ldimento que vai • r i,..,...,
em meu Estado, mais espec:ific:arne no Ccw14 '
Industrial Portuério de 5uape, modlicendo sso~•-•
cialmente o perfil socioeconOmico do Estado de "-rnambuoo e possibilitando que dezen.s de com.
empresas possam ali se instalar para gerar ~
gos e melhorar a renda dos pemambucenos.
Pela i~a deese acordo, Sr. p,,.._..
..._,,_.,

Casa o n>gistro de que naquele dia tão feliz e importante para Pernambuco foi assinado esse acordo
que, sem dúvida alguma, irá modificar a sua estrutura econOmica., trará, de outra parte, beneffcios não
somente para o meu Estado, mas para toda a Região Nordeste, e, sobretudo, como disse o Presidente da Shell do Brasil, vai escrever uma nova página
na história do petróleo e do gás em nosso País.
Era este o registro que queria lazer nesta manhã, manifestando a minha satisfação por ter podido, como representante do Estado de Pernambuco,
assinalar a chegada em meu Estado deste empreendimento de tanto alcance econOrrico e social.
Muto obrigado, Sr. Presidente.

DOCUIIENTO'A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOEL DE HOLLANDA EM

SEU PRONUNCIAMENTO:
PALAVRAS OE IMPROVISO DO
SENHOR PRESIDENTE DA PETROBRA$
(~IB

~

a. 1986, no~ t:tJ ~Presidente da República)

.,...óleo

-nasse

pediria a V. Ex" que
a juntada a meu pronuna.mento das palavras do VIC&-PI61idente Maroo Macilll, proleridas na ocasião de assinatura. do Presidente da Shell do Brasil, Dr. O.
vid Fischel, e do P - e da Petrobrás, Dr. . Mendes Rennó, para que conste doe anais deala

do Prolocolo de Bntenc:JknfKJios P•
«Jbte Te1m1 ":u... - dill 9 de nov.mbro

Nós es1amos vtvando, Senhor Pr6&ÜIInta Marco Mac::tet.

!'-.j,

tempo, mu de menelnl. multo inlensa, a 'l'en:iadalra nova
.,. no setor de ~ do noao Paa Por lr.rialfVB do Pr-:!Sid'!n"
• F.....OO Henrtque c.doeo. em 1985, " ' =;tpenas três anos. to1
proposta eo Congr'.-o Nadonal, li le.libltmção do seklr de r.-:~
nopólo de pMr6llo no 8ral. CJJB ......, a se trans#onnar. :-.esta
ct.ta. ~~e r....'V'MTIIbro de 1895, na Emenda n" 9, três anos d~is.
pCIUQ)

aprovando modlftcaçAo mportanfe di. Consuà.J~o. :-.o SIIIJ .Jrl
1TT, da modo qua a Patrobrás, úniCa .,pra!:A. atft antàtJ autorizada a tr'llbllllar no ~ Pela, ~1'1\ente no Ytor oe oetreteo. A parir da. apo\N~ pelO Congreao dessa Emenda ro" 9,
OUiras a~ prtvadas, . . . . . . nac:lonaAs OU ;,"!temadon81S.
..,.,., taiT'Dtm a c:ondçAo da c:oM'IH.ir para aument:::u -:omo nóB.
~- o Ptús, ~ profetDI que tnlr1am o e.umQI'IIO da
noua ~da .-..rg6tica, em partia.JW". notadamente no scIOr de patróllo.
No nldo de 96. em s61Qll1nc:a a essa o Pr.;ts.;jsnte Femando HenriqlMi Ca.f'doa:) ancamtnl'lou mmDém .;,o Cc;~tJr.=.:..'iV c1 p;oposlll da ,.lamemaç6o a Emenaa CcnstitucKV•rJ :1· s. i<J!QulamentaçAo . . . q.- tol aprovada, como todos se racon:sam. em 6
de agOSIIO do ano passado, a qua ccrnplelou hé pouco o seu pnrneiro aniversário. o-de o inicio. a disposiçi.o do govemo tederal. o maior -=ionista da Petrobrás, de que deveríamos proporaonar no noam Pafs uma signllcatiW. abertura no setor de anerg•a
para que a participaçlo de outras .,.,rasas pudessem ace-.ar o
d&MnvoMnBJt) dos n<:IISP3S prq.tos e as outras empresa QUe
para cá via..n aJtoftzadas legUn.,... pOOesse trazer ma expert6nda do que a ...._ CJHt aqui allliltia que é a PelrObrU. mas
tec:no1ogta e eobrnJdo lnveslmentos ftnaooeiros. Com essa propóello • ~ ernpr-. ant.ldltndo parfatlamante o otl;etvo federal, a """\Ao das nossas auiDiidades e contando. nesse
pMictMJ". cem todo empenho e apo60 do J.l'*>tro Raimundo Brüo,
a nossa empMa partiu anilo dos entendlmenl06 com companNu de oW'D5 pafHS. compatYMu do nosso pais, mostrando as
perapec1va que o rmsso setor de -"iJ8 e o nosso setor de pe~ ~ a otarecar ao trabalho dessas c:ompanNas
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Vejam SenhOres, PreSidente Marco Mactel. Mlntstro Raimd'Mto Br1to que é t6cll avaliar. ~· nós progredimos num tempo
re&ahamenta tAo cu"'o no se10r de energia, fizemos ..na série de
entandlmantos com Yllrias empntsas da Europa, dos Estaclos Unidas, da Amértca do Sul. do Japlo do nosso Pafs e jé esaamos por
a.mpto, conll'llltando, celebrando tonnaJm.,te, os nossos contra-

los d o - na 618a do pPioraçlo o pruduçêo do polnjlao, trazanda para o nouo Pala mais a~ênda. a*n do que posa~i
nc::.u: emprasa. mais tec:naogla e !IIOtn'IUOO niCIXSOS tnanc:elros
pua nos ...,_,. nessa caminhada: intensa s:ara atender o noslO mercado, com 111n1as perspec:liYas de potenaaJ como é o merc:odo - - nos 1810181 do - ç t o e pn:lduç6o do energia.
Oulros entancanentos tOam sido coroados de pleno 6ldlo como o
quo llzomoo h6 1111J111S meoeo, aqui dllldo pelo prUdomo da
Shtl, com a aJa empntsa a nfvat naCional a a nfvel moodal.
Temos un

acordo torta, de lntarcAmt*> tecrOógico, da

pan;erta em dtversos segmentos do setor dll petróleo para o Bra11 e OUinll partes do mundo. O conb'ato que t1ofe tormalzamos,
na presença do Vlce--Prasidante Mart:o Mactel, do Ynlstro RaiIIUICXI Bltlo Wlb'8 as autoridad• que aqui, dentrO cm acordo
mekJr que j6 ternos com a Shell, s6gntftca um 1rabaJho especifico
que avalemc:., da forma mais râplda passivai, da mal'lor léaliea,

do mator lr*r~~SSe empresarial, a perspec::ava. de, contando com
,_MIS de gás natural nos dMnol Estaaoe do Nordnle, posurnas
lraZer mais glls. no caso g4s nanai lqUef811o,
que a Shell poSSUI em outras 6ANIS, pa.rticula.nnenlll Nig6rla a no
Norll di: Am6rtca do Sul. Junlando..se a esses voUn86 que nOs
gonu.- noo ~ do Ceeni. Rio G...- do Norta,
Sergipe, Alagoas, Bahla. e gnlllde potencial a gente )é tam uma
matar produçl.o possamos proporcionar em espectai ao aSiado da
PemanO.at a conclçAo pant que nosaJs profelos lndustrtais possam ser daSanvolvldos no llCI890 Eslado. nes1a lmpor1anta Estado, da reg&lo Nord , do nosso Pais. VoUne lmponanle da gâs
natul'lll a partir dessa fonnalzação serlo buscados CCI'ljwltamen18, Ptllrobraa. Shell e com outros parceiros que cenamente tenlo
~ .-n estar c:onosco. nilslll. 111Mdade. nesse estudo, v•
mos buecar a ~o melhor como dis!lo, téallca. e empresarial,
para que taso oc:ona lellt)rando a possibilidade por exemplo de
tenno8 tamb*n, plantados em Pemambuoo como decorr6ncia do
vok.lme de gU à di:spos6çlo dos consumlek:nts, centnd termoelétrtca. de cepecd-de adequada para atender incirstrial do estado
de outra natureza. Uma cantral e tiTI terminal também oonside11100o a lmportaçAo de GLP dada a sine~ que exisla entr& o aslUdo da mponaçAo da glis nab.Jnd liQ(Iefatto a a sua industrializaçlo lndustrtal. E c:onsideranll também esse estudo tendo o escopo
elo atencimenlo dessa regiAo em grande desenvolvimento energMico do Pais daquela que miiiS con80me combustfveis mais que
em outras regiões adantadas 00 Pais. Relativamente e propordonMnenta é a regllo Nordeste. Para que nós sempre nos antec•parnos as persPectivas da não deixarmos faltar, mas ao C1)ntrárto.
aslannos t.m pouco na frente temos ~· pensar em protatos das,
sa natureza. estamos pensancto nessa atMdada que sará formaliada alrllvés desse acordo. Pamambuoo a também um futuro terminal para lmpor1ação de gás natural liQüefaiCo que já havia no
Estado da Bahia. dentro de um oonteldo maior da região Nordeste.
Este ......,_...ento, Vlce-Presidente Marco Ma.Ciel, os lnvestWnen105 passariamos a axamnar em ctetaü'les. decorrentes da imp&antllçlo daue terminal de gés nab.ual liQüafailo de Pernambuco.
C:a'ltral terma6élrica. terminal GLP a futuramente Lm terminal de
gM natural lqCiafelto do Eslado da BatA. tolalzartam astimadamen• como aqui Shell a Petrobru já n:lcam 700 mil110815 de dó•res- É um lrabalho ~· sara leito oom amplo entendimento entre
u I"'ISSaS duas compantw.s. Como m&ne~onai h6 pouoo com a
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par1k:tpaçlo das empresas que clese;arvm se IISI!IOdar nessa ampreendimeniO. Enfim mais ..., resultado abs<*J&amente cona-eto
da abertura que o governo deddiu.pannitlr e as&é em tranco andamanto no 181Dr de petróleo no nosso Pais. Petrobras colocada
desde e de llQ08b do ano passado, no dencmhado regime correndai abelto que deede o lnk:io antes a1é da aprovaçlo tonna.l
do
oançto polo Presidoma FHC, nesse proat010 esta
cada YBZ mais empenhada em moSirar que a nova ~o. o

COn-.

concello da empresa, doa seus dirigentes, dOa seus prhcipaAs
exeaJttvos e t6cnlcos. É Lma legtslaç'lo que da tato atenda an
prlmako Ugar o que d mWID lmpor1ante para todos nós, atenda as
nec
do noseo Pais. E atanclendo • nece HM-s do
Pais undo a P.trobras ....,. empresa brasileira da capftal maior
cantrallldo pelo seu govamo. Mas estamos absolulamente dentro
d - - aspfrlto de promover a q..~a assa lei cada vez mais mostra a
IDdll a 80dadade do nos.:~ Pais a os seus oi:JfeiYos, retUiados
pnülcos. Eu adio, Vlc•Presidenle. ach:l MHslro Blfto. para conCluir, que sobrftldo estAo da parllbéns, o estado de P~.
os asla.dos do Noldeste, por cano, quero, sem QU111kJ1er ta11a me>
d6atla, estender tambdm rMUa parabélw. a Shell ~· ucolheu
uma grande parceira que d a Petrobras para desenvolver )untos
pRljetos dai& lmpor1Anda. A Shell • nossa wl\a conhadda, é
nada mais do ~ é lllldl!l manos do que a malar empresa dll petróleo do riU'Ido dll capllaJ aberto, 1.m1. snprasa qw Iam mullo a
b'azar da COirrll "çço a Patrobru, ao n~ Pais, e .n qual""er
parte onde hlbalha é uma. emprasa onde asM pNMn111 em nosso
Pais eu .n;, CJ18 h6 Mia dlkadaa, o1o a mela. cl6c:adu., oon1glu
Plmlt. o o b - ~ do peln!leo, dentro dos
melhoras c:ordç6as do nosso mercado. Entn, Vlca-Prasktante.
mais uma vez asté aqui a Patrobras com grande •lllaç:Ao na
presença de V. Ex', Mlnlsb'o Brito, o novo governador, vlce-govarnador do ast.do da PE. dizendo Vloe:Presldenta nos ascamos dspostos a cunprtr rigorosamente o que ac,.JI ...., cDocado. No
mais ta1tan1 .nlo apenas que aquelas ~· estarAo f'8C8bencio
estes benal'k*Js passem a nos cobrar pela eoncepçAo dos mas-

=...,

mos.
MuHo obrigado
Shel do 811151.

semores. - Davtd Plrrel, Presidente

da

PALAVRAS DE IMPROVISO DO SENHOR VICE-PRESIOENTE
DA REPÚBLICA DR. MARCO MACIEL NA SOLENIDADE
DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE ENTENDIMENTOS

PETROIIRAsisHELL SOBRE TERMOELETRICA- DIA 9 DE
NOVEMBRO DE 1998. NO GABINETE 00 VICE-PAESIDENTE
DA REPúBLICA

Ext:eMntfssimo Se!Yior Ministro das Minas e Energia, Dr.
Raimundo Brtm
Exoatentlssimo Senhor Governador eleito do Estado de
Pemarrbu:::o. Dr. Jarbas Vasconcelos
Excelentissimo semor Presidente da Patrobnls, Dr. Joel
Rennó
Exca6antlssimo Senhor Deputado Mendonça Alho. Vlce
Governador elaHo do Estado de Pamamtuco
ExcalenUsslmo Semor, Davtd Pirral, Presldenla da Shell
do Bralil
ExoaWtUssimo Senhor, Dr. Mozart Stqueira campos Anlújo, Presidente da Chesf
Excalantissimo Senhor, DeputadO Sevei'Wlo cavaJcanti
Excelentisslmo Senhoras Partamentares,
Dr. RobwkJ PIII'TWa, Qlafe da Gabinal8 da Vlce-Prasldênda
Senhoras diligentes de Órglos da Actr*16straç6o do Minl:sténo da Minas a Energia, a partir do Dr. Gantdo, Sac:nttérto-Exe-
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cutivo 00 referido minill6fto. Quero saudar 08 clngen1ln ao. .._
rentes órgãos~ ~s. Dr. Edgar Amoftm FemandM,....,..
ro sec:re-.;o de governo do Ga uarnador JartJu VuconoMolll ....
nl'las Senl'loru. II'IIIUI S.íOOi. .?} lmprw~M.
7
Eu cte.to. 11ft ~ pelevr., faz• . . . ct
• :
I
me parece ClpOtUNII. dlpOiil dll ..,..,. CKNido • - - - _ .

do Presid-. do

-do -·

O... O.Yid,-

do""'--

sesse que •

extrwnarnente algnllcldiYo nl.o -apenu para a
P.....-.mbucQ. mas .ço ·~ stgnb.ttvo
com tortã revelaçÃo Poii:into em toda a economia da Regllo do
atgo

econonu da

No-.
A len::eira • Uftlma obserYaçlo que . . gosana de tutr diz
er,• Mlil a:p. pelo Pt '1 nllii Joel Aemó.
..., lembrou que o dia 9 de noi>&iib:'O de 98 6 ........,.. . o CJMI
respeitO a uma : ~

da Petrobtás, Dr. Jolll fWinó.
A prtmelra .,..._.. • um pouco uma"'*' l"'ttttrk:a do . _ .
riWlO daqulo QUI . . . • ........ "
• ou ..... do ProDciOio . .

ftlamOS' clllb4aldo. 6 JUIILc•M o terceiro ..-......, d8
-~n'9--loi-1Dcla8
de noo.wnbf'O de 1995 • ai eu~
que- c:oln-

hOje se lavra_ o e - E of . , ,..o goo1a1to do - d o -

PIOYII-IImOOmullo
_ _ _ _ _ _ _6 •._
6
. . -_

urrw. mençlo mulo ....... eo ~ do Pi
M•• Fvn
'
Henrique ~ • ..::ndiD ,.. h de 95, o pc , • 1M,..
aneei.Zda
de._.p.ld'
iiOetlrUIIW;....,.._..,_
a.lmenta uma w- llllca, no nora.... do BrMII e CJ111 piDflla •
S«Uar em Suape dldl • CG ·; '
bcatb ... 84
aal•
1avor6vei5. E a perlr dlif, como IDf lembiadO pilo Dr. Jorll ~

a. a:•ocluw; ... IJJe • - - a _... Eu fat;oo ~ do

e pelo Dr. O.WS, IDIII*illdo

v"""" • - ...

monaonar- - ('1) ......,.....,
• .---I'IIZB, ... pata QUI . . . bMI W
' t.e 8 lindO .-n vi* O polll, a
•JCP,...O do &141W"*'**'· •

da....,~.E-Ijudo...,._.

"""""um

p;
'-9D pllllldD
_
__
._

I
IIN•w:w:b-•
o
_de _ _ _ _
no........ .-.-

~ c::ondUftio -

pan:::erta.

CX)I'I'ID

r

I

•

~

, _

IDI......._.., ..... a Pall....,.. e a Shll. ,......

deoo---

de.......,.

maio- ..... --IÇL Na-

_ paio _ _ _ _ _ _ _ _
n_
a PWollra8
e SMI. mas lefnoe mulo a .-.nçar, carno equl tol

comoo-.---va

-?)~~

vras. ma que ..--ram - - que ..., 6 o lnldo de novos

F-

.....-.pc.. E a parir dai, nll& poct.rnae •r e cam1 ;• de _ . _ .
mos lr*:llilndo urna cdla qw _ . _ _ ,...,.....
ln.r a prova dos 9 CIIUO rNJtto brww. E. eu c,J8i'll. port1r1m

~Vemo~

,., CIZmdO do noao .-.co•l'leQc..-.10. do noao .,,.,

--=-LG'110

h

........ a palllrdo P -.n..,a ~
deedl o pm.lnJ itkAI•*> ~ no IJI'OIIMO. Que ~ o MlnlllrO FWn.n:1ID BfiD cem ......,., • . . . ..no • .... por-.
YC 111ou com o própfto P• · · • Joel Aennó,mM......,.... egra~. cdroS 6rgl.a. cpt . . .
~

c:ecm - ...,.,.,. ......

~

n1o..- ,.-.. eo ~ ~. - . .
iA~ 01*- . . . . . inl:llult'WIIM AniMaa
do SUl. envct••* por qw niD dizer...,.... a Álltca. ~ 6

- · órQIO do podar
- · O palllr do Ral1nU11(1QIIrtloedodolo----~.a-

uma
<la blaO:O do VU
z.to nos &114A-dU&iiUa a que ~ ,.......,._ erao eu que a prtm.,. · .. ..,... que . . tarlil. 6 a
ua;~,.,. .._

que •

mar a .....ça6 . . . . . . .
~ PraiDDOk) .......
fi~. E .:hD .,e 1.-o alUda_.,., a~ o
Pais, como WT1 lido o P:
' ... F.,.,.,.., ~ c.a.- na
certo protagonlilmo e mollra ~. de . . . , . lomll., qiMI o
BraS! está no c:.Nmo ctrto. E . . . . .
de UIM . . . .
nw1eira. uma 11;*1 de aenillnO, qw ....,... ... ~ pM(?) --~
nas de todos 001r- ·
n6a conauamos awnçando• . , . o . . .
sM cuttua a ser wn ~ torwn de creea"**' • de
W411""
manto.
A seglftla_oçAD_
ta. diz ra~- ai a.....,.. CXIII"'ddçAo de~- o lliiD
deste amp•'*d•••..,. 111M nollllivel in"4J01IIItalli-para a -.omi& do meu as1ato, o alllldo ct. Pemambuoo, graça ~ •
eJOStllncia do Porto dll Suape ~ noa põe nunw. pollll;lo -.lo

pm~ agrMecer t8mb6m • Shell ~ c~a.:~e o comeoo n1o a6 propOIS. mas ec::l cwou. tu un-. parcwlll CiDn8li'Uift • _.....,_

que ce.....,.,.
C81Wnen1:8 se . . i

r

..,a--

,.

mente hOie

.....-n.

-nodo---

prMtegiilda pela • ....,;Ao de ....piWdli • . , dllsa ..........

o Pork) .su.pe • uma otn que tal iniciada ...,. • • • ·
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tantas empreendimentos que certamente vlc alavancar multo a
econOnUa do paf&, da modo espec&al do Nordeste a de modo par-

ticular de Pernambuco.
UuitDOI>rtgadol
PALAVRAS DE IUPROVISO DO SENHOR
PRESIDENTE DA SHELL, DR. DAVID PIRRET NA
SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE
ENTENDIMENTOS PETROBRAs/sHELl. SOBRE
TERUOEI.ÉTRICA - DIA 9 DE NOVEMBRO DE 1998.
O GABINETE DO VICE·PRESIDENTE DA REPUBLICA

Sr. Vlce-Prasidente Marco Madel,

Sr.~

RMnundo

Brtto. Sr. Govemamr Bebo do Estado da Plmambooo Jarbes
Vasconcelos, meu 001aga Joel RannO, Senhoras a Senhores.
Hoje é um ela de grande satistaç6o para a Shell. Após dois
anos de intllneo traballo coi'8JIIdamos neste ato ln6do cb CJ.I&,
esperamos, seta t.ma duradoura pan::erta en1r1t o Estado de P•nambuco, a Petrobnls a a Shel em 1111 profetD tl'*=o e comple:m.
Am~o$umm~~de~~~·~

caç6o de gés natural llqjefeikl no Eslado da Pernambuco constitui-se em Lm marco neslal nova tase da lndúsb1a da petl"óteo e
gas no Brasl e, cenamente, alrainll outros t~enbs inpor·
tantas para a re~.
~ lambérn nosso desejo que esta pro;em se consaw no
prtma6ro de uma série de outras parearias entN Shetl a PelrobrU,
no oontaXIO do memorando de entendimentos asslnmo por nossas empresas racentem.-.le. A Shel. como empresa llder mundêal na IVea Q.i 9*' ra\l.nl e a Pe1robc"ú. CCMTI:) mabr ~ ôe
petróleo e g68 no manadO braslalro fonnam ~ comblnllçlo
Unica. e oomplemenlllr.
Finamente. gostaria de mais 11118 vez, com esta ato, raa.ftrmar o compromi:Sao do GNPO Shel com o daS8nVOtvlmeniD do
Pais e a lllClístria de gás natural em parlcular.

Durante o discurso do Sr. Joel de Ho/landa, o Sr. Carlos Patrocínio, 2" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Leomar Ouintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) V. Ex' será atendido nos termos do Regimento.
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Mauro Miranda, Benedita
da Silva e Edison Lobão enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma regimental do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S.Ex's serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - 00) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o Brasil passa
por uma grave crise econOmico-financ:eira, decorrente de uma série de fatores internos e externos.
Estou convencido de que essa crise se deve
em grande parte à ausência de uma verdadeira política agrícola, uma polftica que estimule a produção,
ao invés da especulação, uma politica que incentive
o capital produtivo e nunca o capital fugaz e especulativo.
O Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem reafirmado seu compromisso com a
agricu~ura e tem adotado providências necessárias

519

para atingir a produção anual de 100 milhões de toneladas de grãos e para a duplicação das exportações agrfcolas brasileiras.
Apesar do Plano de Safra 1998199, da reafirmação dos compromissos do Governo Federal, das
tentativas de redução do chamado custo Brasil, de
melhorias no sistema de transporte, de maiores investimentos na infra-estrutura e de tentativas de redução da carga tributária sobre os produtos agrfoolas, ainda é muito grave a situação dos nossos agricuhores.
Aqui tenho o olhar voltado para os agrieuhores
do Estado de Goiás e, de modo geral, para todos os
agricuhores da Região Centro-Oeste.
Não há dívida de que a estabilidade da politica
econOmica do Governo Federal se deve em grande
parte ao papel desempenhado pela agricuhura t.rrasileira, que tem contribufdo diretamente para a redução dos preços dos alimentos, dos insumos e mat&rias-primas utilizadas por outros setores da economia nacional.
Existem estimativas de que a chamada ancora
verde, o conjunto das transferências de renda do setor agrfcola para outros setores da econorria, se
aproxima dos 1O bUhões de reais, desde a implantação do Plano Real.
Os agricultores brasileiros, e principalmente os
pequenos e médios produtores agrfcolas do Estado
de Goiás, estão atualmente endividados, de9CIIIlitalizados, sem condições de fazer novos investimentos
e sem o capital de giro necessário para a movimentação normal dos seus empreendimentos.
Há quem considere o agricuhor brasileiro um
beneficiário de incentivos governamentais, o que,
evidentemente, não corresponde à realidade.
Ao contrário, nossos produtores agrícolas não
dispõem de uma verdadeira polftica agrfcola, que
possa dar garantias suficientes para o enlrentamento de produtores internacionais, nesse processo de
concorrência mundial cada vez mais acirrada, mais
agressiva, em que subsfdios e outras vantagens de
agrieuhon!S estrangeiros acabam prejudicando nossa agricuhura.
Ao contrário de seus concorrentes internacionais, o agricultor brasileiro é obrigado a suportar
continuas e sucessivas modificações nas leis e regulamentos, verdadeiro ziguezague de normas em
dHerentes direções.
Se as condições climáticas forem favoráveis, o
agricuhor brasileiro muitas vezes planta sob um regime tributário e colhe sob a vigência de outro, com alterações de alfquotas de importação. do IPI, do
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ICMS, com d~erentes taxas de juros. ""m tala~
no dumping e em outras fonnas de concorrência
predatória.
Atualmente, é quase impossível para o agric:Utor médio brasileiro aumentar sua proáuçáo e produtividade, melhorar sua competilivicade, COilbibolir
para o abastecimento ineemo e para a geraçio de
divisas, tão nacesaárias no mornen10 de cn.e por
que passa nosso balanço de pagamentos.
O Plano Real, ao c:or.eguir a eliminaçlo dia
pressões inflacionárias anteriormente axost~ , .
economia brasileira, já nos permite estabelecer oandições para uma politica agrícola de longo pruo,
com definição clara de regras de cr6dilo rural, cam
onstrumentos eficazes de apoio à proáuçáo agric:olll
e sua comercialização.
Diteren- do lllllor iooustrial, a agricutUa
é obrigada a enfrentar lat0f86 adve..as bem
sérios e muitas vezes intransponíveis: problemas ~
máticos, tais corno os f• oOmenos denominadoe El
Nino e La Niiia, secas prolongadas, ill'llgll~
nos períodos de chuvas, pragas, geadas, enln! outras dificuldades, que tomam a agricultura uma IIIMdade de elevado risco.
Mesmo em palses altamente desenvolllidll8,
como os Estados Unidos, o setor agropecuário .-6
sujeito a esse& problemas e ~icul-.
Recentemente, o programa Globo Rural, da
Rede Globo de Televisão, ap1888ntou um i~
documentário refeoente a um empreendimento da
engorda de gado no Estado de Kansas, nos E.......,.
Unidos.
Esse empreendimento utiliza o que . - da
mais modema em matéria de tecnologia na eugo'*
de gado e, mesmo assim, a empteSa vem amarg~~r>
do um prejuízo anual de aproximadamente 20 mill!ies de dólares, pnncipalmente em decorrência da
competição com a produção de came de frango (e
outros tipos de came), de menor de ciclo produtivo e
menores custos.
Isso confirma a tese de que teroos neo: e ~
de urgente de apoiar e defender nossa agricuHura e
nosso produtor agrícola. que atualmente se eo"""a
endividado, com grande dificuldade para saldar -.s
compromissos decorrentes de financiamento nnl,
que opera com taxas de juros muito elevadas.
Não é exagero afirmar que as ~nhas de cr6dleD
agricola existentes hoje no Brasil são incompat,_.
com a própria natureza da atividade agrloota. que 118quer menores taxas de juros, prazos mais ~ e
condições de financiamento mais adeQuadM à aituação econOmico-linanceira dos noasos agricuiD-
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res e com as peculiandades da produção agropecuária.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso editou, dia 6 de novembro, a Medida Provisória n•
1.727, estabelecendo que, a partir de 1• de deZembro de 1998, os encargos financeiros de financiamentos com recursos provenientes dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste corresponderão à variação
do lndioe Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-01), da Fundação Getúlio Vargas.
A mesma Medida Provisória n• 1. 727 estabelece também que os Conselhos Deliberativos das
agências governamentais que administram os referidos Fundos Constitucionais poderão oeduzir eom até
60% as taxas de juros incidentes sobre financiamentos de empreendimentos de interesse relevante para
as respectivas regiões.
O Banco Central~ Brasil, seguindo a mesma
linha de politica, editou a Resolução n• 2.566, de 6
de novembro de 1998, permitindo a dilatação do prazo de pagamento da paroela de divida originária de
crédito rural, vencida em 31-10-98, em deconência
de justWicada incapacidade de pagamento do mutuário.
Essas medidas de estimulo ao produtor rural,
certamente, confirmam o compromisso do Presidente Fernando Henrique Cardoso com o setor agrlcola
e demonstram que o Governo Federal está atento às
reais necessidades da agriaJitura brasileira.
Apesar da urgência e import.Ancia dessas providências, tão necessárias neste momento de ciliculdades por que passa a agricultura brasileira, elas
não são suficientes para reverter o grave quadro de
inadimplência de uma grande maioria de agricuhores
que utilizaram os recursos do crédito agrícola.
No meu Estado, no Estado de Goiás, e em
toda a Região Centro-Oeste, a situação econOmicotinanceiro da grande maioria dos agricuftores é mui' to dWícil, é precária: muitos não têm a menor possibilidade de honrar seus compromissos.
A inadímplência predomina na agricuHura do
meu Estado, principalmente porque os programas
de incentivo e financiamento à agricuhura não produziram os resuttados esperados: muitos agricuhoras estão tendo prejulzo financeiro em suas atividades e os poucos que têm obtido algum lucro não podem arcar com os pesados encargos financeiros cobrados nesses programas de financiamento.
Reooebernos com satisfação as medidas adotadas pelo Governo Federal, mas continuamos esperando o est-lecimento de regras mais estéveis.
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duradouras e mais adequadas para o custeio e investimento da agricunura.
O govemo só poderá manter um programa de
estabilidade fiscal e monetária para o Brasil com
uma agricunura forte, caprtalizada, modema e eficiente, com fontes de financiamento que permrtam
aumentar a produção, a produtividade. a. geração de
empregos e o aumento da renda de nossos agricultores.
Tenho a comicção de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso estará atento para o desenvolvimento de nossa agricultura e tudo fará para
que brevemente possamos atingir a meta de produção de 100 milhões de toneladas de grãos e de duplicação de nossas exportações agrícolas.
O Senado Federal estará atento a esse importante tema para o desenvolvimento da nossa economia e, certamente, dará todo o apoio à implantação
de uma sadia politica agrícola, em que o crédito
agricola deixe de ser um pesadelo e represente verdadeiramente um instrumento de desenvolvimento
econOmico e social.
Murto obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Sistema
Único de Saúde (SUS) veio em socorro das situaç5es de calamidade pública na Saúde, como ó o caso
do Aio. O estado de saúde do brasileiro é precário.
situação essa que é resultante de décadas de centralização administrativa. da lentidão nos pagamentos, da utilização prioritária de· serviços pnvados, da
omissão das autoridades e da exclusão dos brasileiros mais pobres ao serviço de saúde básic;;..
O SUS representa um grande beneficio nirigido
aos mais pobres. Tudo começou com a Lei 8.080190
(Lei Orgânica da Saúde), logo depois. em 1993, veio
a extinção do INAMPS e. por último. a Constituição
de t 988. Como pode ser evidenciado. é um processo ainda recente. Hoje, pouco mais de 150 mumcípios. apenas. estão classificados no nível da gestão
sermplena, ou seja, nível que concede maior autonomia municipal no controle dos serviços de saúde. Os
demais ainda são vítimas do centralismo dos recursos federars e estaduais. que por sua vez mantém
viva a ·burocracia•, responsável por inúmeros óbitos
ent~e os desprovidos.
A União é responsável por mais de 70% das
verbas para a Saúde. Isso tem gerado ineficácia e
lent1dão no SIStema, pois os mecanismos de desembolso são morosos. fazendo com que os recursos
não cheguem a tempo de salvar as vidas que deles
necessitam. Os ..:stemas de controle são ultrapassa-
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dos e ineficazes. prova disso é o número expressivo

de denúncias de fraudes alardeado diariamente pela
imprensa. Para fazer frente a essa srtuação, a única

saída é a municipalização dos recursos e o controle
social. Um bom exemplo da municipalização foi Belo
Horizonte, que conseguiu oonter as fraudes; 19di~e
cionou a aplicação dos recursç>s, deu ênfase à saúde preventiva e consequentemente reduziu o número de internações e demais custos.
É bem verdade que a Saúde carece de novos
irrvestimentos, mas não da forma como vem acontecendo com a CPMF. Essa Contribuição que era para
ser •provisória", ao que tudo indica, está se tomando
permanente. Quando de sua criação, o objetivo era
suprir a falta de recursos, o que não aconteceu. E
agora, a pretensão governamental é, além de prorrogar, também quer aumentar sua alíquota de 0,20"/o
para 0,38%. Com isso, o orçamento fiscal poderá
folgar o cinto para atender outras áreas. Bem, convenhamos, não estamos aqui para fazer um teatro
com essa questão. Não podemos aceitar novamente
a encenação de mais recursos aprovados, sendo
que a dotação orçamentária continue a mesma.
A única vantagem da CPMF, embora seja um
tributo indireto. é o efe1to regressivo, que favorece
os mais pobres. Segundo a Deputada Maria da Conceição Tavares. os 70"/o da população com renda
até 4 salários mínimos ficam praticamente isentos e
os :Jo/o com rendas acima de 20 salários mrnimos ficam responsávP.is por 63,5% desse Onus tributário.
Diante disso, aqueles que defendem uma politica de aplicação de recursos no setor Saúde mais
equânime. de forma a beneficiar os menos favoreci-

aos. devem lutar pela consolidação do SUS, não
medindo esforços no sentido de desfazer todas as
amarras ao velho sistema de saúde, que por nature-

za é retrogrado e vige até hoje em nosso Pais, e
mais, manter constante fiscalização, denunciando

toda má aplicação de recursos.
O SR. EDfSON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, realizou-se em BraSilia. há cerca de um ano. o XIV Seminário Roma
Brasília. promovido pela Universidade Federal do
Maranhão, que alcançou grande repercussão em

âmbito nacional.
Nada obstante o tempo passado, nunca será
tarde para lembrar tão importante evento, o que agora
faço pela oportunidade que se me ofereceu de ter em
mãos a palestra do Professor Alberto José Tavares
Vieira da Silva, que, com muijo brilhantismo, chegou a
presidir o Tribunal Regional Federal da 1• Regão.
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Evocar-se a figura do Padre Antonio Vlllira o!
sempre de grande ~ e . . .idade, po;.
se está invocando a figura de um g6nio do púlpiD,
cujos sermões até hoje 8110Sibilizam o ITIJtldo Clllidental.
Deu-se ao eminenlle Prof81180r e Magistrado a
incumbência, só poaslvel a um eapl'*' de apoofwt.
dada cultura, de apontar 00f181a9ões enll8 a abra literária do Padre Anlonio VIeira Ravaaoo e o Dlrwia
Vou il'lCilfJ)OI8r a ...-ra do oonMrat · · ao
meu discurso. "'-&. por6m, quero t.zer 0010 que ficam indiglado& oom a veraio. edotada por alguns histotiadolws. de que o Pllál8 Vlllira foi wn cravagista.
É uma aco ""'Çin lelliena elo& que nio w.arn a
sensibilidade de mergulhar suas obsenlllçõee no , .
rlodo cultural do Uculo XVII. Se o 11\
n leiD,
procurando aqoütar as ~u do • ._.....
mo dos soberal1011 e oe ..,....,.. de lnqu•9'n. alcançariam a _.. ....., de entio, que tomava ilwlivel. ainda que em lantaeia, q~,.lquer rwnaca ~
a·
!idade de extif9Jir18 o .-.gim& de e&e~allidio. T que somente doia "''""'oe depois foi ~ 11 fvel ao
Brasil expungir da eue ~ l«!fvel iij:"M 11c
da maldade tunana.
No COmlr da ~ do PI' I
"" ~
José Tavares Voeinl da Silva ~ ......._
citações do i~fvel Pedre VIeira, l"lllalivameiM
à sua defesa dos negros, lndios e judals, du ~
me pennito transcrwer cã.s.
Num dos -.s serm6a&, VIeira deixou
I
do o Animo que lenlllva transmitir aos -=nwoe:

••i

"De maneira, irmio& praeos, que o~
veiro que padeceia, por mais duro e
que seja. ou 1105 paniÇII não é cati.WO ta1111,
ou de tudo o que .... _.., meio .... lha.
Sois ~ naquela arnMIIde M' l "
e mais vil da VÓii ,._..lOS, que é o ~;
pooém na outra -'8de interior e na bill•
ma. que é a alma. principalnwnte no que a
ela pe,...nce. não sois cativos, nas livnMI. •

-.o

Em outra oportunidade, deixa a marca do _.
protesto:

"Bem sei que afps ~ cal\ · :e
são j....,.., os que;. só permlem ae leia, e
que tais • sup0em os que no Braeil ae _ .
pram e ....wn, '*dos ...aurais, _,.., ~
dosdes-~:muquealeocl

i •

ou pode ' - r que ~ a dllaunwlilll*
e sevicia doa ..,.~ c 1 llfga& oom . .
os eacraws sio maltratados?"
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Mas, S ..s e Srs. Senadores, não desejo furtar
aos que lorem ler este discurso, quando publicado
no Dl6rio do Convr- e também divulgado na
minha homepage da Internet, o talento com que o
Dr. Alberto José Tavares V~eira da Silva desenvolveu sua no Seninário f)!'Omovido pela Universidade Federal do Maranhão.
Éo documento que soiicito à Mesa Diratooa seja incorporado ao meu discurso.
Muito obrigado.

(Segue a palestra do Prof. Alberto José
Tavares Voeira da Silva)
O DIREITO NOS SERMÕES DE VIEIRA
Palestra proferida Prol. AR>erto José TaVIIIeS
Voeira de Silva, da Universidade Federal do Maninhão, por ocasião do XIV Semin6rio Roma Braslla.
ExcelantfSGimos e doutfSGimos integrantes da
mesa dirigente desta conclava.
Nobilfssimo auditório.
"É coisa tio natural o responder, que até os
penhaSCos duros oeapondem, e, para as IIOZ8S tém
ecos. Pelo contrário é tio grande vioiAncio! não ...,...
ponder, que aos que nasceram rrudos fêz a natureza lai'IQim surdos, porque se OUIIissem e não pudessem responder, rebentariam de dor. •
Com estas sábias palavras graladas nos idos
de 31 de julho de 1694, dia de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuftas, o Padre Antonio Voeira Ravasoo doMped\a-se da nobreza de Portugal, afinnando que a resPosta constitui obrigação de quem recebe uma certa.
Tomo por lume a lição e laço-me presente no
afã de responder ao honroso convi1e que me delega
~ência no sentido de apontar correlações entre a obra literária do Padre Antonio Vieira Ravasco
e o Direito.
Tudo isto, deve se prooessar nos limites de 30
minutos, daí certamente, o responder não alcance a
crawira mínima do corresponder.
Holbach afirmou alhures:
"Quem só estuda Direito, não conhece Direito".
Em verdade, o Dire~o como ciência compreende o -.do de todos os fanOmenos da nannz.a.
das inúrnaras ações. oeações e interações dos •res
tunanoe. de tudo, enfim, que acontece no planeta
lena e IMSITlO em galáxias forlMas, e possa inte111868r ao chamado mundo jurldioo.
Cabe-lhe, dessarte, sob a regência do Estado,
a normalização dos latos e condutas oriundos do viver e conviver dos seres humanos, com visms ao
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estabelecimento da ordem jurfdica, segundo ensinam os mais elementai8S manuais de Direito.
O Direito como ciência pura ou mero trabalho
normativo considera o conhecimento universal.
1'. Antonio VIeira creio que nunca se imputou a
condição de jurista, mas ninguém poderia obscurecer o seu conhecimento enciclopédico, muito acima
dos mais elevados padrões culturaiS daquela época,
aliado a esmerada capacK!ade analftica, aguda intuição e visão prospectiva de longo alcance.
Vistorando-se inúmeras passagens de sua
obra verificamos a corporificação de ensinamentos
relacionados ao Direito, e às ciências auxiliares, de
modo direto ou indireto, próximo ou remoto.
Não é que Voeira pretendesse eslabelecer uma
ralação causal entre suas construções literárias e a
ciência jurfdica, salvo quando tecia criticas e apontava caminhos ao legislador coevo.
O profissional ou esludioso do Direito encontrará amiúde nas akx> IÇÕ8S ou correspondência epistolar de Vieira ensinamentos profundos e slmiles que
servem para retnicar, ratifiCar, advertir ou apontar
caminhos no Iram de assuntos cotidianos no fórum
ou na cátedra.
Sem visar um relacionamento causal sobremaneira longlnquo, capaz de resvalar para as lindas do
regressus MI lnllnltum, quem deixaria, por exemplo,
de vislumbrar uma siiTifitude entre a obrigação de
responder missiVas menciOnadas no intróito da matéria em comento e o exerclcio do direito de defesa,
após a citação do ráu, através de rosOO!ill! escrita
em IOITnll de contestação, exceção ou reconvenção.
O natural no conflito de interesses é o responder deimdo à livre disposição das partes.
Por outro ângulo, o não responder, em sede
processual, constitui algo excepcional, 'tão grande
violência' que gera a revelia e o corolário de gravamas, entre os quais o de reputar verdadeira a matéria táctica alegada pelo autor.
No primeiro sermão consagrado à glorificação
de São Francisoo Xavier - Proposta - V~&ira apresenta percuciente teoria a respeito dos intrincados
mecanismos dos sonhos.
Afirmou o genial jesurta que a imaginaÇio reproduz nos sonhos a vida e a alma de cada p asaoa,
isto 'porque o dormir é conseqüência do viver, e o
sonhar, do modo com que se vive'.
Fundado na teoria dos hu1T1019S de Hip6clates
e com o desenWivimento de Galetio que racor11811dava obServar os sonhos do doente pare fixar os humores, Voelra entendia ser esse o rMSmO caminho
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que serve para conhecer os afetos, 'que são os hu·
mores da alma'.
Nessa mesma prédica o sacerdote mestre defi·
ne os temperamentos fundamentais, através dos
respectivos tipos de sonho.
'O melanc61ico sanha cousas tristes e trágicas.
o sanguinho sanha felicidade e festas, o colérico sanha guerras e batalhas, o fleumático creio que não
sonha, porque não vive'.
Nessa passagem estão nominados os temperamentos e suas respectivas caracterlsticas.
O melancólico ou atrabiliário, filo e seco; o sangülneo, quente e úmido; o colérico ou bilioso, quente
e seco; o fleumático ou pituitoso, frio e úmido.
Da mistura dos humores básicos (fundamentais) - a atrabilis ou bifis negra, o sangue, a bnis. a
linfa ou pituita - surgem os temperamentos.
A teoria dos sonhos do mestre Antonio Vieira
constitui matéria que encontra assento cientifico na
Biotipologia, na Psiquiatria e na Psicologia.
1'. lição em epigrafe desperta o fiel aplicador da
lei penal no sentido de estudar o ser humano na sua
integralidade psico-tisica.
Esla importante tarefa reclama o conhecimento
da personalidade, definida como a srntese das qualidades morais dos individuas que engloba não apenas o caráter, mas também o dinamismo oriundo do
temperamento e morfologia do corpo ou constitui-

ção.
A interpretação do homem delinqilente tomase exiglvel na fixação da pena, e, principaimente, na
fase de execução precedida de exame criminológico.
Impossível estabelecer a pena necessária e
suficiente para reprovar e previnir o crime ou individualizá-la com vislas ao seu conteúdo programático,
ignorando-se o alcance da inteligência da noção de
personalidade e das teorias explicativas da sua estrutura e funcionamento.
~ preciso advertir que o estudo sugerido por
VIeira na análise das correspondências entre sonhos
e lllf11'8ramentos figura como precursora da teoria
dos instintos clominantas de Comte e da teoria carebrai de Freud.
1\dmirável ensinamento da Teoria do Conhecimento encena o Sermão da Quinta Terça-Feira cia
Quaresma que desmente a apregoada icientidaoe
8l1lnl • lgnorancia e o erro, estratificada no ensino
pn!p8CIIIutico ctJ Direito.
Na busca .1-.o verdade o esplrilo humano pode
•ICOiobar-se em diferentes situaQiies, entre as
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quais. a ignorância e o erro, cada qual com conteúdo e conseqüências dJversos.
Equiparar a ignorãnaa ao erro constitUI· violação do princípio lógico da identidade que ganhou ~
ros de verdade à custa de continuadas repetições.
Vieira desmistificou esse tradicional equívoco
ao relatar a cura em Betsaida de um cego que ,_.
ceu sem olhos.
"Pôs o Senhor a mão nos olhos a este cego, e
perguntou-lhe se via? Olhou ele, e disse: Vkleo ' mines, velut lltlorM . . b ~r --Senhor, vejo O&
homens como umas árvores que andam de uma
parte a outra."
Tomou. então. Cristo a passar mais uma vez
as mãos diante da vista do cego. indagando-h o
que via. tendo recebido corno resposta que via •
árvores como árvores. e os homens como homens.
Quando o cego passou a ver os homens como
árvores estava mais cego do que quando nada via,
porque. como comenta o douto padre:
Quando as via estava murto mais cego, porque
quando não via nada, tinha plivação da vista: qU81>do via as cousas às avessas. tinha erro na vista: e
muito maior cegueira é o erro que a privação. A privação era um defeito inoc:ente. que não mentia nem
enganava: o erro era uni mentira com aparência cte
verdade. era uni. engano com rep,esentação e certeza. era uni falso testemunho com assinadiJ de vtsta."
Ora. nada maas correto do ~ue: estes assertos.
A privação ou ignorAncia é um estado negallvo
do espírito correspondente a ausência do conhecimento de certo objeto.
A ignortncia não sabe e ass1m não p'JdB" l!xpressar opiniões ou juízos.
Do ignorante não provirá D falsa afirmação a
respeito do objeto apresentado. nem surgir<"! o teste-munho mendaZ:.
O erro é um estado posrtivo traduto' <la falsa
noção de um objeto.
O erro leva a considerar o falso como verdadet-ro, podendo gerar o falso testemunho.
O ignorante não sabe. enquanto o errado ~
saque sabe mas não sabe.
Quando o cego viu os homens como árvontS
cometeu. ao mesmo tempo três graves erros aoontados pelo autor do sermão.
"Errou na cor: porque as árvores são verdee. e
os homens cada um é da cor do seu rosto. e do ..,u
vestido. Errou na figura: porque as árvores têm um
pé, e os homens dous: os homen 'êm dous braços.
e as árvores muitos. Errou no mo menta: porQue os
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homens movem-se progressivamente, e mudam de
lugar. e as árvores estão sempre firmes. e se movem com o vento. não mudam de lugar.M
A temática da verdade e dos seus descaminhos apresenta-se constante e fecunda na doutrinação de Vietra, em razão do sacro oficio a que se dedicou.
Evidencia-se preocupação constante em abominar o pecado e exaltar a virtude; distinguir a senda
do certo e do errado, valorar o justo e o injusto. com
vistas ao alcançamento do bem comum na vida terrena, e, no plano espiritual, a conquista da vida eterna.
Colhemos. igualmente, no escmo três passagens indicativas da falibilidade do sentido da visão
advindas da precariedade intelectual do observador.
Cogita o texto de pessoas de olhos abertos incapazes de ver as coisas como são. tace a engano
determinado pela ignorância.
Vejamos a seguir.
rústico. porque ignorante, vê que a Lua é
maior que as estrelas: mas o filósofo, porque é sábio, e mede as quantidades pelas distancias. vê que
as estrelas são maiores que a Lua. O rustico, porque
é ignorante, vê que o céu é azul: mas o filósofo, porque é sábio, e distingue o verdadeiro do aparente.
vê que aquilo que parece céu azul, nem é azul nem
é céu. O rústtco. porque é ignorante, vê muita variedade de cores, no que ele chama de arco-da-velha;
mas o filósofo. porque é sábio e conhece que até a
luz engana (quando se dobra) vê que ali não há cores. senão enganos corados e ilusões da vista. •
A leitura dessas colocações consbtUJ verdadeira lição a resperto da falibilidade dos sent1dos e da
cautela com as enganosas aparências da realidade.
Ennquecem esses ensinamentos a descnção
da ilusão dos Moabrtas que estimaram fosse sangue
os reflexos dos ra1os de sol na água.
A cegueira ou os defeitos da visão servem para
as aplicações práticas da análise da prova na esfera
do Direito, porém. o pregador valeu-se de tão engenhosa alegona para criminar a pnvanca do entendimento ou cegueira espiritual.
Não se condutria de modo d1verso ante a explicação do propno autor:
A causa da primeira ceÇJueira. como vimos. é a
desatenção: da segunda é a paixão: -?. a desta terceira. a maior de todas. a presunção. •
A Propósito da ilusão dos Moabitas se nos parece aue c-.alhou bem ao Çlosto de Vie!ra. tanto que
reoeriu a matéria na fala da Quinta Dominga da
Quaresma. o chamado "Sermão da Mentira". proferi-
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do na Igreja Maior de São Luís, oo' Maranhão, no
ano de 1654.
A temática deste sermão aborda a antinomia
entre a verdade e a mentira, com enfoques SObre as
ofensas à honra alheia, à maledicência, e os falsos
testemunhos.
Do confronto entre a verdade e a mentira afirma o notável religioso:
• A verdade é filha legitima da Justiça, porque a
Justiça dá a cada um o que é seu

A mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o
que não tendes; ou vos rouba ou vos condena. •
A reprodução dos testemunhos apresenta capital importância nos processos de modo geral, porém
todo cuidado é pouco na captação dos motivos que
estimularam certa pessoa a declarar o visto e o ouvido.
Aplicar, com justeza, o Direito. na prática, impl~
ca na capacidade de avaliar as variadaS interpretações dadas a um nwsmo fato observado simultaneamente por duas ou mais pessoas.
A situação, embora idêntica, leva os sujeitos
cognoscentes a versões diferentes.
O defeito não está propriamente no órgão do
conhecimento, mas deftui de condições pessoais do
observador determinantes de um peculiar modo de
ver, ouvir, sentir ou reproduzir.
Tão importante assunto mereceu a ilustração
seguinte.
"Desce do monte Moisés com Josué, ouviram
as vozes ao Longe: disse Moisés: Eu ouço cantar a
coros; disse Josué: Não é senão tumutto de guerra.
Aqui temos choi\Js castrorum .. Se as vozes eram as
mesmas. como a um parecem músicas, e a outro
parecem trombetas? A razão é clara. Moisés era religioso, Josué era soldado: ao religioso pareceriHhe
as vozes do coro, ao soldado de guerra. Cada um
ouve conforme o seu coração e a sua inclinação.
Deus nos livre de um coração mal inclinado. •
O deleito não guarda relação com o ouvir propriamente, porque os interlocutores ouviram as mesmas vozes.
A discrepência apurada vem da interpretação
do ouvir, ou melhor, da opinião do quanto ouvido.
Neste ponto Vieira, de modo subliminar, estabelece a diStinção entre o fato em si- ouvir vozes
ao longe- e a avaliação diversa do mesmo.
Depreende-se, assim, a necessidade do inqu~
ridor, ir à busca da verdade real, de estabelecer a
separação entre o fato percebido que deve ser re-
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produzido na assentada e o juizo particular ferro pelo
observador, simples opinião estranha à matéria a
ser deduzida em juizo.
Vejamos a engenhosa alegoria construída por
Vieira a propósrro.
"Cada ouvido é um caracol, e de matéria que
tem sua dureza. E como as palavras entram passadaS pelo oco deste paraluso, não é murro que quando saem pela boca, saiam torcidas."
Na seqüência do assunto o padre e mestre
lembra que a primeira merrtira preterida no mundo
resultara de duas verdades, isto porque:
"Como os ouvidos são dous, e a boca urna, sucede, que entrando pelos ouvidos duas verdades,
sai pela boca uma mentira. Parece causa de trejerro;
mas é tão certa, que a primeira mentira que se disse
no mundo, foi desta casta: uma mentira de duas verdades."
O exemplo empregado na justificação atesta
extraordinária capacidade de argumentar e convencer do inexcedível orador.
"Mas que cousa é quimera? Mui pouco de vós
deveis de o saber. Quimera é um animal fingido.
composto de dous animais verdadeiros: um monstrc
meio homem , meio cavalo, é quimera: um monstrc.,
meio águia, meio serpente, é quimera: um monstro,
meio leão, meio peixe, é quimera; mais não há tais
monstros, nem tais quimeras no mundo. De maneira

que as ametades são verdadeiras, os todos ou
monstros que dela se compõem, são fingidos. As
ametades são verdadeiras; porque há homem e cavalo, há águia e serperrte, há leão e peixe: os monstros que se compõem destas ametades, são fingidos; porque não há tal causa no mundo. Isto mesmo
fazem os mentirosos: partem duas verdades pelo
meio, e , sem mudar, nem acrescentar nada ao que

dissestes, de duas verdades partidas, fazem uma
mentira inteira.

Se de duas verdades se fabrica grande menttra, como demonstrado, de uma só verdade é tão oc.
mais fácil montar uma grande mentira.
A literatura mundial apresenta fartos exemplos.
Relembre-se, aqui, a injusta condenação de
Zadig, personagem de Voltaire, acusado por Arirnaze. o invejoso, de olender a honra do rei, através de
versos gravados numa tabuinha.
O invejoso apresentou apenas uma ametade
da tabuinha, que registrava suposta grande afronta
ao soberano.

"Pelo crime brutal
Venceu o soberano,

Na paz universal
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É o único tirano. •
AJuntadas as duas ametadas da tabuinha surgiu a verdade integral, desmascarou-se a rnenlira.
'Pelo cnme brutal era assolada a terra.
Venceu o soberano, e Nber1os ,_vimos,
Na paz universal somente o·amor faz guerra:

t

o únioo tirano a qiMIT1 nio ,...;mos.•

A mutilaçio da -a.de preocupa ao ana1111a
da prova a quem cabe 8CJPBS8r, em primeiro luglr,
se a mesma resulla da falsa P8fC1P91o do . . _
cognoscente, que ptooeda sem o Ar*no de del..dá-la, ou, o n-ais grave, se IMIAia da prática doloa
Nesta última hipóae, qualquer que s.ja a lntenção de "*lliroso - fawnlc:er ou pnljucicar 11guém - o falso dilo ,....... para a ilicitude penal, a,
entre nós, a conduta recebe o I'IOriWn juris da '-llo
testemunho.
Quando a ITWllira parte do aa -do em ,._
ção a si ~MSmD, nem -.pra lhe é ..agurado o limitado diratto de .-:amot•r a verdllde, oomo l'lllitos afinnam Mm rwlletir na 8llistência do crime da
auto-aC' IS"Çiio falu.
Contra os l.m'6es e irwasoi8S da tanas ......
pregou Vieira, em Sio Luis, o -.não da
Dominga da Oua~
Atualisaima reprimanda apliclivel aos cüs •
hoje, no Brasil inbliro, i•• ·acto por bandos ffillllinais estimuiados peta covarde 011 · ' º de ~
autoridades alheias ao daller de , _ , a Oldam e
fazer respeitar as leis v;g. 11115.
Com esteio em TiiD Uvio,
VIeira o epedio de um prlncipe dos Plaanigos, ct.mado CIMW,
que mandcu cteoepa• a C8beça de Sw!ljslpu, prfnlipe dos Rutenos, que p i _ . _ invadir e tomar . _
terras.
A cabeça do afoito invasor, depois de . - _ .
nada e erx:astoada em ouro, passou a servir COIIK)
taça a Cures que mandou gravar a o..:1 içio:>: "aantndo ........ praprill . . . . , Buscando o aiiWD,
perdeu o próprio.
Extraindo a moral da hislória e aplaudindo o
sucesso, eis a conclusão final.

a..m

rar-

'011 que boa lefrbrança para a .,... dos pmcipes. e 005 que o niilo são! Se em todall as ,_se
bebera por- taça, niilo se con-era ern o I*>
alheio: e se no Bruil d61w110S em oJ
ileiTal ~

ras. em ~ pudélamos

...,._a 11'11111nW.IIIial

fazenda? a.-endo
al•ena, propria arriai!: Milllurou a sua fazenda CXllll a
Que ar mau deu por -
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alheia, perdeu a alheia, e mais a sua. fazenda adquirida oom desserviço de Deus. e contra seus mandamentos? Deus nos livre.A posição assumida na pratica religiosa eniocada poderia contribuir para anular a inércia e/ou conivência de não poucas autoridades olvidadas de
que o diretto de propriedade se alcandora como cânone constitucional e diretto humano impostergével.
A hipótese do questionado sennão encontra
amparo legal em dispositivo da legislação civil atual
que autoriza o uso da violência em caso de ofensa a
posse ou a propriedade alheia.
Registre-se, a vol d'oiseau, que a conduta dos
invBSOf8S pode enquadrar-se no molde penal do esbulho possessório, justificando-se, dessarte, os esCBITilEirttos legais aplicáveis.
Aos amigos do alheio veio dedicado o Sermão
do Bom Ladrão, recriminando não só os pequenos,
mas, sobretudo, os mais poderosos - hoje chamados de criminosos de colarinho branco - inclusive os
governantes.
O pregador afirma a obrigação indeclinável do
autor do desapossamento criminoso de restituir o
objeto Sl.tltraído, porque na sua teoria 'sem restituição do alheio não pode haver salvação'.
Não se perdoa, no seu entendimento, quem
torna ou retém coisa alheia e podendo restitui-la não

o faz.
A impossibilidade de devol""r desobriga aque-

le que slblraiu o alheio.
Cita Vieira, a esse respe~o. o exemplo do bom
ladrão, despojado de quaisquer bens materiais, quase nu, amarrado ao madeiro, levado, portanto, à impossibilidade de restituir, por isso se salvou.
O dever de restituir o alheio "sob pena de salvação, não só obriga aos subditos e particulares, senão também aos ceptros e às coroas'.
A obrigação em tela mereceu ênfase supeillltiva:
"Era tão rigoroso este preceito da restituição na
lei velha, que se o que furtou não tinha com o que
restituir mandava Deus que tosse vendido, e restitulsse com o preço de si mesmo.·
Este discui50, pronunciado em Lisboa, em
1655, na fase do apogeu do Livro V das Ordenações, exalçava a relevância da reparação do dano,
considerada nos dias fluentes como de sumo valor e
condição para a outorga de vârios benefícios penais,
inclusive na fase de execução.
Na Parte Geral do nosso Código Penal, o arrependimento posterior subordina a redução de um a
dois ten;:os da pena à reparação do dano ou à resti-
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tuição da coisa, até o recebimento da denúncia ou
da queixa.
A restituição, no caso, toma-se exigência absoluta, não socorrendo a quem se encontra privado de
providenciá-la.
Figura, igualmente, a reparação do dano no
elenco elas circunstâncias atenuantes.
A concessão do sursis especial e do livramento
condicional reclamam a providência reparatória, salvo quando demonstrada a impossibilidade ele acudila.
A distinção en!Je os eleitos de natureza penal e
civil do crime estão postas em síntese precisa.
"Quem tomou o alheio fica sujeito a duas satisfaQÕ8S: à pena da lei, e à restituição do que tomou.
Na pena pode dispensar o rei como legislador, na
restituição não pode, porque é indispensável"
Extrai-se daf outro ensinamento triunfante no
Direito Penal modema.
J: o seguinte: o legislador pode, em certos casos, reconhecer a existência de crime, porém, dispensa a aplicação da pena, segundo ocorre, v.g.,
nas hipóteses de inimputabilidade, remanescendo
entretanto a obrigação ele restituir, a cargo do representante legal do incapaz.
Clarificando-se mais ainda essa linha de raciocfnio, transcreva-se:
"E depois de resolver que basta, porque a restituição 6 acto de justiça. e a justiça consiste em
igualdade, argumenta contra a mesma resolução
com a lei do capRulo vinte e dous do ~odo. em que
Deus mandava, que quem furtasse um boi, restituisse cinco: logo, ou não basta restituir tanto por tanto,
senão muito mais do que se furtou; ou se basta,
como está resoluto, ele que modo se há-<le entender
esta lei? Há-se de entender, diz o Santo, distinguindo na mesme lei duas partes; uma enquanto lei natural, pelo que pertence à restituição, e outra enquanto lei positiva, pelo que pertence à pena. A lei
natural para guardar a igualdade do dano só manda
que se restitua tanto por tanto: a lei positiva para
castigar o crime do furto, acrescentou em pena mais
quatro tantos, e por isso manda pagar cinco por um.·
Nota-se no excerto trazido à colação a preocupação com a idéia ele proporcionalidade entre o crime e o castigo, presente em outros sermões - "Sabida cousa é que a pena que os juristas chamam
Talionis, é entre tOdas a mais proporcionada." {Sermão do Sábado antes da Dorringa de Ramos) hoje em dia, consagrada como principio cardeal na
atribuição da pena.'
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O Sermão do Bom Ladrão contém outros abundantes ensinamentos aplicáveis aos ilícitos patrimoniais.
Homenageando-se a síntese citemos:
1) A irretocável definição de roubo: "Quer dizer:

a rapina ou roubo. é tomar o alheio violentamente

contra vontade de seu dono .. ."
2) A descriminalização do furto famélico: "O ladrão que furta para comer. não vai nem levar ao in-

famo .. ."
3) A grande injustiça em não punir e galardoar
os grandes ladrões e punir severamente os peque-

nos.
Exemplifocando este caso aponta V~eira que
Alexandre Magno quando navegava em poderosa
esquadra repreendeu um pirata que assaltava humildes pescadores, recebendo esta indagação:
"Basta, Senhor, que eu porque roubo em uma
barca sou ladrão, e vós porque roubais em uma ar-

mada, sois imperador? •
Fundado no Evangelho, Vieira exalçou a doutrina ele Santo Antônio, considerada sal apto a evitar a
corrupção da Fé Católica, e, sem perder a conveniência recomendada a quem fala do púlpito, lançou,
no dia 14 de setembro de 1642, notável teoria dos
impostos.
A lição permanece atualíss1ma e as suas palavras, segundo o francês Carer, "deveriam escreverse com letras de ouro no gabinete dos ministros e na
sala das nossas assembléias legislativas".
Reconhece a teoria, em primeiro plano, a legitimidade dos tributos, recomendando moderação e
racionalidade na fixação dos mesmos. O excesso ou
violência toma o tributo ineficaz e desperta a repulsa

do contribuinte.
·oivina doutrina nos deixou Cnsto desta moderação na sujeita matéria dos tributos. Mandou Cristo
a S. Pedro, que pagasse o tributo a César, e disselhe que fosse pescar, e que na boca do primeiro peixe acharia uma moeda ele prata, com que pagasse."
O peixe simboliza o alimento que não pode faltar na mesa do pescador e a moeda aquilo que sobra, donde se conclui que o imposto suave é pago
sem o sacrifício do contribUinte.
Todos deveriam pagar impostos. e, clessarte, a
carga tributária tomar-se-ia mais leve, fácil de suportar e os contribuintes não reclamariam tanto.
"O maior jugo de um reino, a mais pesada carga de uma república, são os imoderados tributos. Se
queremos que sejam leves, se queremos que sejam
suaves, repartam-se por tOdos. Não há tributo mais

528

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pesado que o da morte, e .contudo todos o pagam, e
ninguém se queixa; porque é tributo da todos."
A ironia do pregador transparece ao criticar •
classes contempladas com a imunidade tribulálla.
especialmente a nobreza, enquenlo só pagam impostos os que menos podem.

A moeda para pagamenlo do i~to foi rati•
da da boca da um peixe chamado Fllber.
Qual o ~do desse nome?

Eis a expli .....,.. • acorde a palavra do autor.

ai'*

"Feber q&Mr cizer o oficial. De sorte que
no mar, quando ae há de pagar um tributo, não o pa.
gam os outros peiXIIS, s.llo o peixe oficial. Nlo pa.
gou o tributo um peixe fidalgo. a.>ão um peixe .,....
cânico. Não ~ um peixe que se c:harTIUae r.i,
ou delfim, ou outro nome de menor nobreza. _,.,
um peixe que ae c:hal.- oficial; F....... Sobre a.
oficiais, sobre os que ITWlOS podam, caem de onlnario os tributos; nio ......, por lei, se por infelicidade: e melhor é nio aber porquê. •

A ob<a da Vl8ira cot*lm, como ae vê, \llllllobedal de cot o1"oecionen!U8 .picli""is ao Direilo ocorrendo-nos citar, ainda.. por ~. a critica 11 n.
xecução das aentenças. plalada no Sennão dll S.ta Sexta-Feira da~-

"Cuidam os "*'islro&, que feitos os corwelhoa,
feitas as conaullas, leilos os decretos, esli 1.-o
tudo; e ainda ae nio comaçou a lazer nada.

o principio dos ~ios é a axeo oção, _.
quanto se nio dio à ex.ea oça.,, não se n·- twn
dado principio.
Que importe a senteroça no conselho da justiça,
se se não executa a
oçe?"

&el.,

A serrtença declara o direilo de uma das partes, mas a corporificação do decreto depende dll
execução e esta fica a mercê da iniciativa da parle
vencedora.

A omissão no executar impede, portanto, a ellltiva entrega da prastação jurisdicional
clamado perde a carga de eficácia.-

e o direito pn>-

Não escapou da peocepção de Antonio Vieira o
critério errOneo, porém, inusual na atualidade, da colha de ministros.

"Vota o oonnlho no parenle, porque é parerw;
vota no amigo, ~é amgo; vota no recooo181-.
do porque é oecooo•odado: e 06 mais <ignos a bane-
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méritos, porque não têm aorizade, nem parentes:o,
nem valia, ficam de tora. Acoritece isto muitas V&zes? Queira Deus qoe alguma vez deixe de ser assim.·

• Miserável é a república onde há tais votos:
miseráveis são os povos onde se mandam ministros
le~os por tais eleições; mas os conselheiros que neles votaram são os mais miseráveis de todos: 06 outros levam o prove~o. eles ficam com os encargos."

Os tempos mudaram e a escolha, salvo rarfssimos equivocos, recai sobre quem possui eletiws
méritos, ainda que outros, em melhores condições,
possam ser preteridos.
Isto se toma possivel, porém não desmerece a
escolha, nem o que escolheu, muito menos o escolhido.
Assumiu Voeira posição de vanguarda em ralação aos ci~os humanos fundamentais ao colocar a
pujança do seu talento em defesa da vida, da ine&goidade flsica. da liberdade e da igualdade.
A pregação dessas idéias sempre resunou das
convicções pessoais do sacerdote. em época de
abundanles dificuldades, numa situação de eooloaotamento contra a grande maioria dos poderosos e de
religiosos até mesmo da própria oodem dos jesutlas.
Mais fácil, cómodo e lucrativo teria sido engrossar as fileiras dos adeptos da discriminação IIICial.
do genocfdio e da escravatura do que se contrapor
aos desvalores consagrados.
Toda pessoa que se destaca dos semelhantes
e alcança o êxito nunca escapa das criticas dos maledicerrtes, irresignados e invejosos.
Ensina o anexim bfblico que só se atira pedra
em árvore que dá frutos.

Cumprindo a fatalidade de tal sentença VIeira
sofreu injustiças. provações e bebeu o cálice da
amargura.

No XIV Sermão do Rosário. o imortal jesuíta
procurou consolar os escravos africanos all~os, submetidos a cruentos castigos e trabalhos desumanos
nos engenhos, considerando que todos os homens
que acreditam em Cristo são irmãos e filhos da Mãe
do Mesmo Deus. inclusive os pretos.
Na sustentação da tese o pregador afirma que,
afora Jesus, é filho de Maria.
" ... todo homem que tem a fé e o conhecimenlo
de Cristo. de qualquer qualidade. de qualquer na-
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ção. e de aualquer cor que seja. ainda que a cor
3e1a ~jo Nereme da Cos outros homens, como é a
dos !')retos.·
<;) ;-regocor. arrimado ao Salmo III, 4, relembra
que c~- E!!·co~s. entre outms povos, foram chamados
lilhos &.. •.::Cré- que na lfngua hebniia significa Calvário - e. ;><mamo, todos oonsideradOs filhos da Sennora a parnr da Ressurreição de Cristo.
Entre os n:hos do Csiva.rio, Vieira destao)u, e&pecrticameme, os Elíopes. do molio seguinte:
····• smre eleS oom tão especial menção os
Etior:€•. que são os pretos. "
Nc Xio\v'ii 3erortáo do Rosario, V~eira volta a ex~"'!Yla: su-n:; c~eoc.upação com o cativeiro elos ne~:-•E..:: ·::~ f.:'~c··avo

no B:"a.Sii, e, mais quando vejo
_'J:::.t:raveis. que não seja matéria de uma
motl_anrta rr:-'"!exão. •

~)3 ;,-::~_,<.,

..:.i~;..::.snta o padre que a mãe natureza fez a
todos iguais e livres, desde o rei ao escravo, e, tanto
um quanto o outro, são feitos de duas metades, o
corpo e o espfrilo.

O senhor tem. apenas, domfnio sobre o oorpo
do escravo, parte bruta, mas não exetee qualquer
poder sobre o espfrito, que é a alma.
Daf a seguinte afirmação:
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Terceira. e vendadeiramente estupenda: porque nesse estado em que Deus vos pôs. é a vossa
vocação semelhante à de seu Filho, o qual padeci!\J
por nós, deixando-vos o exemplo. que haveis de imi·
tar... •
A atenta le~ura da prédica em comento deixa
transparecer. entretanto, a irresignação de Vieira até
mesmo com os chamados cativeiros justos.
'Bem sei que alguns desses cativeiros são justos, os quais s6 permitem as leis, e que tais se supõem os que no Brasil se compram e vendem, não dos
naturais, senão trazidos daS outras partes: mas que
a teologia há, ou pode haver que justifique a desumanidade e sevicia dos exorbitantes castigos com
que os escravos são maltratados?"
É preciso que se diga que quando Vieira pregava em defesa dos direitos das raças escravizadaS
no Brasil - fndios ou pretos - não o fazia em atenção a determinações superiores da sua ornem, muito menos estava subordinado a laços de hierarquia
administrativa ou a imperativos de qualquer nature-

za.
Tratava-se de um procedimento voluntário, fruto de suas convicções.
Ora, se assim oconeu. a que titulo surgem criticas viperinas contra tão reverenda figura humana?

"De maneira, irmãos pretos, que o cativeiro
que padeceis, por mais duro e áspero que seja, ou
vos pareça não é cativeiro total, ou de tudo o que
sois. senão meio catiVeiro.

Igualmente tratou Vieira, com pertinácia e desassombro, em defesa dos judeus. o que lhe trouxe.
entre outros percalços, a antipatia da Santa Inquisição.

Sois catives naquela ametade exterior e mais
vil de vós mesmos, que é o corpo; porém na outra
ametade interior e nobilfssima, que é a alma, principalmente no que a ela pertence, não sois cativos,
mas livres.·

Baixo a regência real de Dom Manuel, em
1496, a perseguição aos judeus, em Portugal, assumiu proporções avultadas.
Os mais elementares princípios de humanidade mereceram desprezo, particularmente em Lisboa.
sede do reino, implementando-se expulsões indiscriminadas e confiscos de bens dos de raça semita.

Os escravos no bojo da pregação, são oonctamados a obedecerem aos senhores, ooncluindo os
detratores de Vieira que ele era favorável à escravidão dos negros, com base em fragmentos pinçados
do texto:
"Escravos. estai sujeFtos e obedientes em, tudo
a vossos senhores, não s6 aos bons e modestos,
senão também aos maus e injustos.

As razões da voluntária obediência estão calcadaS em São Paulo:
"Primetra. porque a glória da paciência é padecer sem culpa ...
Segunda, porque essa é a graça com que os
homens se fazem mais aceitos a Deus ...

Os que recusassem o batismo e teimassem em
permanecer no território luso eram punidos, inexora.
velmente, oom a pena capital.
Aos supostamente converses que professavam

às escondidas o mosaJsmo estava reservada a morte na fogueira.
A perseguição implacável e fanática do judaísmo negava os postulados de caridade cristã, e causou, no plano material, profundos abalos na economia de Portugal.
Sensfvel aos prejufzos de dupla natureza. Vieira saiu em defesa dos juóeÜs, pregando um trata-
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mento humanitário aos perseguidos e a adoçlo de
proVImentos que os isentassem de tributos, com ,.._
tas ao incentivo da criação de co,...,anhias de comércio livres.
Se de um lado o sábio inaciano pedia clem6o reia para os persegUidos, por outro, prewndia 18811Wrar as combalidas finanças de Portugal, u .,._ dD
reingresso de cabedais levaclos para outros • da Europa·. a .-nplo da Holanda.

,..unt-

A recornposiçio daa finanças do pais,
brou Vieira, era medida de bom governo e piOWidlorcia destinada a prover o pais dos meios de ~
indispensávaia ao asseguramento .-a C<J11C1Ui8*
territoriais portugueaas e l'l"l8dida PIIIPBllltórill , _
eventuais cotollilos com nações advers6rias.

A preocupação do notável jesulta a p~
oe tais assuntos o levou a reitarar aapaciais pn:owidências do rei.
' Terá Vossa MajM1ade qUIIIllidllde de

grwr-

des navios com que socomor as conqLEm8 e tom.
cer armadas, aem os s~r próprio&, nem M9t
~roa."

aos

"Terá Vossa Majestade dinheim proniO em
qualQuer parte do Mundo e inleligênciu- em
todos os reinos, tio , _ . _ ao bom gooerno; e
assentistas para Iodas as cauaas da guena e ..,_
mens de cabedal e indústria para as nanear."
Convenhamos que os arguo o""- de·ordem ...
clusivamente 8Wil0nica _ , os Lnoo& C!'IP'ZN de
causar eco nas conociêllcias '*"'ses oegas de ~ e
fanatismo dos que ~varro a terra lu&ilana.
Graças a -

ca ii8lhos a:i ollliil6, em

IJIIM,

per Dom Joio IV, os judeus puderam 10000,_ o IWIO

com largas_,_ de ciMBiro aoljlieglldas, em IJIIM,
na recuperaçio e compra de barcos de guerra.

No fundo, sob o acesso das ~ ,.,._
riais. Vieira visava aklançar a liberdade de
reia para os judeus. Esta, certamente, a oazloo ~ o
impeliu a advogar a instalação de sinagoga pdblicas, no tenitóOo português.

ccw.,...

Àquele tempo já revelara ele espírito coo r
dor e ecuménico ao participar de cerimOnia r8ligiDea
na s1nagoga de Arnslerdam, oficiada pelo rabino Ma·
nassés ben Israel.

••opolgou

A defesa dos lndios, no enlllnto,
Vieira ma1s do que qualquer outra causa, ca olatdo
ele com apenas dezesrobe anos de idade, 11-"*"
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fez votos de dedicar toda a vida a tão rlot.,:litante
apostolado.
A realização do projeto em tela corneçc;'u a s~
concretizar com a sua chegada ao Maranhão, exalamente no dia 19 de janeiro de t 653.

Sulpl8e<1dido com o tratamento desumano YOtado ;:~ nativos e veriticando a carência de normas
le;;ais ~-""" de aliViar a sKuação, imediatamente,
a I"'"•A •.o>tonio Vieira retomou a Portugal e, de Viva
voz, relatou a sKuação dramática que encontrara ao
rei O. Joio IV.
A 16 de abril de 165.5. desembarcou o bravo jesulta em São Luf~ de posse c!o. .-élebre provisão de
9 de abril de 1655, reF~ório de normas 1e cu~oiKJ
tutelar destinadas a proteger os nativos.

Lutou o evangelizador contra oo;c problemas:
a escravidão e as terrificas práticas !l"'nocidao empreendidas pelos colonizadorel' oortugueses, a sol·
do dos quais aluavam, lerczmente, soldados mercenários de lndia e <i~ l,!,;ca, ofic;als de Flandres,
além de fndios treinados para a matança doo próprios co-i~~ :.".
Ganhou foros de triste celebridade a famigerada expedição de Bento Macie1 Parente, em 1619,
portanto, bem antes da provisão acima referida, que
apresentou a estatfstica de quinhentos mil fndios entre monos e feridos.

As cifras que parecem exageradas perdem a
de expressão, diante do seguinte re-

lOIÇa numérica

lato do próprio

V~eira:

"06 fndios têm CObrado grande medo aos Portuguêoe&, pelas grandes c~des que neste Estado têm executado; das quais basta por prova que,
em menos de quarenta anos, consumiram os Portuguêses mais de dois nilhões de índios, e mais de
quatrocentas povoações, tão populosas como grandes cidades, de que hoje se não vê nem o rasto
onde estiveram. •
Advirta-se que integravam as expediçôes soldados, índios e sacerdotes.

A presença de padres não evitava, ~ndo
possa parecer, a escravização e o trucidamento dos
infelizes aborfgenes.
Registra a crOnica de época que o Frei Antonio
Nolasco, acompanhante de tropa do capitão Joio de
Betancor, fora encarregado de reunir cativos, porém,
aprisionou e vendeu trinta e cinco lndios, distribuirrdo outros entre os oficiais e a soldadesca.
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Graças à provisão de 9 de abril, conseguiu o
padre inaciano o lugar de superior exclusivo das
missões, competindo-lhe marcar o número, o lugar e
o tempo das mesmas, além da prerrogativa de ~
lher a guarda militar a ser empregada, bem como
traçar critérios de repartição dos índios escravos,
nas hipót sas de cativeiros justos.

Apegou-se o hábil jesuíta, o quarrto pOde, à resolução supra-aludida que, a seu sentir, provinha de
relletidas análises a cargo de sábios e procuradores
do reino das leis e bulas anteriores, descabendo, assim, a admissão de pteHos capazes de alterar a essência do seu corrteúdo programático.

Àquele tempo, a lei estabelecia a distinção entre cativeiro justo e injusto, o primeiro declarado imprescindivel à sobrevivência do Estado.
Isto implicava em reconhecer a existência de
índios escravos e livres.
A provisão de 9 de abril manteve esta distinção, pois a cessação da escravatura dos gentios
ocasionaria inevitável comoção social acompanhada
de conseqüências imprevisfveis.
O reconhecimento legal do cativeiro justo estava conforme a quadra social vivida e merece análise
tomando-se em corria os valores pretéritos e não os
pnavalerrtes na atualidade.
O ideal do padre Voeira visava a abolição total da
escravatura do nosso aborígene, potém isto seria absolutamente inviável na conjurrtura social dominanle.
Concordar, por força das circunstâncias, com
esta sHuação em nada obscurece a luta de um simples missionário idealista que, arriscando a própria
vida ao corrtrariar ponderáveis interesses dos poderosos, resolvera travar, sponte sua, heróico combate
contra a servidão humana de miseráveis e desvalidos índios.
A posição de franco desacordo do pregador em
relação a qualquer espécie de cativeiro cons!Hui a
mensagem geral de seus pronunciamentos públicos
ou epistolares, embora afirmada, às vezes, de modo
subliminar.
O magnHico Semnão da Primeira Dominga da
Quaresma, modelo de eloqüência sacra, abordou,
em São Luis, no ano de 1653, o assunto da escravidão do índio.
O orador trouxe a lume a passagem bíblica da
terrtação de Jesus Cristo pelo Demónio.
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O satanás pretendia que o Nazareno o adorasse
de joelhos, em troca de todos os reinos e grandezas
do mundo, mas a proposta sofreu pronta rejeição.

Demonstrou, assim, o Diabo o inestimável valor
que dera a uma única alma, enquanto os homens do
Maranhão pouco valor atribuíram às suas. porque:
• .... no Maranhão não é necessário ao Demônio
tanta bolsa para comprar Iodas; não é noecessário
oferecer mundos; não é necessário oferecer reinos:
não é necessário oferecer cidades, nem vilas, nem
aldeias. Basta acenar o Diabo com um tujupar de
pindoba, e dous tapuias; e logo está adorado com
ambos os joelhos... •
Na seqüência das criminações em tons de
ameaça, despontou esta advertência:

"Sabeis, cristãos, sabeis nobreza e povo do Ma·
ranhão, qual é o jejun que quer Deus de vós esta Quaresma? Que solteis as ataduras da justiça. e que deixeis
ir rMeS os que tendes c:at111os e oprinidos. Estes são os
I>" >ri os do Maranhão: estes são os que Deus me
manda que vos anuncie: Annuntia populo meo soelera
eorurn. Clistãos, Deus me manda desenganar-'JOS, e eu
vos desengano da parle de Deus. Todos estais em pecado mortal; todos viveis e morrereis em estado de cor>deo I8Ção e todos ides direHos ao Interno. •
As mensagens arrtiescravistas de Vieira não
convenceram aos destinatários; ao inverso, precipitaram a sua expulsão e de outros padres jesuítas do
Maranhão, em 1661.
Tenho a honra de curvar-me aos limites imperiosos do tempo, deixando para ocasiões outras a
continuação de tema tão sedutor quanto o de que se
trata, de variedade quase infinita quanto as combinações policrômicas do caleidoscópio.

Resta-me, ao amparo do Sermão da Sexagésima, a invocação de Isaías por Vieira:
•vae mihi quia tacui.

'Ai de mim que não disse o que convinha.'
Muitíssimo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que a sessão não deliberativa do Senado de amanhã terá in i·
cio às 1 O horas.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Ouintanilha) Nada rna1s havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a sessão, lembrando aos Srs. Senadores que
constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa
ordinária de terça-feira, dia 17, às 14 horas e 30 mi·
nutos, a seguinte
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St:SSão óeliberativa ordinária
E.r:ler.t.a I I!IStrução

Proposição

lnformaçõe;

{A utor!N• 0.:-i-e.;>r.'!}
.~ler::.

I

O mci!'•, VI! ,~\::· .\.il.. :0 .:Z r:'C!!.~.!:!u!çãt\ FH1P.MI
despesr, .:0r.l c ft:ilC'!CrHs.!r...:,... ;r· .1 1 · · .J,·r ;_ ~~tsla

Proposta de :..:.:~:.;,,
:-t à Constituiç:· .., !'"
1
i. de 1998

oj.._(' ma:-~icipan.

Espend1ão Amm e

!)-:la L'Cj, f~'-elf.Yt.i.

'toW

t~..l.

?arec:r n"

~ '/3.'9ei-?L.:~.

i.;'..doW;: :...:::-::.1:.:·.-r ;dic-.;c;u

Segundo dia de discussão,
t:m segundo turno.

~cn:s.

·tros
2
Pro1eto de Resolução n" I 00, de I 998

t Ofi"cio na S/80. de
!fl9S)

ComiS-\ão de Assu:-~ws Económ1c0s

-'

R1·nucnmento

'998

Aulori::.a o r..st::wo Jo .M:.ranbâo :· Cl'!:·:aw upt:-r.~~,.-o.tu '~e
abertura de crédito, con:wbst.anc1ad.a no Conu-a1o Je
Abertura de CrédJto e de Compra e Venda Je Ações celebrado entre o Est..1do do Maranhão e a Uni5.o . ...:om a inlerveniência do Banco do Est.ado do Manmhão S.A e do
Banco CentraJ do Brasil. celebrado em ~O de Junho de
1998. no valor de duzentos c setenta e (mco milhões de
dólares.
Apresentado como condusão do P::uecer ~~- 5~8/9!-i-CAE.
Relator: Senador Gerson Camm.a.
Solicita, nos termos regimentais, a nH.:Ius~to em Ata de um
Voto de Louvor ao Cardeal Arceb1spo de São Paulo, D.
Paulo Evaristo Ams. por ocasião de S;J.1 ;,posent..1.dona e
substituição à frente cb Arquidion.·~e J.e São Paul0

U1sc'Jssjo_ em turno úmco.

Em reg1me de urgência. nos
termos do Requerimento na
550. de I 998.
Poderão
ser
oferecidas
emendas at~ o encerramento
da discussão.

V mação. em turno Umco.

Incluído em Ordem Uo Dia
nos termos do § 2° do art.

222 do Regimento Interno.
Parecer no 563/98-CCJ. Relalor: Senndllf Romeu Tuma.
favorável.

') SR. PRESIDENTE (leomar Quintarrilha) ;:;ncerrada a sessão.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGAutÃES

(Levanta-se a sessão às 12 horas tJ 52
'71inutos.)

12·11-98
Qulnta-Felnl
101130 ·Governador Eduardo Azeredo
11h • Sessão Deliberativa Orcinária do Senado l'«*aa
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SENADO FEDERAL
Ata da 115!! Sessão Não Deliberativa
em 13 de novembro de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Carlos Patrocínio e Antonio Carlos Valadares
(Inicia-se a sessão às 10 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário em exercício. Senador Nabor Júnior. procederá à 1911ura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N" 573, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 203,
de 1997, de autoria do Senador José Ferreira, que • Acresce parágrafo único a art.
30 da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências".

de Assistência Social. mantidas em estabelecimentos bancários oficiais".
O art. 2" tem caráter revogatório, sem especilicações. Em sua justificação, o Senador José lgnácio
Ferreira, autor da proposta, afimna pretender 'aperfeiçoar os mecanismos de aplicação dos recursos da
União repassados aos Municípios, Estados e Distrito
Federal para o financiamento de programas e projetas na área de assistência social".
Recorda os temnos do caput do art. 30. que
define os requisitos para repasse de recursos. ou
seja, a instituição e funcionamento do Conselhos.
Fundos e Planos de Assistência Social. nos d~eren
tes níveis administratrvos: federal. estadual, municipal e. inclusive. no Distrito Federal.
Considera o autor da proposta legislativa que
há necessidade de criação de mecanismo que traga
·celeridade na utilização dos recursos·. Conclui o
Senador José lgnácio sua justificação afirmando não
ser justo que "os parcos recursos destinados aos
programas de assistência social sejam liberados
pela União", mas "demorem em ser aplicados. seja
diretamente pelas entidades oficiais ou através de
instituições privadas'.
Eo relatório.

Relator: Senador Osmar Dias
I - Relatório

Vem a esta Comissão, para análise e deliberação. o Projeto de Lei do Senado n• 203, de
1997. que acresce parágrafo único ao ar!. 30
da Lei n~:~ 8.742- Lei Orgânica da Assistência
Social.
Em seu art. 1'. o projeto em tela determina a
inclusão de parágrafo único, nos seguintes tennos:
·os recursos repassados pela União aos Municípios,
Estados e Distrito Federal serão creditados diretamente em contas especiais dos respectivos Fundos

11 - Legislação em vigor
A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.
elaborada em conjunto por técnicos do Governo e
representantes da sociedade civil. e aperfeiçoada e
votada pelo Congresso Nacional, regulamentou dispositivos constitucionais referentes à Ordem Social e
à Assistência Social.
Além de retomar os princi pios e objetivos definidos pela Lei Maior, a LOAS nomnalizou o caráter
sistêm1ro, descentralizado e participativo das ações
na área de asSistência social, conforme o espírito de
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integração das ações, que fundamenta o conceito de
seguridade social.
Neste sentido, o art. 5" da LOAS detennina a
descentralização político-administrativa, quando
dispõe: "cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execuçio
dos respectivos programas às esferas estadual e
municipal ( ... )".
Complementarmente. o art. 1O da referida lei
estabelece que os três nfveis de poder executivo
poderão ·celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social. em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos
Conselhos-.
Assim, dentro do espirita emanado pela
ConstitUIÇão aos Conselhos (Federal, Estaduais,
do Distrito Federal e Municipais), de composiçAo
partidária entre Govemo .e sociedade civil, cabe
aprovar os planos de assistência social. nas - pectivas esferas executivas; o tripé Conselho (de
caráter deliberativo), Plano (prevendo programas e
projetas do setor) e Fundos (Federal, Estaduais,
do Distrito Federal e Municipais), age coordenadamente para que os recursos repassados aos 1undos - das diferentes fontes de receita - concretizem as ações de assistência social.
O an. 18. inciso IX da LOAS estabelece que
cabe ao Conselho Nacional de Assistência SocialCNAS -aprovar critérios de transteréncia de recursos
para os Estados, Munoclpios e Distrito Federal. considerando. para tal, indiCativos que tomem sua regionalização mais eqüilative, tais como: populaçA<>,
renda per ..-pita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos
de repasse de recursos para entidades e organozações de assistência social, sem prejuizo da Le1 de
Diretrizes Orçamentárias".
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Nacional de ASSIStência Soc1a/ - FNAS, à medida
que se forem realizando as receitas•.
Por sua vez. o FNAS foi regulamentado pelo
Decreto n• 1.605, de 25-8-95, que dispõe, em seu
art. 4°:
•Art. 4Q O Tesouro Nac1ona1 repassará
mensalmente recursos. provenientes das
fontes sob sua responsabilidade, destinados
à execução do orçamento do Fundo a que
se refere este Decreto!
Suplementarmente, os arts. 7'1.8° e 10 domesmo ato legal determinam o seguinte:
•Art. 7º O repasse dos recursos para
entidades e organizações de assistênCia
social. devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Soc1al, será
efetivado por intermédio dos Fundos Estaduais, Munacipais e do Distrito Federal. •
•Art. 8° As transferências de recursos para órgãos federais. Estados. Distnto
Federal e MunicípiOS processar-se-ão mediante. convênios. contratos, acordos,
a1ustes ou ates similares. obedecendo à
leg1slação v1gente. sobre a matéria e de
conformidade com os planos aprovados
pelo Conselho Nacional de Asststência
Soc1al ( ... )
•Art. 10 Os repasses para os Estados, Distnto Federal e Mumcíp1os obedecerão aos cntérios aprovados pelo Conselho Nac1onal de Assistência Soc1al. estabelecidos por me10 de resolução, à VISta de avaliações técn1cas periód1cas, realizadas pela Secretaria de Assistência
Soc1al.

A Secretaria de Assistência Sociai/MPAS
deve propor os critérios de transferências de recursos .. bem como encaminhar ao CNAS "relatórios trimestrais e anuais das atividades de realização financeira·. Os aios normativos referentes à
gestão do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS. conforme as diretrizes estabelecidas pelo
CNAS. devem ser igualmente expedidos pela Secreta na

Por oportuno. recorde-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias- tanto a vigente para 1997, Lei
n° 9.293196. como a lei aprovada para o exercício de
1998. Lei n• 9.473/97- determinam (art. 16, § 3". da
LDQ-1997 e caput do art. 24 da LDü-1998) o que
segue:

O FNAS loi cnado no âmbito da Loas - arts. 27
e 28 - e o art. 29 asSim dispõe: -os IIICursos da responsabilidade da União, destinados à AsSistência
Socaal serão automaticamente repassados ao Fundo

o atendimento de ações de assistência
soc1al. saúde e educação. será realizada
por intermédiO de transferências governamentais.·

·A destmação de recursos a Municipios e ao Distnto Federa!. inclusive para
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Ademais, o art. 18 da Lei n' 9.293/96 e o
art. 26 da Lei n' 9.473/97 dispõem complementarmente:
•As transferências de recursos da
União, consagradas na lei orçamentária
anual para Estados, Distrito Federal ou
Municipios. a qualquer tftulo, inclusive auxmos financeiros e contribuições, serão
realizadas exclusivamente mediante convênios, acordos, ajustes, ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvados aqueles decorrentes de recursos originários de reparti-

ção de receitas, prevista em legislação especifica ( ... )

IH- Voto
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EmbOra reconhecendo o mérito das preocupações que fundamentam a proposição em estudo, visendo dinamizar o repasse de recursos, forçoso é
reconhecer que o PLS n' 203, de 1997, nos termos
em que se apresenta, caracteriza oposição a normas constHucionais e legais em vigor.
No entanto, considerando-se que o Poder Executivo, ignorando tais limitações, editou recentemente o Decreto n' 2.298, de 12-8-97,- que •acresce §
2" ao art. s• do Decreto n' 1.605, de 25-8-95, que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social e
dá outras providências" - cumpre-nos crer que o objetivo do presente PLS. estaria contemplado pelo §
2" acrescentado, que dispõe:
"§ 2' O Ministro de Estado da Previdência e da Assistência Social, em caráter emergencial, a seu critério, poderá
autorizar o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência
Social para os Municipios ou entidades e
organizações de Assistência Social, por
meio de instituição financeira oficial,
caso se verifique algum prejuizo para os
beneficiários, na utilização dos meios ordinários de repasse."

Diante do exposto, constata-se que as normas legais - em respeito aos dispositivos constitucionais especfficos relativos a condições e prérequisitos para transferências e repasses de recursos orçamentários, para execução das ações de
assistência social - estão definidas em inúmeros
dispositivos, tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. como da Loas, como do decreto regulamentadardo FNAS.
O Senador, autor da propositura em exame,
concorda que a legislação em vigor estabeleceu normas e critérios "judiciosamente", e ao Relator cabe
tão-somente concordar, diante do exposto no item

Ressalte-se que esta alteração ao Decreto
regulamentador do Fundo foi, recentemente, complementada pela modificação do art. 2", da Loas,
por meio da Medida Provisória n' 1.599-38. que

anterior.

deixa de determinar o repasse de recursos da

No entanto, no que concerne à proposta contida no PLS em exame, é necessário reconhecer
que. para atingir o objetivo a que se propõe o Senador José Jgnácio, não bastaria a inclusão de parágrafo unico, no art. 30 da Loas, far-se-á necessário aHerar toda a legislação vigente, a saber: diversos artigos da Loas, o próprio Decreto n' 1.605,
de 1995, e, mais especialmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Tal tarefa apresenta-se de diffcil concretização. pois essas normas legais, sobre as quais o
Congresso Nacional já deliberou, estão em conformidade com as determinações constitucionais
- tanto orçamentárias como sociais -, e tiveram
aprovação das duas Casas, visando a garantia
dos principias de "legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade", previstos pelo art. 37.
caput, da Lei Maior.

União, diretamente para o Fundo Nacional. estabelecendo que os repasses serão feitos ao Ministério da Previdência e da Assistência Social, e
deste, para o Instituto Nacional do Seguro Social,
para pagamento dos beneficias de prestação continuada.
Neste sentido. resta-nos concluir pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n' 203, de
1997, ao qual, no prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
Sala das Comissões, 4 de novembro de
1998. - Ademlr Andrade, Presidente - Osmar
Dias, Relator - Marina Silva - Emília Fernandes
- Nabor Junlor - Mauro Miranda - Odaclr Soares - Ludlo Coelho - Romeu Tuma - Bello Parga - Marluce Pinto - Caslldo Maldaner - Carlos
Bezerra - Jefferson Peres - Jonas Pinheiro DJalma Bessa.
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COMISSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS
OFiCIO N° 25/98-GAS
Brasma, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos temnos do § 2•. do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência. que esta Comissão considerou prejudicado o Projeto de Lei do
Senado n• 203, de 1997, que "Acresce parágrafo
único ao art. 30 da lei n• 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providencias·, em reunião

de 4 de novembro de 1998.
Atenciosamente. Senador Ademir Andrade,
Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
• Art. 37. A administração pública di reta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade. moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

LEI N° 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências
Art. sv A organização da assistência scx:ial tem
como base as seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando (mico das ações em cada esfera de governo;
11 - participação da população, por meio de organizações representatrvas. na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;
III - primazia da responsabilidade do Estado na

condução da política de assistência social em cada
esfera de govemo.

Art. 1O. A União. os Estados. os Municípios e
os Distrito Federal podem celebrar convênios com
entidades e organizações de assistência social. em
conformidade com os Planos aprovados pelos res-

pectivos Conselhos.
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Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:
IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados. Municípios e Distrito Federal,
considerando, para tanto, indicadores que informem
sua regionalização mais equitativa, tais como: popu-

lação, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e
organizações de assistência social, sem prejuízo

das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comu-

nitária - FUNAC. instituído pelo Decreto n• 91.97012 1,
de 22 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto
Legislativo n• 66 131 • de 18 de dezembro de 1990,
transformado no Fundo Nacoonal de Assistência Sociai-FNAS.
Art. 28. O financiamento dos beneffcios, serviços, programas e projetas estabelecidos nesta lei
far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municfpios, das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo
Nacional de Assistência Social - FNAS.
§ 1• Cabe ao órgão da Administração Pública
Federal responsável pela coordenação da Polftica
Nacional de Assistência Social gerir o Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, sob a orientação
e controle do Conselho Nacional de Assistência Sociai-CNAS.
§ 2" O Poder Executrvo disporá, no prazo de 180
(cento e oitenta) d1as a contar da data de publicação
desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
Art. 29. Os recursos de responsabilidade da
União destinados à assistência social serão auto-

maticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. à medida que forem realizando as receitas.

LEI N• 9.293, DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre as dh eb lzes para a elaboração da lei orçamentária para o exercí-

cio de 1997. e da outras providências.

Art. 16. É vedada a inclusão. na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais, de dotações
a título de subvenções soc1ais. ressalvadas aquelas
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destinadas a entidades privadas sem fins luc..WO.,
de atividades de natureza continuada, que pniencham uma das seguintes coudições:
§ 3° A destinação de recursos a Municfpios e
ao Distrito Federal, inclusive para o alllndimento lia
ações de assistência social, saúde e educaç6o, _.
rão realizadas por intermédio de transferências int.'·
governamentais.

Art. 18. As transter6ncias de recursos da
União. consignadas na lei orçamentaria a,...,
para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a
qualquer titulo, inclusive auxilias financeiros e contribuições. serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instnr
mentes congéneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas deoorrentas de necuniOS
originarias da repartição de receitas previslas ..,
legtslação especifica. as repartições de recei1as
tributárias, as operações de crédito externas e as
destinadas a atender a estadO de calamidade pública legafm&nte reconhecido por ato ministerial. e

dependerão da comprovação por parte da unidade
beneficiada, no ato da assinatura do inst11.1mento

original, de que:
I - instituiu, regulamentou e arrecada todos os
tributos previstos nos arts. t55 e t56, da Consti1ui·
ção. ressalvado o imposto pri!Yisto no art. 156, IH,
com a redação dada pela Emenda Constitucional n.
3 151 , de 17 de março de 1993, quando comprovada a
ausência do falo gerador;
11 - a raceüa tributária própria corresponde, ..,
relação ao total das receitas orçamentárias, em,.;.
ve as decorrentes de operações de a-édito, a !Mio
menos:
a) vinte e cinco por cento. no caso de

Estada

ou Distrito Federal;
b) cinco por oento, no caso de Municfpios com
maiS de 150.000 habitanles;
c) três por ceniD, no caso de Municípios de
50.000 a 150.000 habitantes;
d) um e meio por cento. no caso de Municfpios
de 25.000 a 50.000 habitantes;
e) meio por cento, no caso de Municípios com
até 25.000 habitantes.
III - não está inadtmptente:
a) com a União. inclusive com as contribuiçliles
de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição;
b) com as contribuições para o Fundo de Ge·
rantia por Ternpo de ServiçO; e
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c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da Administração
Pública Federal, através de convênios, acordos,
ajustes, subvenções sociais. contribuições, auxílios e similares.
§ 1" Ressalvadas as vedações constitucionais

fica o Poder Executivo autorizado a dispensar, me-diante decreto, em caráter excepcional, as exigêrrcias previstas no inciso III deste artigo. para atendi-

mento das ações incluídas nos bolsões de pobreza
iden@cados como áreas prioritárias no Programa
Comunidade Solidária.
§ 2" E obrigatória a contrapartida dos Estados.
do Distrito Federal e dos Municípios. que poderá ser
atendida por meio de recursos financeiros ou bens e
serviços economicamente mensuráveis e será esta-

belecida de compatível com a capacidade financeira
da respectiva unidade beneficiada, tendo como limites mínimo e máximo:
I - no caso dos Municlpios:
e) cinco e dez por cento, se localizados nas

areas da Sudene, da Sudam e da Baixada Aumi·
nense e no Centro-Oeste. no caso de Municfpios
com até 25.000 habrtantes;
b) dez e vinle por cento, nos demais Munici·
ptos localizados nas áreas da Sudene. da Sudam e
da Baixada Fluminense e no Centro-Oeste;
c) dez e quarenta por cento. para as transfe·
rências no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, excluídos os Municípios relacionados nas alíneas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento. para os demais.

11 -no caso dos Estados e do Distrito Federal:
a) dez e vinte por cento, se localizados nas

áreas da Sudene e da Sudam e no Cenlro-Oeste; e
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.
§ 3" A eXIgência de contrapartida ftxada no pa·
rágrafo anterior não se aplica aos recumos transferi·
dos pela União:
I - oriundos de operações de crédrto intemas e
externas. satvo quando o contrato dispuser de forma
diferente;
11 - oriundos de doações de organismos interna·
c:ionais ou de governos estrangetros e de programas
de conversão da divida externa doada para fins ambientais, sociais, cuttura1s e de segurança pública;
III - a Municípios que se encontrem em situa-

ção de calamidade pública formalmente reconhecida, durante o período que esta subsistir. e
IV - para atendimento dos programas de edu·
cação fundamental e às ações incluídas nos bolsões
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de pobreza ident~icados como áreas prioritárias no
Programa Comunidade Solidária.
§ 4" Caberá ao órgão transferidor.
I - verificar a implementação das condiQ(ies
previstas nesse artigo. exigindo, ainda, do Estado.
Distrito Federal ou Município que ataste o cumprimento dessas disposições, inclusive através dos balanços contábeis de I 996 e dos exercicios anteriores, da lei orçamentária para 1997 e demais documentos comprobatórios; e
11 - acompanhar a execução das subatividades
ou subprojetos desenvolvidos com os recursos
transferidos.
§ 5" As transferências previstas nestes artigo poderão ser feitas por intermédo de inslituiQões e agências financeitas oficiais, que abJarão como mandalárias da União para execução e fiscalização, devendo o
empenho ocorrer alé a data da assinatura do respectivo acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere,
e os demais registras próprios no Sistema Integrado
de Administração Financeira - SIAFI, nas datas da
oconéncia dos falos correspondentes.
§ s• o disposto neste artigo aplica-se igualmente à concessão de empréstimos, financiamento
ou aval pelo Tesouro Nacional para Estado, Distrito
Federal ou Município, inclusive suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do cap~al com direito a voto.
§ 7" (Vetado)
LEI N• 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre as dlretrlzes para a
elaboração da lei orçamen!Mill de 1998, e
d6 outras provldincills.
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rece~s previstas em legislação especifica, de repartições de receitas tributárias de operações de
crédijo externas e das destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
por ato ministerial, e dependerão da comprovação
por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que:
I - instituiu, regulamentou e arrecada todos os
tributos previstos nos arts. I 55 e 156 da Constituição Federal, ressalvado o imposto previsto no art.
I 56, inciso III, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n• 3<•>. de 17 de março de I 993,
quando comprovada a ausência do fato gerador;
11 - a rece~ tributária própria corresponde. em
relação ao total das rece~as orçamentárias, exclusive as decOrrentes de operações de c~o. a pelo
menos:
a) vinte e cinco por cento, no caso de Estado
ou Distrito Federal;
b) cinco por cento, no caso de Municípios com
mais de t 50.000 habttantes;
c) três por cento, no caso de Municípios de
50.000 a 150.000 hab~ntes;

d) um e meio por cento, no caso de Municipios
de 25.000 a 50.000 habitantes.
e) meio por cento, no caso de Municípios com

até 25.000 habitantes.
III - não está inadimplente:
a) com a União, inclusive com as contribuições

de que tratam os arts. I 95 e 239 da Constituição Federal;
b) com as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriores recebidos da administração pública
federal, através de convênios, acordos, ajustes. subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares.

Art. 24. A destinação de recursos a Municfpios
e ao Distrito Federal, inclusive para o atendimento
às ações de assistência social, saúde e educação.
serão realizadas por intermédio de transferênCias intergovemamentais.
Art. 26. As transferências de recursos da
União, consignadas na lei orçamentária anual, para
Estados, Distnto Federal e Municípios, a qualquer titulo, inclusive auxmos financeiros e contribuições,
serão realizadas exclusivamente mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres,

na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas
decorrentes de recursos originários da repartição de

IV - os subprojetos ou subatividades contemplados pelas transferências estejam incluídos na lei
orçamentária da esfera de governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitação no Legislativo local. no exercício.
§ t • Desde que publicados os cntérios de distribuição regional dos recursos destinados ao Programa "Comunidade Solidária". fica o Poder Executivo autorizado, em caráter excepcional, ressalvadas
as vedações constitOOonais, a dispensar, mediante
decreto, que conterá a justificativa da exceção. as
exigências previstas no inciso III deste artigo. para
atendimento das ações mduidas nos bolsões de po-

540

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

breza idenlificados como áreas priorittrias no lmblk>
do Programa
§ 2" É obrigatória a contrapartida dos Etllact.,
do Distrito Federal e dos Municfpios, que rxxt-rá atendida por rreio de recui'BOS financeiros ou be<w e
serviços e<XlllOITlicamente mensuráveis e será e.abelecida de modo compatfvel com a capacidade 1nanceira da F811peCtiva unidade benaliciada, tendo
coroo lim~e mlnimo e máximo.
I - no caso dos Municípios:
a) cinco e dez por cento, para Município& com
até 25.000 hallitarWes;
b) dez e Yinte por cento, nos demais MuniDIpios localizados nas áreas da Sudene da Sudem e
no Centro-Oesae.
c) dez e quarenta por cento, para as trarJ*rências no Ambito do Silltema Único de Saúde SUS, excluldoa os Municfpios relacionados nas 1111neas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais.
11 - no CIIIIO dos Estados e do Dilltrito Federal:
a) dez e vinte por cento, se localizados ,_
áreas da SUdene e da Sudam e no~;
b) vinte e quaNnta por cento, para os demais.
§ 3' A 8llig6ncia de contrapartida lixada no parágrafo anterior nio se aplica aos recursos transferidos pela União:
I - oriundos de operações de crédito internas e
externas, salvo quando o contrato dispuser de forma
diferente;
11 -oriundos de doaQOe& de~ inte.-.
cionais ou de gcJIIWTlOS
e de p.og1ao•
de conversão d1l divida - . . . para fins ambientais, sociais, culurais e de segurança pública;
III -a Municlpios que se atiCOiob.., em s-ção de calamidade pública formal..- recoo o'oec:Oda, durante o perlodo em que esta subllistir;
IV - para - . d i . . - dos programas de educação fundamental e dlae eções executadas no AMbHo do Progranw. "Comunidade Solidária' nos boiS.
es de pobreza idenlificados ooroo áreaa priori16riaa;
v - aos Municlpios com atá 25.000 hablla.incluldos nos bolooõe& de pobraza idtw • a •"' <XlniD
áJeas prioritárias no Programa 'CornJnid1lde SotiJMria'.
§ .o!' Caberá ao órgão transferidor:
I - verificar a implementação das col'llliQõea
previstas neste artigo, exigindo, ainda, do Estado,
Distrito Federal ou Município, que atesle o ~
mento dessas diapnsições, inclusive através dos toelanços contábais de 1997 e dos exerolcios amariores, da lei orçamentária para 1998 e demais doe»
mentos comprabatórios;
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11 - acompanhar a execução das subatividadles
ou subprojetos desenvotvidos com os recursos
transferidos.
§ 5" As transferências previstas neste aotigo podeoão ser feitas por intermédio de inst~ições e agências financeiras oficiais. que atuarão coroo mandatárias da União para execução e fiscalização. devendo o
empenho ocorrer até a data da assinatura do respectivo acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere,
e os demais registres próprios no Sistema Integrado
de Administração Financeira - SIAFI, nas datas da
ocorréncia dos fatos correspondestes.
§ 6' O disposto neste artigo aplica-se igualmente à concessão de empréstimo, financiamento
ou aval pelo Tesouro Nacional para Estado, Distrito
Federal ou Município. inclusive suas autarquias, fundações, empresas públicas e socoedades de economia mista em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital com direito a voto.
§ 7' (Vetado).
§ 8' No caso dos Estados ex-Terrilónos Federais, o percentual de que trata a alinea a do inciso 11
deste artigo. será de dez por cento.
DECRETO N'1.605, DE 25 DE AGOSTO DE 1995
Regulamenta o Fundo Nacional
de Asslstincla Social, Instituído pela Lei
n• 8.742(1), de 7 de dezembro de 1993.
Art. 4' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos provenientes das fontes sob sua
responsabilidade, destinados à execução do orçamento do Fundo a que se retere este decreto.
Art. 7' O repasse de recursos para as entidades e organizações de assostência social. devidamente registradas no CNAS. será efetivado por intermédio dos Fundos Estaduais, Municipais e do
Distrito Federal, de acordo com os critérios estabelecidos pelos respectivos Conselhos.
Art. 8' A transferência de recursos para órgãos
federais, Estados. Distrito Federal e Municipios processar-se-ão mediante convênios, contratos. acordos. ajustes ou atos similares, obedecendo a legisJação vigente sobre a matéria e de conformidade com
os planos aprovados pelo CNAS.
Art. 1 O. Os repasses para Estados. Distrito Federal e Mumcíptos obedecerão aos critérios aprovados pelo CNAS. eslabelecidos por meoo de resolu-
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ção. à vista ele avaliações técnicas periódicas, realizadas pela Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 32, DE 1998
Ac-.:enta Inciso III ao § 3" do arL

220 da Constituição Federal.
DECRETO N-2.298, DE 12 DE AGOSTO DE 1997

Acresce § 2" ao artigo 5" do Decreto
n• t.61J5l'l, de 25 de agosto de 1995, que
regulamenta o Fundo Nacional de Assistencia Social, e dá outras providencias.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.599- 78.
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1997
redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Aasistência
Socia~ e dá outras provlclincias.
[)ji I'IOVII

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3' do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda à Constituição:
Art. 11 O§ 3' do art. 220 da Constituição Federal fica acrescido do seguinte inciso III:
"Art. 220: ............................................ ..

§ 3' ...................................................... .
III - estabelecer normas sobre a realização de pesquisas eleitorais e limitar a
sua divulgação no período de campanha a
no máximo quinze dias antecedentes ao

O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - O
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, oficio que sera lido pelo Sr. t•
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFICIO N' 25198- CAS
Brasma, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,

Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão considerou prejudicado o Projeto de Lei do
Senado n' 203, de 1997, que ·Acresce paragrafo
Único ao art. 30 da Lei n' 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social e dá outras providências·, em reunião
de 4 de novembro de 1998.
Atenciosamente, -Senador Ademir Andrade,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) Tendo em vista o oficio que acaba de ser lido, aPresidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei
do Senado n' 203, de 1997, cujo parecer foi lido anteriormente, sera incluído em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarado prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição que
sera lida pelo Sr. 1' Secretario em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lida a seguinte:

pleito, reduzindo-se este prazo para até
três dias, no segundo turno, sob pena de
incidência dos responsáveis em crime, pu~
nível com as penas de detenção e multa,

na forma da lei.
Art. 2" Esta Emenda à Constituição entra em
vigor na diata de sua publicação.
JustHicação
Insistentes denúncias de fraude na divulgação
de pesquisas eieitorais e a iminente constituição de
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a atuação dos institutos de pesquisas nas
últimas eletções indicam a necessidade de maior ri~
gor da legislação, de modo a preservar o respeito à
ética e à livre formação de vontade do cidadão no
processo eleitoral.
Todavia, o maior obstáculo para a criação de
mecanismos de controle, além dos já consigna<los
na lei eleitoral, é a liberdade que a Constituição garante aos meios de comunicação, ao determinar, no
art. 220, que "a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a intormação. sob qualquer forma. processo ou veículo, não sofrerão qualquer res~
trição observado o disposto nesta Constituição". O §
1' evidencia mais ainda essa liberdade, quando estabelece que "nenhuma lei contera dispositivo que
possam constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comu~
nicação social, observado o disposto no art. s•, IV,
V, X, XII e XIV". As restrições ao controle se comple-
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tam com o texto ao § 2", que veda toda e qualquer
cer.sum de natureza política, lt..ieo!ógica e artística.
c Tribunal Superior Elertornl - TSE refOIÇ8
ess'3. ~·;~s·ruretação, ç, c:ue dá margem à ilimitada df;wgac~:. r:: os rcsulte.dOs de pssqu1sas e&eitorais, tn·
-::!u:;i·; ..= no dia ljas eleições, cerno detennina em
su~s in<trJçces sobre pesquisa eleitoral (Resoluçlo
n" 20.101. de 26-2-98, a'l. ·'"l. De fato, nessa resolução, ,., Tr!bunal Superior ~leitcra! ss1abetece que as
sor,aag.:>'!S oe apinião sobre 8 i!ltenção do elelor
podem :;ar ai\rulgadas a qua;qc:er tempo, mesmo no
dia das elEições.
0 ':"Y.ame da Cor.s'i!tlif'a" sob outra óUca per·
rnit'2 c:ro:ender ~La :1 hb~raaoe r:-'.C!': maios de comu·
me~·.~;:') nã.c; ~·:.::.':'..: s12:· ;,. .....·:>trita. nem ignorar v.ao:'í:'S ma:.: ai~~~- c:omc a liberdade de consciência e
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de ;:r2;'~3. ç;a.r:?'lti-=::a c~:e,; incise VI do art. SR, e o
d1reito ·i 1,1iCrMação, .::stabelecido pejo inciso XIV
do rr..f:s~-:·') art;rJC. n incisr:::t IV d:- art. 221 da Cons·
!I!UiÇâc. reforÇG assa iinha de arg;..tmer.tação, quando determina que a produção e programação das
emissoras de rádio e televisão devem obedecer
aos principias éticos e sociais de respeito à pessoa e à lamolia.
Assim, é imprescindlwl que se estaboleçam
meios para evitar abusos na divulgação dos resultados de pesquisas no perfoao etenoral princi~
porque elas interfelem prolundllmenle na forrnaviO
da vontade ao cidadão, em especial dos menos informados. menos participativos, que, intelizmenle.
ainda constrtui a maioria ao eleitorado brasileiro.
Uma possível solução para asse irnppode ser a criação, por meio de emenda conSIItucional. de condições para que lei federal estabeleça esses limites, fundamentando-se nos principio&
constitucionais de respeito aos valores éticos da
pessoas e da famflia, consignados no art. 221 e invocados para a imposição de restrições às prapagandas de tabaco. bebidas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias, contorrne determina o §
4• do an. 220.
A presente proposta de emenda à Con&tiluição
objetrva contribuir para o melhor funcionamento ao
processo eleitoral. mediante o estabelecimento de
restrições de tempo para a divulgação das pesquisas elertorais na imprensa, em consonàncãa com os
pnncipios constitucionais ao respeito aos valo- e
direitos dos cidadãos. em especial a liberdade de
consciênCia e de crença, fundamentais para a oonsohdação de uma democracia mais participativa em

nosso Pais.

Sala das Sessões. 13 de novembro de 1998.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

An. s• Todos são igua~s perante a le1, sem distinção de qualquer natureza. garantindo-se aos brasiletros e aos estrangeiros residentes no País a iTlVJOAabih·
dade do direito à vida, à liberdade, à Igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos segu1ntes:
IV - é livre a man~estação do pensamento.
sendo vedado o anommato;
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V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
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necessário, advertências sobre os malefícios decor~
rentes de seu uso.
§ s• Os meios de comunicação social não podem, di reta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
§ 6" A publicação de veiculo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.
A"-. 221. A produção e a programação das

emissoras

..:4

rádio e televisão atenderão aos se-

gui,.,tc:ac:. !"'ri'lCípios:
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefOnicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exerolcio profissional;

.

.

CAPÍlULOV
De Comunlceção SOCial

·-~·fro8nifestação do pensament:. a criação, a expressão e a intormação sob qualquer forma, processo ou veiculo, não sofrerão qualquer resIrição observado o disposto nesta Constituição.
§ 1• Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jomalfstica em qualquer veiculo de comunicação social observado o disposto no art. s•. IV, V,

X, XIII e XIV.
§ 2" É vedada toda e qualquer censura de na-

tureza politica, ideológica e artlstica.
§ 3" Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;
11 - estabelecer os meios legais que garantam
à pessoa e à famflia a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem
como da propaganda de produtOs, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4" A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita à restrições legais, nos termos do
inciso 11 do parágrafo anterior e conterá, sempre que

I - preferência a finalidades educativas, artíst~
cas, culturais e infonnativas;
11 - promoção da cu"ura nacional e regional e
estímulo à produção ;.. ~ependente que objetive sua
divulgação;
III- regionalização aa .., . .xtuç&..J cu.L.... dl, anística e jornalística confonne percentu~is estabelecidos
em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da
pessoa e da família.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
C.<a;or- '"lia.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeila às disposir;>-es especifocas oonstar>tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Romeu Tuma. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra à eminente Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco!PDT-RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. logicamente
eu preferiria que o plenário estivesse com maior audiência, que houvesse maior freqüência dos nossos
Parlamentares, no momento em que destaquei um
tema de suma importância para abordar no dia de
hoje. Porém, tendo em vista a aneração de inseri-
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ção. inclusive durante a semana, entendo as ~
dades dos nossos colegas.
Eu poderia estar aqui para discutir, quem sabe,
o momento critico em que vive o Pais, de ponto dll
vista econõrnicO, corno fizemos na senw.na p-ec*';
eu poderia estar aqui para man~estar a minha ~
cupação no que se relere
denúncias noticiada&
pelos jornais em relação aos g~ teteM~Iic»a.
às contas no eXIerior, que acredito precisam - ~
func!amente 88CiarecidaS; eu poderia .-lar aq..i IM>bém para falar SObre as medidas
pelo Governo, que, na rrinha visio, penalizam lunciDrlliriDs
aposentados. Com isso, eu não iria mais a fundo relação às ca.-s que dificultam a economia . . _
Pais, que é o investimento na produção, na ,.IIÇ6o
de empregos, na admissão de impo&los 1*3 115
nossas empresas, na garantia dos dinlitos aos .._
sos trabalhadores. Mas entendo que cada mal6lia
deve ser abordada a seu tempo.
Na semana ~da, _fiz t.ma an61i&e nW& ~
funda em refação a essas questões. Eu tamllém podllria estar aqui - e desejo taz6..lo na p!Õxima para me manilestar em ra.çlo ao Ooçao"" oto para III,
plinapaJmente no que se ,..,_ aos COtl9s na . _ 80cial. aos cortes doS I8CI.IS06 destinados aos , _
hospitais l.fliversit.61ios, às nosaas .............. l
saUde. à edo caçãn e à reforma agrária. Juo•ocom a avaliação politica, tenho sempn1 buS<*Io, por
intermédio dos pronunaamentos, aprwentar ......._
tivas que entendo são possíveis, sio Viáveis e que
inclusive outros pafses já adctaram.
O tema que escolhi para abordar neeta ,.....
nhã sempre trago a debate. O Bl88il, privilegi8do
pela natureza e com o potencial que tem, d8v....,,
sem dúvoda, envidar todos os esforços para encontrar alternativas que combatessem o fantume do
desemprego, que se aliiStra por todos os,_,.,.
do Pais. O turismo, como no resto do mundo, _,.
se tomando uma fonte não apenas de lazer e cultura. mas de promoção do desenvolvimento, pois
gera renda e empregos para a noasa gente. Segundo dados oficiais. em I 996 o turismo foi . . .
ponsável pelo emprego de 265 milhões de t...tlalhadores no mundo. No Brasil, números apooam
que. em 1994, o setor foi o responsável pela manutenção de 5,8 milhões de postos de trabalho&,
direta ou indiretarnente. em várias regiões. do sul
ao nane do País.
É importante destacar também que o turi.wno
tem corno característica a absorção de mão-de-obra
em vários nlveis; 981'8 empregos principal"**'
para os 1ovens. em áreas com desemprego estrutu-

as
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ral, como os grandes cemros, a zona rural e inclusi-

ve a zona uibana.
São várias as

razões que transtormam o turismo em um setor com grande impacto na economia,
das quais destacamos. por exemplo: a facilidade
com que novos investimentos geram empregos, o
fortalecimento dos micro, pequenos e médios empreendimentos e a alta proporção de empregos relacionados aos setores exponadores.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis, o setor emprega cerca de 720 mil pessoas, dos quais 180 mil são empregos diretos. O setor de locaÇão de automóveis, por exemplo, de acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de
Automóveis, por sua vez, é responsável pelo empre-go de 48 mil pessoas, sendo 16 mil diretamente.
Por isso, temos consciência de que o Brasilum Pais de dimensões continentais. de beleza inoomun e de fantásticos contrasles climáticos, étnicos,
cunurais e sociais - detém dois terços do Continente
Sul-Americano e desfruta de uma posição geográfica estratégica, ocupando uma extensão de mais de
8 mil quilOmetres de costa atlântica com as mais lindas pl'llias tropicais do mundo. Portanto, é incontestável como sendo um grande potencial turfstico.
O turismo lem sido, sem dúvida, o maior capla·
dor de dvisas nos países que o levalam a sério. Portanto. ele pode ser apontado como uma saída para
combater a crise. E o que ternos afinnado, a exanpkl
do que outras pessoas da área afirmam, é que a saída
pode ser a indústna dos bens de serviços e lazer. a
saída é vender ao mundo o nosso potencial de belezas naturais. dotando nossas cidades e tocais turísticos de estrutura ooncnente. profissionalizando o re-ceptivo. O oetomo, sem â:Nida. estará demro daa mais
otimistas previsões. Evidememente, é preciso fazer
campanhas de divulgação, campanhas de educativas, de imegração dos poderes governamentais com
as estruturas priivadas. Mas, enfim. sob nossa avaliação, o turismo é uma alternativas.
Trago mais uma vez esse assunto ao debate
inclusive como fonna de estimular sua discussão.
especiatmeme diante do grave momento que estamos passando, em que o Brasil precisa apostar em
todas as fonnas de gerar empregos.
Para se ter uma idéia do potencial de turismo.
segundo levantamento da Fundação Instituto de
Pesquisa Económica da Universidade de São Paulo,
dos seis mil municipios eXIstentes no País. 1650 são
considerados potenciais Pólos turísticos. cada um
com as suas caracterí&lica&, com a sua diversidade.
No que diz respeito ao meu Estado do Rio Grande
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do Sul, reg1siro 0 f;mpenho dus municípios que têm
buscado integrar-se no esforço da Embratur para
promover o desenvolvimento do turismo no País. No
Rio Grande do Sul, há enorme diversidade de cenários: desde praias até as serras e campos. Temos
atuatmente duzentos e vinte e dois municípios consolidados como pontos turísticos etetivos ou possuidores de recursos naturais express1vos, de aoordo
com a Deliberação Normativa n 385, de 28 de novembro de 1977, da Empresa Brasileira de Turismo.
É um avanço e um reconhecimento do esforço dos administradores municipais, inclusive do
Rio Grande do Sul que, em 1997, contavam com
151 municípios enquadrados dentro das regras impostas pela Embratur para definir os principais
pontos turisticos do Brasil. Hoje. duzentos e vinte
e do1s dos quatrocei1tos e sessenta e sete municípios do Rio Gran.:Je do Sul estão tentando oferecer
melhor estrutura, buscando parceria com o Governo e com a injciativa pnvada para alavancar o turismo, es[oa forma de gerar recursos que consideramos fundamentaL
O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) - V. Ex' me
concede um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (B/oco/PDT-RS)
- Concedo o apane ao Senador Edison Lobão com
muito prazer
O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) - Senadora
Emilia Fernandes. não temos feito com freqUência
aquuo que agora V. Exil faz: o proselitismo do tunsmo em nosso Pais. Em verdade, essa é uma
das granaes mdústrias mundiaiS e uma das maiores geradoras de empregos que se conhece. De
fato. precisamos de uma política de turismo bem
mais agressiva do que a que possuímos hoje. Não
apenas os Estados de algum modo negligenciam
essa política. mas sobretudo o Governo Federal.
Um Pais com as condições que possuímos - as
qua1s V. Ex' exafta em boa hora- não poderia deixar de ter uma ativ1dade turística infinitamente
ma1s mt~nsa do que a que ex1ste hoje. Basta dizer
que. enquanto uma única cidade americana. Las
Vegas, recebe cerca de 30 milhões de turistas por
ano. o Brasil racebe pouco ma1s de três milhões.
Prec1samos estimular o turismo interno, sim, mas
sobretudo o turismo ex1erno, ou seja. temos que
ser receptivos r1e turistas externos. Os recursos
naturais, nós os possuímos em abundância e em
condições muito melhores do que a grande maiona dos paises. V. Exil nos traz um dado interessante: 25% dos nossos municípios estão afeitos a
essa atividade tão bentazeJa. notadamente no seter da geração de empregos. Recentemente tivemos uma luta na tentativa de aprovar lei mediante
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a qual seja autorizada a presença dos cassinos ou~
tra vez em nosso País. Hoje existem cassinos fun~
cionando em mais de cem nações do mundo. Mais
da metade dos países - 7<r}~ - adotam o cassino
como instrumento formidável na geração de empregos do ponto de vista do turismo. Não acredito que
possamos ter de fato uma atividade turística intensa.
como desejamos e como é passivei realizar no nosso País, sem termos os cassinos legalmente funcionando. Há certa reação de algumas fontes, que considero, com o devido respeito aos que têm essa rea·
ção, hipócrita, pois temos cassinos ilegais- esses,
sim, deletérios - funcionando em nosso Pais, há
muito tempo, na completa clandestinidade. Se temos
o jogo do bicho na clandestinidade. uma atividade
ilegal criminosa, por que não legalizá-la , colocandoa sob o controle do Estado? Penso que precisamos
caminhar para uma solução dessa natureza, se quisermos, de fato, estimular a ativ1dade turística em
nosso País, gerando empregos e riquezas para o
Brasil. Concluo, Senadora Emília Fernandes, eu,
que sempre concordo com V. Ex' em todas as suas
posições, pedindo vénia para d1scordar quanto a
uma delas: trata-se de uma ligeira citação de V. Ex•
no começo do seu discurso. V. C:.-:11 falava C')~. ~~
verdade, deveria tratar 1e .Jutrcs te~as, er1t:-8 c':.
quais das leis que ago·a e!Sla~~s '-'Ota~':"io. u~a ~~~
las que visa penalizar :.·~ rurciGPí:irios públicos. Pedindo outra vez descuh::J.s t,1<;r::--:r:jco '1e V. Exª. C0n·
sidero aue. ie r.:.;r.::J, 3. !P.i r:ar.a.,zc o~ runcionarios oú·
t~:co~
........... ~~r:é1;1uc.:.-:z da L::: i não.:: ,:;;:!.s3.. Os I L!~·-= r:··
nários estão senL:-:' c.:;r:-7.11.t.:aJo::: . .:::7\. ::;c:;.:; 3J·A~a:-- .::.
resolver uma cri::;·.": r.·H.... ~.Ut. :~!~t2l ;:a ~--=c..:•;--.Gr:.la ---~ .... ~·:··
nal. Nenhum GO~w>f;,..,..-, ,.~··r:: E:..o-2 , .•:~nh:.r.-:~ ~ ..• r:.:
Governo que passo:: p·:::lr ~==-a:s .:-.'-" q . . ~"" '· ~;.~'1. ,_ -:.-;r.
gir no futuro, terá inte .· :s:e e r:" ::"l.?""~r ,~m~ 13i .a~-c:.v.
vamente para penaliz.J.r !:Jr\"!!Gn:3.nos. :' !ir.gu~!7' ::-~ri?,
louco, ensandecido ô 7!5~2 :':"'n!(). Pena~r~-1. ,,,~
com determinados obje!.vos. É e: r.:as.•"J c? :..,.;:~~~;..;i:·~·
atual proposta ao Conrr~s5(1 ;·~oc:toil31. ..::;el a~Je <-=.~:~ .. ;
lei fere interesse de flir;::::::ma:-:Gs. rr.:- ~ -:- t:;L.z. ::.~~~ •
objetivo nacional maior. ~uc e v oJe üjudar a. resoiver
problemas econõm,cos nac1onais graves. E, na verdade, não afeta apenas os mteresses dos funcionários - sou funcionário púbhco também e não seria
suicida ao ponto de desejar que eu próprio fosse pe·
nalizado. As leis que estão sendo propostas sacrificam a nação inteira, todos os brasileiros, e não apenas as funcionários.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS)
- Agradeço a V. Ex' pelo aparte. lnc01poro ao meu
pronunciamento as considerações de V. Ex' - 1n1Cio
pelo tina/ do seu aparte até chegar aos dema•s pontos
abon:lados. Concordo que não apenas os luncionános
pubi•cos estão sendo penalizaoos. Na mnha rápida mtrOOução, reduz1 demasiadamente os reflexos e as re-
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permssões das medidas que estão ai. Reamenle,
as medidas que esliio serm ~ penalizam lodo o
Pais: os Eslpdos tx ., · os, os ITI.Inicipios, a ~
empresarial, os trabalhadonr& e os funcionários públicos. Concordo plenamenle com V. Ex'.
Concentrei-me na quessão dos funcionários pú-blicos. porque não concordo com a proposta de daeconto para funcionários públicos aposentados. Entendo, sim, que poderíamos encontrar outras lo,._
de moralizar, trazendo à disco rssão a questão da
Previdência. Poderiarnos tratar dessa questão sob
outro ponto de vista, combatendo a sonegação, a
corrupção, o desvio de ll'illões de reais da Prwidlncia e, principalrraú, fazendo com que todos r'l8lle
Pais dessem a sua contrtruição. Hoje, sabemOS que
há um grande pen:entual de sonegadOI8S e outros tantos de trabalhadores na infolmalidade. Esses .......,..
te não recolhem aos oolnrs públicos. Mas COI'I&idalo
que é sacrificar o funcionário público, sim, quando i'
transferimos para o quinto ano, ano que van, o~
lamento de salários e de anecadação de mais impostos sobre cheques, sobre empresas e, pnnc:;p.imente, retirando dinheiro dos municípios.
Em relação à questão dos cassinos a que V.
Ex' se relere, trata-se de lama que gera controv6rsias e pensamentos dil:'9l'gllnles não só dentro do
Pais, mas também dentro desta Casa. É um asso'*>
que deveria ser debatido em profundidade. Mesmo
reconhecendo que há um esforço, às vezes isolado
de um Governo de Estado, de determinadas Prefeituras e até de órgãos da iniciativa privada, precisaríamos de uma postura mais forte, mais firme do Governo em relação à questão aos cassinos.
Fiquei, de certa forma. mais otimista, quando
li na revista Villjllr. n• 16/1998, uma entrevisla
com o Presidente da Embratur. o Dr. Caio Luiz da
Carvalho, por quem temos o maior respeito e co,._
sideração pelo esforço, qualidade e compet6nola
com que tem tratado o assunto: e com o próprto
Presidente da República, Fernando Henrique C doso. Na entrevista, Sua Excelência diz que o tl:trismo, no seu Governo, é tratado como atividade
estratégica, que é a vez e a hora do turismo no
Brasil e anuncia, ainda, que o seu programa dit
governo para o novo mandato de 1999 a 2001 i,._
corpora. como compromisso primeiro, a questio
do turismo e que vai investir no setor, até o ano
2000. dentro do programa 'Avança, Brasil', cerca
de R$5 bilhões, para contemplar quatro metas: pri·
meira. elevar a demanda pelo Brasil ao patamar
de 5,5 bilhões de turistas estrangeiros por ano a141
2002: segunda, aumentar a receita turística anual
em moeda estrangeira para US$4.9 bilhões; tercei'"· expandir pdra 35 milhões/ano o total de desern-
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barques aéreos nac1onais; e, quarta, incorporar 30
milhões de novos consumidores ao mercado interno
de turismo. Depois, Sua Excelência estabelece as
diretrizesdecomo pretende atingir.
Então, o que queremos realmente é que esse
compromisso público do Presidente, que ainda vai
governar este País por mais quatro anos, não fique
apenas no papel; e que Sua Excelência não continue a realizar constantemente cortes de todo tamanho como os que estamos vendo.
Queremos nos associar à postura que V. Ex",
Senador Edison Lobão, assume nesse seu aparte,
em que exige do Governo Federal um maror compromisso com essa área, destinand<Hhe os recursos
necessários.
O Sr. Edlson Lobio (PR.-MA) - Permite-me
V. Ex" um aparte?
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS)
- Com prazer, nobre Senador Edison Lobão, se V.
Ex" deseja complementar seu aparte.
O Sr. Edlson Lobio (PFL-MA) - V. Ex' nos
traz, agora, uma infonnação, que, confesso, não conhecra, e que está inseria na revista "VIaJar". onde
o Presidente da República manüesta o seu real interesse em estimular o turismo em nosso País. Quanto ao Dr. Caio Luiz de Carvalho, Presidente da Embratur. conside~. tanto quanto V. Ex". um homem
extremamente capaz, que está em condições de gerir esse setor com bastante dinamismo, desde que
lhe sejam dadas as condições necessárias. sobretudo financeiras, para implementar aquilo que precisa
ser ferto em matéria de estímulo e dinamização do
turismo em nosso País. No entanto. elevar o desembarque de turistas aqui de 3 milhões por ano para 35
milhões por ano, ou seja, multiplicar por dez aquilo
que se conseguiu em décadas, só depois de ITI.Iita
tentativa, de muito trabalho realizado e, principalmente, com a reabertura dos cassinos. Sem isso, não chegaremos nunca lá. Não tenho intenasse pessoal algum
em cassinos, até porque não jogo. Sou um realista.
isso sim! Pois se o murido inteiro elegeu o cassino
como catapulta para a elevação da atividade turlstica
em cada nação, como é que nós, que somos os mais
inteligentes, os mais capazes, atxminamos essa
idéia? Isso é que não consigo compreender. Se queremos. de fato. um tunsmo intenso no nosso País.
temos que nos valer de todas as possibilidades. Mais
uma vez, muito obrigado a V. Ex".
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS)
-Agradeço, mais uma vez, o aparte de V. Ex".
Continuando o nosso raciocínio. lembrávamos
o avanço e o papel signüicativo que o meu Estado, o
Rio Grande do Sul. tem dentro desse contexto. Sem
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dúvida, ele tem buscado investir e preparar-se para
esse trabalho. É um Estado com um potencial turfstico muito grande, como eu já disse, desde a região
da serra até a fronteira, com suas características
geográficas e culturais particulares; inclusive, por serem devidamente valorizadas, ganham nova dimensão com a vigência do Mercosul.
Com esse objetivo, destaco a realização do Primeiro Encontro de Turismo do Meroosul, que aconteceu nos áas 09 e 1O deste mês, na fronteira do Rio
Grande do S.. com o Uruguai. na Cidade de Riviera
Na mesma direção, também, ressalto a importância do Congresso Nacional dos Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade, a realizar-se no finaJ de
novembro, em Foz do lguaçu. no Paraná, promovido
pela Confederação dos Trabalhadores do Setor;
além do tema direnos sociais e trabalhistas, também
estarão discutindo o turismo nacional e a geração de
empregos.
A iniciativa de lortalecimento do turismo regional deve acontecer não apenas no Rio Grande do
Sul, mas em todo o País. Esse lortalecimento deve
ser acompanhado de campanhas políticas e medidas concretas de apoio ao desenvolvimento dos potenciais verificados em cada região. É preciso que
todos, especialmente os municípios e seus adminis-tradones, se empenhem em criar, por exemplo, conselhos e planos municipais de turismo, implementando ações vol1adas à educação ambiental, ao resgate
da história e à valorização dos patrimónios culturais.
Essas são fonmas de como podemos fomentar e levar o desenvolvimento às diferentes regiões do Pafs.
Concluo encaminhando o seguinte pensamento: o fortalecimento e o desenvolvimento do turismo,
sem dúvida, dependem de uma boa estnutura, de
ofertas de serviços adequados, de qualnicação de
pessoal e, acima de tudo, da valorização do turismo
em !unção do quadro da aluai economia, que é decisivo para o desenvolvimento económico e geração
de empregos no Pafs.
Sem tolher a liberdade de ninguém, é fundamental reverter a sarda cada vez maior de dnheiro do Pafs,
que cresceu de US$2,9 bilhões para US$5,8 bilhões
em 1996 e mais ainda nos últimos dois anos. A reversão desse processo é uma contribuição importante
para gerar empregos internamente e reduzir o déficit
cambial, também responsável pelo recente pacote.
Por fim, gostaria de reafirmar, mais uma vez. o
papel destacado da Embratur, que, apesar das dificuldades económicas vN"idas pelo País, tem incentivado uma nova visão para o turismo nacional. Concluo, portanto, ratnicando a minha disposição de Ira-

547

balhar cada vez mais pela afinmação do turismo regional e interno, o caminho para também transformar o Brasil definnivamente em grande pólo do turismo internacional.
Era o registro que eu gostaria de fazer nesta
manhã, Srs. Senadores.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Emilia Fernandes, o Sr. Garlos Patrocínio, ? Secretário. deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Va/adares.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda, próximo orador inscrito.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discunso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e Srs. Senadores,
o Ministério da Ciência e Tecnologia anuncia que
duas cidades, São Paulo e Curiliba, irão testar, nos
próximos dias, a mistura de 3% de álcool ao diesel,
como fonma de incentivar o aprovenamento desse
importante combustível que é o álcool.
O anúncio de que essas duas cidades irão testar essa mistura de 3"k do álcool com o dlnel representa algo extremamente importante para o setor
sucroalcooleiro. O Brasil, hoje, com todas as dificuldades de seu balanço de pagamentos, está a despender divisas com a importação do óleo dleMI. Os
testes já realizados mostram que é perfeitamente
viável utilizar-se até 3% do álcool no dle- sem nenhum ajuste nos motores e sem nenhum prejuízo
para eles.
Quais seriam os benelfcios que adviriam dessa
mistura? Em primeiro lugar; a melhoria do meio ambiente, uma vez que o álcool iria melhorar a qualidade
do óleo d,._.; em segundo lugar, a economia de clvisas, uma vez que os cálculos mostram que seriam
economizados alé 1 ,5 milhão por áa em nosso Pafs,
em tenmos de importação desse combustlvel. E, finalmente, seria um estfmuto para o setor sucroalcooleiro,
no momento em que estamos com mais de 2 bilhões
de IHros de álcool estocados, e esse excesso de produção de álcool gera desemprego no setor in<iJstrial.
sobretudo no setor agrícola. Tanto no Nordeste como
nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as destilarias estão abarrotadas de álcool, estão deixando de
comprar matéria-prima, porque não têm mafs onde colocar o álcool que está sendo produzido, o que está.
conseqüentemente, gerando desemprego na zona rural e nas unidades industriais.
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Por isso, Sr. Presidente, acho que já está .,..
atrasada essa providência do Governo de estimuler
cada vez mais a utilização do álcool como um adlfvo no diesel, gerando todos esses beneficies a qw
me refen.
Segundo o Secretário de D-nvolvimeniO
Cientifico do Ministério de Ciência e Tecnologia, Dr.
Gaspar Erich Slemmer, o grupo vai propor um
por 30 dias nas duas cidlldea para detectar _,..
tua is problemas que possam ocorrer. Gaspar S I me r informou que, com o uso de adttivol, há pc r -.
lidade da adição de até 10% a 15% de 6Jcool no«*sei, melhorando extremamente o desempenho doB
motores.
A escolha das duas cidades. segundo o Dr.
Gaspar. deveu-se aos problemas de poüção e i.,..;.
tação das e111p1Bsas de Onibus em f..- o s - · O
á.lcool já é misturado, Sr. Prasidenle, ao..._. em 1*'ses como Suécia, Alerrllnha, Aualrália e ESiada& lJnó.
dos e já poderia
lant>ém rniÁ.Irado ..,
nosso Pais, se não~ tanta~ em_.
lorizar um produto que é ....avável e em cuja produção o Brasil já demOnstrou mundialrnenle co~tln
cia, pois é o maior produtor desse cormustivel, com
os maiores indices de produtividade.
Segunde o Dr. Caspar, o Brasil llllá imponaudo
hoje 15% <b:. 600 mi: barris de óleo . . . . ~
dos dianarnente. Se subelilulss I lOS eues 15% de
óleo dieael por álcool, poderíamos chegilr a u,... economoa. como disse, de alé 1,5 rrilhão pa da
A proposta desse grupo que esllll fazendo ses testes, Sr. Preaidenta, vai ser
M
autondades do Governo ~ral, e temos cel18za de
que os resultados seoão tão benéficos que esu. PlD'
vodêncoa deV8rá ser eslendida a todo o Pais.
O fato é que, nesae quadro de desempn~ge e
de recessão 8001 oOmica, uistem soluções estrutu•
deras da ecoo oomia bnlsileira. 0 Ci,_ - Coo 1 IGD
lnterministerilll de Álcool, em boa hora criadll plilo
Governo Fernando Henrique Cerdoso, é um 6rglo
que vem estudando essas medidas de fortafecina>lo da produção nacional de álcooJ. O que lametllamos é apenas a demora na implementação dila
cisões. Com efetto, precismnos valorizar esse produto nacional, precisamos ampliar o seu mercado.
Recentemente esta Gasa conseguiu dar una
colaboração extremamenle importante para o Pltlgrama nacional. Refiro-me à aprovação do projtolo
de lei que cria a chamada Frota Verde, ou seja, tabelece que, no poazo de cinco anos, todos os ,...._
culos leves do Governo Federal deveoiio ser sublllituidos por veicules movidos a álcool. Essa lei, Sr.
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Presidente, representou a correção de um absurdo,
que foi o Brasil deillar de produzir veículos moVidos
a álcool. De fato, chegamos, em 1987 e 1988, a produzir 700 mil veículos a álcool, e a previsão para
este ano é que venhamos a produzir apenas 300
veículos.
Então, um pais que domina a tecnologia de proruzor um combustível renovável, um combustível ~m
po, que é responsável pela ge<ação de mais de 1.3 milhão de empregos diretos no setor agricola. no setor
irólstrial, combustivel que possibilita a econorria de
considerável volume de divisas, esse pais não pode
oaegar esse combustível a plano secundário. Isso estava iUAileoe<ldo, estavam deixando de produzir veíCUlos a álcool, e foi preciso que uma lei de iniciativa do
Congresso Nacional estabalecesse a criação da chamada Frota Verde paoa que as montadoras vonassem
a produzir veículos movidos a álcool.
Em boa hora também, o Governador do Pamná, Jaime Lemer, adotou nonnas semelhantes para
os veículos estaduais. O mesmo está fazendo o Governador Mário Covas, de São Paulo, que, através
de um decreto, instttuiu também a chamada Frota
Verde paoa os veículos estaduais. O bom sena, Sr.
Presidente, que outros Estados, sobretudo aqueles
onde existem destilarias de álcool, que têm a sua
base económica centrada no setor sucroaloooleiro.
na produção de cana e de álcool, também adotassem a mesma providência de utilizar nas suas frotas
somente veículos movidos a ák:ool. Com isso iríamos ampliando o mercado para o álcool e não aconteceria o que está acontecendo hoje, quando mais
de 2 bilhões de lttros de álcool estão estocados, os
preços aviHados, gerando dificuldades extremas
para o setor, com o fechamento de váoias destilarias,
de várias usinas, e com um nível de desemprego
nunca visto na área sucroalcooleira.
Por isso. Sr. Presidente, é mutto ausptciosa a
notícia de que, nos próximos dias, já estarão sendo
fettos tesles com Onibus, nas cidades de São Paulo
e Curitiba, mostrando a viabilidade técnica. econõmica e financeira de se adrtar 3% de álcool ao d....,l,
como forma de melhorá-lo, de economizar divisas e
de contribuir para o meio ambiente.
O Sr. Edlaon Lobio (PFL-MA) - Permtte-me
V. Ex' um aparte?
O SR. JOEL OE HOU.ANDA (PFL-PE)- Ouço,
com salisfação, o nobre Senador Ecison Lobão.
O Sr. Edlson Lobio (PFL-MA)- O Proálcool,
instituído num momento de crise internacional de
energia, terá sido, sem dúvida. uma das mais felizes
e criativas iniciabvas de nosso País. Todavia, como
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quase tudo que aqui acontece, foi uma solução passageira, quimérica. Aí está o Proálcool hoje abandonado, quando os europeus criam, no mercado
comum, uma linha de financiamento da ordem de
US$300 milhões para financiar pesquisas que já
foram feitas aqui no Brasil com extremo sucesso.

Não há duvida de que o álcool foi uma iniciativa vitoriosa, mas ele depende, sem dúvida nenhuma,
de estímulos, de subsídios do Governo Federal.
Todos os países desenvolvidos subsidiam sua
agricultura. A França, para manter o trabalhador
no campo, subsidia fortemente a plantação de
beterraba para produzir açúcar, quando se sabe
que o açúcar de beterraba custa o dobro do açúcar de cana. Bastaria que a França comprasse o
açúcar no Brasil, em Cuba ou em outros países
para estar gastando apenas 50% do que hoje investe em matéria de açúcar. Mas vale a pena manter o
trabalhador trabalhando: no campo, lugar onde nasceu e onde quer permanecer. Por isso a França
procede assim. Nós, não. Achamos que o subsídio
v~le para determinadas atividades e não vale para
outras. V. Ex' mesmo revela um dado, que já é de
nosso conhecimento, que a industria do álcool gerava cerca de 1,3 milhão de empregos em nosso
País, o que é uma realidade, pois o emprego mais
barato que existe em nosso País é o do trabalhador da indústria sucroalcooleira. Precisamos, por-

tanto, retomar essa indústria imediatamente, seja
por esses caminhos a que V. Ex• se retere, mediante tentativas de utilização de um pouco de álcool também no diesel para ónibus, seja na retomada efetrva da produção de álcool em nosso
País para utilização em todos os automóveis. Muito obrigado a V. Ex'.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Eu é
que agradeço a V. Ex', Senador Edison Lobão, a
gentileza do aparte que me honrou e quero afinmar
que o mais grave, nobre Senador, é que não estamos necessitando de mais subsídios para a produ-

ção do álcool, haja vista que temos um superávit de
2 bilhões na oferta de álcool. Hoje, o problema é de
demanda, de consumo do álcool. Como eu já disse
antes, o Brasil, lamentavelmente, deixou de produzir
veículos a álcool e os que hoje o consomem já estão
deteriorados, estão sendo sucateados numa proporção muito alta. Além disso, a mistura de álcool na
gasolina, que até bem pouco tempo era de 22%, não
está dando para escoar a produção nacional de ál-
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permanecem elevados os níveis de estoque do álcool, aviltandO seu preço e trazendo problemas graves para o setor sucroalcooleiro.
Queremos, portanto, justamente atuar do
lado da demanda, fazendo com que o Governo dê
velocidade às decisões do Cima, no sentido de
ampliar a mistura do álcool na gasolina de 24%
para talvez 25% ou 26%, e que aceleradamente
promova medidas para incorporar 3% no diesel.
Isso já seria uma grande ajuda no escoamento
desses estoques, além de outras medidas relacionadas com a abertura do mercado para o açúcar,
produto dO setor sucroalcooleiro que está encontrando barreiras enormes, como V. Ex' já se referiu, sobretudo na União Européia, onde se protege
fortemente, com subsídios, a produção do açúcar
de beterraba.
O Sr_ Ron.ro Jucá (PFL-AR) - Permrte-me V.
Ex' um aparte?
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) Ouço, com satisfação, o Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PFL-RR) - Gostaria de
registrar, Senador Joel de Hollanda, a importância
do tema que V. Ex" levanta nesta manhã. Sem dUvida nenhuma, a questão do Proálcool, como foi dito
aqui por V. Ex" e também pelo Senador Edison Lobão, depende principalmente de uma decisão política. Como também já foi drto, temos consciência de
que o Proálcool foi uma ação extremamente inteligente, uma ação pertinente no momento de uma
conjuntura internacional muito forte, mas que fOI depois colocado de lado. E, mais do que isso, começou a ser execrado até em alguns aspectos, como,

por exemplo, na questão dos carros a álcool. Urdiuse uma campanha dHamatória dos carros a álcool.
Dizia-se que eles não prestavam, exatamente para
se contrapor a um programa que o Brasil tinha. Temos consciência de que neste momento que o mun-

do vive, em que a balança comercial do Brasrl é negativa e causa preocupação a todos, em que é preciso gerar empregos, é necessária essa decisão polftica de reativar o Proálcool. Mas não basta aumentar a produção de álcool, pois, como disse V. Ex', a
produção atual não encontra a demanda necessána:
são necessárias também outras detenminações e
decisões polfticas, como a de que veículos oficiais

só usem álcool, como a diminuição dos impostos
para carros a álcool, o alongamento dos financiamentos com taxas de juros menores para a aquisi-

ção de carros a álcool, a adição do álcool ao óleo

cool. Tanto é ass1m que o Cima. e nós também, de·

diesel. Essa é, sem dúvida. uma saída extremamen-

fende a ampliação da proporção dessa mistura de

te inteligente para gerar demanda de álcool. Enfim,

22% para 24%, o que ainda é insuficiente, porque

todos são caminhos que precisam ser tomados com
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urgênc1a. GOSlalia de pa..-nizar V. Ex" pelas . . colocações e dizer que é preciso que não só aqui.
no plenáno do Senado, mas nas comissões técnia.s
e também junto aos Minilltérios, nós, Senadores e
Deputados, expticrtemos politicamente, de forma
mais forte. essa necessidade, porque é um caminl'lo
•mportante para reorganizar a economia. a balança
de pagamentos e - como bem lembrou V. Ex' - a
questão ambiental, já que o álcool polui muito me·
nos do que o óleo dlesM, e essa adição irá cormi·
buir para sanar isso. Pal1lbemzo V. Ex•. mais ..na
vez, pelas cotocações e quero dizer que estamos
marchando no mesmo caminho. Entendemos q. . a
reativação da decisão politica de utilizar o álcool
como insti1Jmento de energia ill1l0r1ante para o Pais
é fundamenlal. Meus parabéns.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) Agradeço suas observações. nobre Senador Romero Juca. com as quais concordo plenamente, porque
eslão na linha do meu modesto pronunciamento.
Goslana de lembrar que o motivo que levou à
cliação do Proálcool foi juslamenle a crise no
Médio, o choque do petróleo, quando, de repente.
essa fonle de energia para o Brasil passou a ser pn>
blemálica e insegura em função da guerra que ai se
instalou. E o Presiclente Geisel. um estadista, um homem de v1são, concebeu o Proálcool como uma fonte
alternativa de energia para o Brasil. uma matliz anergêtica própria, renovável, que permitiria ao Pais fazer
face a evenluals bloqueioS no s~mento Cle pe~.
Hoje. contudo. já não há ma1s aquela preocu·
pação grande com a situação no Oriente Médio, mas
existe outro motivo maior, com certeza. para fo,.lecermos a produção nacional de álcool: é a qu.tão
do desemprego. Traia-se de um setor que reconhe·
Cldamente gera empregos no campo e no setor induslnal. 1us1amente absorvendo mão-Oe-obra menos
qualificada. como os plantadores e cortadores de
cana espalhados por todo o País. Não me refiro somente ao Nordeste, mas São Paulo está sofrendo
muito com a sjtuação atual do setor sucroaiCXX116etro.
o Parana. Maio Grosso, Genr~ste. lodos os Es·
lados produtores de áloool e açucar estão sofrendo
esta grave cnse.

on.me

A solução lalvez tosse o Brasil. nnerguitllldo
nessa recessão. reahvar o Programa Nacional 00 Álcool. até mesmo com o mesmo nível de incentivo;
nem estamos pedfndo mais incentivo, mas ~s
que possibilitem o escoamento da produção quer de
alcool. quer de aç(lcar. para que o setor gere elll!)re·
gos. pagamento de impostos. enfim. o desenot01v1·
menta que as reg•ões necessitam para a manuten-
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ção da sua ahv•oade económtea. No entanto, isso
não está acontecendo. As decisões estão demorando muito. Tivemos avanços importantes promoYidos
pelo Cima, e quero aqui elogiar o Ministro José Bo·
!afogo, que lem sido um entusiasta do programa, o
Secretário Executivo do Mín&stério da lndUstna e Comércio Paulo Job1m, o Dr. Pedro Parenle, do Ministério da Fazenda. e o Dr. Bolívar. que são homens
que têm tido sensibilidade para tocar esse programa. Mas o que estamos pedindo é urgência nessas
decisões, para que possamos dar uma contributçã.o
ao País neste momento de tanto desemprego. E hâ,
Senador Romero Jucá. Senador Júlio Campos. uma
questão que ho1e está sendo colocada pelas centrais sindicaiS. que é o Governo diminuir a carga de
1mpostos sobre cs automóvers, como forma de enfrentar o desemprego nas montadoras. Ass1m, a frota. que está envelhecida, seria substitulda por veículos novos, o que cnana demanda para os 200 mil
veículos que estão estocados nas montadoras.
Cre1o que essa su9e~tão das centrais sindiCaiS, aropiada às sugestões relacionadas com o álcool, poderia atingir o ob)etivo bem maior. que é o de gerar
emprego no campo e no setor industrial automotivo.
A idéla seria o Governo financiar a troca de carros a
âlcool usados, já bastante desgastados, por carros
novos a álcool. atmgindo dois grandes ObJetivos: pnmelro. ajudar as montadoras a se desfazerem de
seus estoques; e. segundo, ajudar a consumir o álcool que está estoca::::Jo.
Creio que a sugestão das centra1s s1ndica1s,
que estão preocupadas. com razão. com os elevados estoques de veiculas nos pátiOS das montadoras, combinada com os ObJet!vos do Programa Nacional do ÁlcooL ou seJa, de substituir os veículos
velhos. usados, por novos, mov1dos a álcool, dana
um 1mpacto mu1to grailde no pnnctpal problema do
Brasil hoje, que e o aesemprego e a recessão.

É por ISSO que. nesla manhã, agradecendo aos
Senadores que t1veram a disJX)sição de nos apartear
neste peQueno pronunciamento, gostana de apelar
ao Presidenle da Republica. ao Mimstro Pedro Ma·
lan e ao M1mstro José Botafogo Gonçalves, da Indústria. Comércio e do Tunsmo. para Que agilizem.
dêem velocidade às decisões relacionadas com o
Programa do Alcool, inclusive estudando. concomitantemente. essa sugestão das centra1s sindicaiS.
para que possamos armgrr esse grande objebvo de
gerar. talvez. milhões de empregos em todo o País,
através do loMalec1mento da produção de álcool e
do retomo a produção expressrva de veículos movljos a álcool
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Portanto, Sr. Presidente, era esse o registro que
eu queria fazer nesta manhã, sobretudo eJCpreSSarldo
a minha alegria por saber que, nas cidades de São
Paulo e Curitiba, já estarão funcionando os primeiros
veículos a diesel com álcool aditado, mostrando que o
programa é viável e pode render murtos benefícios
económicos e sociais para o nosso Pais.
Murto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao Senador Garfos Patrc>cínio, próximo orador inscrito.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Prc>nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em novembro de 1996, tive a honra de integrar uma Comissão
de Parlamentares que esteve em diversos municípios do Estado do Amazonas, conhecendo a realidade física e social em que se desenvolve o Projeto
Calha Norte. Lembro-me que, lá, estiveram também
os Senadores João França e Romeu Turna e os Srs.
Deputados Giovanni Queiroz e Jair Bolsonaro, além
de vários oficiais das Forças Armadas, jornalistas e
servidores desta Gasa Legislativa.
Constatei a importância da presença dos milrtares na Região AmazOnica, tanto em termos de assegurar a soberania nacional, quanto de prestar assistência às setentas pequenas comunidades isoladas
existentes nas áreas ocupadas pelo Exército. Também merece destaque o papel da Marinha e da Força Aérea, respaldando muitas das ações necessárias à execução do Projeto Calha Noite.
Considero, portanto, plenamente justificado o
percentual de BO'l'o de credibilidade das Forças Armadas junto à opinião pública nacional.
E, por que, Sr. Presidente, reporto-me a essa
experiência ocorrida há dois anos? Porque, a partir
de então, tenho acompanhado com maior atenção
as mudanças estruturais do Exércrto brasileiro. São
exemplos dessas mudanças: a participação em Forças de Paz; a maior penmanência do soldado engajado na tropa (hoje, seis anos ao invés de quatro
anos), levando à "profissionalização"; a atuação no
Programa Criança-Cidadã, junto aos menores carentes e a distribuição de alimentos, entre outros.
E um trabalho ordeiro e silencioso, que, na
maioria das vezes, só é conhecido por aqueles diretamente envolvidos: os militares e os cidadãos beneficiados. Ainda neste ano, surpreendi-me ao ler num
jornal referência ao fato de que a Aeronáutica sediada em São Paulo, quinzenalmente, manda equipes
de médicos, farmacêuticos, juristas e até psicólogos
às regiões de fronteiras do Pais para um trabalho de
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assistência àquelas populações, e mantém um plantão permanente para transporte de órgãos destinados a transplante.
Na opinião do Almirante Mário Casar Acres, o
fim da Guerra Fria e o consenso das nações desenvolvidas estão produzindo uma ordem internacional
global, naturalmente redutora dos Exércitos. Os próprios milrtares, exceto os das potências reconhecidamente belicosas, sentem-se fragilizados em suas
convicções sobre a missão militar tradicionalmente
básica. Tendem a vivenciar mais as questões internas, atualmente sujertas a furbulências em conseqüências dos ajustes socioeconômicos que se fazem necessários.
Entre as questões internas, a que mais preocupa toda a população-é inegavelmente o aumento desenfreado da violência no campo e na cidade. Hoje
em dia, tanto o lavrador isolado nas lides do campo,
quanto o trabalhador urbano usuário dos transportes
coletivos, sentem-se expostos à constante ansiedade causada pelo medo de um assa~o. Já não há
mais horários ou locais menos violentos; a qualquer
hora do dia, e nos locais mais movimentados. os furtos, os roubos e os seqiiestros acontecem.
A propósito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, participei, no final da última semana, em minha cidade, Araguafna, no Estado do Tocantins, de
uma convocação da sociedade local, que, tendo em
vista os constantes ou semanais assaltos a Onibus
que percorrem a Belém-Brasllia e outras rodovias do
meu Estado, está procurando meios de participar
também, de alguma forma, do combate a essa criminalidade desenfreada, que está campeando por todo
o nosso Pais. Temos llli!rilicado que, no Estado do
Tocantins, um Estado do interior do Brasil, um chamado Estado perilérico, onde até há poucos anos se
vivia em paz e harmonia, bandidos ligados ao Comando Vermelho têm sido presos constantemente.
A crise econOmica mundial, ao chegar ao Brasil, trouxe no seu rastro o desemprego. Os comerciantes informam que nem a expectativa das festas
natalinas evitará a dispensa de empregados, o que
já está acontecendo na indústria e na prestação de
serviços. Com o aumento do desemprego, será inevrtável o crescimento da violência.
Sabemos que o papel das Forças Armadas
junto à Nação se encontra pertertamente determinado na Constituição em vigor. Elas não podem nem
devem ser utilizadas na manutenção da ordem pública. salvo nos casos de estado de direrto ou de sítio.
O c:aput do art. 136 da Carta Magna assim especffica:
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• Art 136. o Presidente aa Repúbliaa
pode, ouvidos o Conselho da República e o
Conselho de Delllsa Nacional, decrelar lado de defesa para pn1servar ou pronlamente restabelecer. em locais AISiritos e a.
terminados, a ordem pUblica ou a paz soa.l
ameaçadas ... •
Anterionnente, o Item III do art. 34 Msevera:
•Art. 34. A União rião inleNirB. nos Esados nem no Distrilo Federal. para: ...
III - pOr termo a grave
mento da ordem públiCa;'

comp~

Apesar dessa detenninação constitucional, em
novembro de 1994 - há quatro anos, portanto -. o
País assistiu à naalizaçlo de um conv6nio armado
federal-estadual. denominado Operação Rio. O convênio foi a forma encontrada para dispensar a tra,.
tação no Congresso e. apesar das dúvidas qu.nto •
constitucionalidade, recebeu a aprovação de mados juristas como 'a melhor medida pano
oorrter a criminalidade no Aio de Janeiro'.
Em abril deste ano, t998, SOO homens do
Exércrto foram acionados, juntamente oom a Policia
Federal. na tentativa de conter a violência no campe.
Participai, s~ e Sns. Senadores, da Eco
em que o Exércrto tomou conta das ...a e da MgUrança do Rio de Janeiro. O Brasil foi elogiado !*>
inúmeros chefes de estado e participantes .-qlMie
evento. Fo1 uma maravilha. Não se viu um IIi"*
nas ruas e não se registrou quaJquer ameaça de i&segurança.
O próprio Presidente Fernando Henrique foi taxativo ao afirmar que as Forças A~ não al\ariam no combale ao narcotr6fico. Considero tan'lbM1
sensata a opinião de inúmeros oficiaJS de alto , __
ião de que seria completa i~de ""'!»"
nhar a vida de jovens soldados de t8 anos no c:ombate à criminalidade.
E preciso. porém, que alguns aspa tos ela
questão saj8m equacionado&:
1 ) Mesmo que o aluai 'engajamM11o' na
tenha ainda quatro anos de duração - nós sabiitt•
hoje que a média já está atingindo seia anos de ditração -. esse período de treinamento faz com que
os reflexos e a praparaçio de um ;.-n. já eniiD
com vinte e três anos de idade. estejam • altura - .
sa tarefa.
2) A ordem pública e a paz social já se . , _
tra.m profundamente abaiada.s, com gnrves 111 ._
na segurança - ou insegurança - interna, bem 001110

se.

t.,..
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na imagem do País no exterior, com sérias conseqüências para o turismo.
3) O desemprego aumentará o índice de violência, principalmente a urbana, já que levas de imigrantes desesperados aportam todos os dias às ci·
dades passandO a viver em condições subumanas.
Vários outros aspectos poderiam ser aqui relacionados. Entretanto, para não me alongar em argumentos conhecidos de todos, pois é a realidade em
que vrvemos, penso em convidar o Ministro-Chefe
do Estado Maior das Forças Armadas, General de
Exércrto Benedrto Onofre Bezerra Leonel, ou quem
sabe. talvez. o Ministro do Exércrto, General Zenildo
de Lucena, para discutir conosco a possibilidade da
participação dos milrtares na Clefesa da segurança
irrtema do nosso País.

o Sr. caalldio Maldaner (PMDB-SC) - Permite-me V. Ex" um apane?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO) Concedo o aparte, com murto prazer, a V. Ex", eminerrte Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Caallclo Maldaner (PMDB-SC) - Nobre
Senador Carlos Patrocínio, acompanho, com atenção. o pronunciamento que V. Ex" faz em relação à
segurança nacional, à segurança das pessoas. à
atuação das Forças Armadas, com destaque em vários setores. Eu parto do princípio -e sempre defendi a tese - de que a >nterionzação do desenvolvimento para o Brasil é uma das saídas, até para se
ocupar eqUitatrvamente o campo geográfico do Pais,
evrtando-se, com isso, a concentração das pessoas
nas grandes metrópoles, como vem ocorrendo. Nas
grandes metrópoles, temos três problemas básicos
que afetam demais essas administrações. quais se-jam moradia, al1mento básico e segurança. Se irrtenorizamnos o desenvolvimento. estaremos ajudando
nessa distribuição equitativa e estaremos levando.
também, o desenvolvimento, o bem-estar, a educação e emprego para o irrterior do Brasil, ou seja,
para as menores comunidades. O meu aparte é para
dizer que o papal das Forças Armadas é ele nnurta
importância. como já vem acontecendo, e V. Ex" expôs agont há pouco o trabalho que se desenvolve
nas fronteiras do nosso País. Entendo que a criação
do Ministério oa Defesa no BraSil, congregando as
três Forças. Aeronáutica, Marinha e Exército. deve
objetivar o desenvolvimento natural de um trabalho
na def8SII do Pais. das pessoas, mas também ajudar no desenvolvimento. através da atuação nas comunidades mais aistarrtas. Isso já vem sendo feito,
mas deve ser 1c:~nsrticado, congregando as três
Forças nesse cam'·· lho. A de lesa '18Cional deve ser
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um conjunto que vise não somente à defesa do cidadão em relação à repressão ao crime. mas também
ao bem-estar das pessoas. O objetivo da defesa nacional hoje não é mais apenas cuidar das fronteiras,
preparar-se para a guerra, é também ajudar no desenvolvimento, principalmente na área social. em relação ao bem-estar das pessoas. Ass1m. buscando
as causas, estaríamos prevemndo e ev1tando até a
necessidade de repressão com ma1or intensidade.
Então, a criação do Ministélio da Detesa Nacional.
congregando as três Forças. num trabalho em conjunto, ajudaria no desenvolvimento do Pais. A grande tese, a gra~ definição de defesa nacional congregaria tudo isso: a repressão. quando necessário,
a prevenção e o próprio desenvolwnento, para que
a sociedade se organize, busque saídas, procure
produzir mais para o beneficio de todos. Por isso. a
preocupação de V. Ex1 e o pronunciamento que faz
na manhã de hoje merecem, sem dúvida alguma, os
nossos cumprimentos.
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO) Obrigado, eminente Senador Casildo Maldaner. A
tese que V. Ex' defende é muito interessante. e
com ela concordamos: o papel das Forças Armadas na defesa do nosso País, começando pelos
elementos básicos, por açoes básicas dentro da
soc1edade.
Hoje, as Forças Armadas desempenham um
papel murto i~e. Só pude aquilatar a sua importância depois de ter oonhecido. constatado in loco a
ação do Exercrto, da Marinha e da Aeromiutica. para
assegurar a soberania nacional nas fronteiras e,
principalmente, prestando os ma1s d1versos traba~
lhos de apoio SOCial à gente nbeilir'lha, â. gente das
fronteiras.
Pensamos exatamente como v. EX". Principalmente agora. quando se pretende reformular esse
papel, criando-se o Ministério da Defesa. - o nosso
País é de paz, felizmente não é urn País belicoso -,
estamos intermediando a paz entre outras nações
viZinhas, como ocorreu recentemente. quando o
Presidente Fernando Henrique. através do llamaraty, foi o catalisador de ações para estabelecer a paz
entre Equador e Peru. Esse papel. conforme citado
por V. Ex•. é fundamental.
Acreditamos. ainda, que a VIOlência começa a
se tomar insuportável em nosso Pais. Muitas autondades. ao que parece. querem fazer com que o povo
se acostume a viver com a violência. e as pessoas
já estão se aoostumando com esse estado de coisas. Entra-se no ónibus e já se s ,ara o dinheiro do
assanante, para não ser baleado.
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Recentemente, assisti a um programa de televisão que mostrava que, para uma indústria ou um
comércio ter sucesso. deve fabricar ou vender aparelhos de proteção, oomo grades à prova de ladrões,
campainhas e cães. Esse pessoal está !aturando
bem, apesar da cnse, porque todo mundo está se
enclausurando, encouraçando·se, com medo da violência. Não devemos suportar isso.
Pretendo fazer um ofício para convidar, por in·
termédio do Senado Federal, as autoridades das
Forças Armadas, quem sabe o Ministro-Chefe do
Estado Maior. do EMFA, ou talvez o M1nistro do
Exército, para que possamos discutir o papel das
Forças Armadas, no sentido de agir em caráter
emergencial para ajudar a Nação nas horas difíce1s.
Lembro-me de que, no meu tempo de estudante, em Belo Horizonte, havia uma dupla de policiais
que chamávamos de ·cosme e Dam~o·. Era um
soldado do Exército e um soldado da Policia Militar
que faziam o patrulhamento daquelas ruas.
Sr. Presidente. Srs. Senadores. como bem afirmou o Almirante Málio César Rores. "a solução depende de parâmetros nem sempre manejáveis, mas
há um manejável: o ajuste das bases concenuais da
defesa aos cenários que realmente podem afetar o
Brasil num futuro supostamente previsivel. (... ) É
preciso mudar, com o apoio de politicos, estadistas,
acadêm1cos, jornalistas e militares, atentos às Clr·
cunstâncias. sob pena de •divórcio· entre a socieda·
de (... ) e o sistema militar, isolado no santuário cor·
porativo ... •.
Muito obngado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo
Maldaner. V. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. CAStLDO MALDANER (PMD6-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora·
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. a saúde é,
hoje, no Brasil. um caso de calamidade pública. É
impossível para nós. no exercicio da função parlamentar, omítirmo·nos diante do inexorável processo
de deterioração das condições de saúde em nosso
País. Os incontáveis casos de fraude. corrupção, neghgêOCJa no atendimento médico, má administração
de hospitais e toda a sane de desresperto ao bemestar da população levam-me a ocupar freqüentemente esta tnbuna para manifestar o meu repúdio
ao estado de descalabro da gestão da saúde e à ind~erença dos responsáveis em ~elação ao sofrimento do povo brasileiro.
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Ainda recentemente, pronunciei-me a 1-.peitD
do esCândalo da fraude de medicamentos. que, at6
hoje, continua a nos surpreender com desdob,..,._
tos inesperados e alarrrlames.
Hoje. I'DIIo ao tema dos medicamentos niD
ma1s para denl.flCiar a prálica das fals~ic:ações, nw
para apelar ao Gowmo Federal no sentido de desenvolver programas especlllco5 de i,_,tivo l p~
dução comercial de rern«lios elaborados à ba8e de
plantas brasileiras, como alemativa para b a mento do cuskl, melhoria da qualidade e valorizaçio
de nossa matéria-prima.
Não se trata, como pode parecer à primeilll
vista. de questáo secund6ria ou paliativa no quadlo
dos grandes problemas da saúde. A OrganiDÇAo
Mundial da Saúde - OMS. conaciente da impot!Mcia do poder curativo da flora, incluiu 8IS plantas no
programa Saúda para Todos no Ano 2.000. atesfllltdo a relevância da utilização deSSa riqueza natu.-1
para a proWção de medicamentos eficazes na ra»peração e ll'l8IUenção da saúde das populaQõe&. A
OMS estima que 80% da população do rrundo, da
algum modo, .-m plantas corno ~.
sendo ulilizaclas cerca de 25 mi espécies wgellli5
na medicina tradicional.
O Brasil é um dos quatro países que ~
tam maior blo<ivefsidade em todo o mundo, sendo o
pnmeiro em número tolal de espécies. Em . - três milhões e quinhentos mil quilómetros quadnldll
ele florestas. existe a mais dlversHicada reM~Va •
plantas do planeta, isto é, 20% do total de ~
vegetais erx:ontradas na Tena. Só denlro da ~
ta Amazônica axis1em entre 5 milhões e 30 ~
de plantas difer&ntes. Nio se sabe o número Pf8C*>
porque poucas toram estudadas, mas Só as que ttm
gênero e espécie identificlldos somam 30m~ e'-""
resentam 10% das plantM de lodo o planeta.
Por outro lado, etJ1811sticas da OMS aponlam o
Brasil como o quarto maior consumidor de ~
mentes do ~. só pe!dendo para os Estada&
Umdos, a França e a Alemanha.
Diante dasseS da~. nada mais oportuno, portanto. do que ocupar .,.. tTibuna para falar .abra a
nqueza da flora brasileira e a necessidade de .,._
mular-se, cada vez mais, a industrialização de~
camentos à base de plantas em nosso Pais.
No Brasil, além da abundência da flora, ou - lamente em razio disso, 8ICisle urna tracição de
transmissão de enainamllf1to& sobre as plan!as e propriedades cunolivas. a ponto de contllituir ...., - dac/eira etência popular, riqulasirna. no que
i
utilização de plantas, de folhas e ele raizes, que é

coo-
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preciso ser resgatada e preservada. como componente da nossa cultura e identidade nacional.
Nesse sentido. existem expectativas promissoras
de ampliar e consolidar a utilização ele medicamentos
à base de plantaS nos serviços públicos de saúde de
nosso Pais. Vários Estados da Federação e o Dislrtto
Federal vêm introduzindo a liloterapia em seus programas ele atenção primária à saUde peta eficácia, facilidade ele acesso e maior adequação dos medicamentos à realidade socioeconômica do Pais.
Segundo reportagem da Folha de S. Paulo de
30 de junho úttimo. o programa ele Fitoterapia da
Klabin do Paraná Produtos Florestais. de Telâmaco
Bort>a. é responsável per 70% dos atendimentos
médicos da empresa. São beneficiadas cerca de 15
mil pessoas, entre funcionários e seus dependentes.
Implantado em 1984, o programa tem o invejável índice ele 97% ele aceitação entre as pessoas atandidas. Em média, a empresa realiza 40 mil atendimentos médicos por ano. Além de mais eficientes. os fitoterápioos saem 56% mais baratos para a empresa,
se comparados aos medicamentos convencionais.
Por isso, Sr"s e Srs. Senadores, muitas outras
experiêncoas poc/eriam ser citadas. Entretanto. o êxito dessas iniciativas não é o resultado de uma ação
ampla, de abrangência nacional, mas ele tentativas
)Ocalizadas e de alcance limitado, se consideradas
as dimensões e o potencial do Pais.
A verdade é que o Governo Federal não vem
dando a devida atenção às possibilidades económicas da industrialização de medicamentos fltoteráplcos. A consequência mais grave e/essa atitude é pagarmos custos altíssimos para utilizarmos medicamentos produzidos por indústrias estrangeiras, que
investiram recursos em pesquisas de nossa riquíssima flora, recorreram a nossos pesquisadores e.
hoje, !aturam milhões de dólares com a industrialização farmacêutica de matéria-prima extraida das
plantas brasileiras.
A esse respeito. o caso da esp1nhe1ra-santa é
exemplar. O Japão patenteou propnedades ativas
da planta para o combate à dor no tratamento do
câncer e como antiinflamatório para o combate a úlceras e lesões no estômago. Planta tipicamente brasileira, as duas espécies conhecidas de espinheirasanta só se desenvolvem por aqui. Os Japoneses terão de comprar matéria·pnma do Brasil. mas o registro da patente dificulta a liberação de recursos para
a pesquisa ele novos medicamentos a part1r do principio ativo.
Esses e outros riscos exigem medidas efetivas
por parte do Governo. E prec1so que ex1stam progra-
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mas específicos para incentivar a produção comercial de plantas medicinais no País. Com o crédito de
programas como o Pronaf - Programa de Incentivo
à Agricultura Familiar - seria possível a produção,
em pequenas propriedades, de plantas medicinais.
t preciso também retomar as propostas de implanta9áo da alternativa fitoterápica no âmbito do Sistema Unioo de Saúde, bem como de normalização do
setor de medicamentos fdoterápicos, como forma de
garantir o indispensável controle de quaijdade.
Finalizando, Sr. Presidente, nobres Colegas,
voHo ao apelo fundamental deste breve pronunciamento, que consiste na defesa da necessidade de
adoção de medidas destinadas a estimular a indus-

trialização de medicamentos feitos a partir dos princípios alivos encontrados na flora brasileira.
Uma políti:a vigOrosa de valorização do setor de
medicamentos fitoterápicos encontra respaldos econômicos, cuHurais e ideOlógicos em nossa realidade. Os
aftos custos dos medicamentos incilslrializados tradicionais, freqUentemente fora do alcance do poder aqu~
sitivo de imensa parcela de nossa população, justi!~
cam amplamente a valorização das nossas riquezas
naturais, do nosso imenso patrirnOnio terapêutico e a
sua utilização para a produção de medicamentos de
baixo custo e comprovada eficácia.
A flora brasileira é uma das mais diversnicadas
do mundo. Precisamos conservá-la e também explorar seu potencial com critério e cuidados de sustentabilidade. Não podemos permitir que a omissão e o
desinteresse acarretem, às nossas reservas vegetais. conseqüências análogas às historicamente verificadas com outras riquezas naturais de nosso Pais.

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente, nobres Colegas. Embora breves as considerações, eu
não poderia deixar de trazer a esta Casa o cuidado
que acredito o Ministério da Saúde deveria ter principalmente com esse assunto. t necessário atenção
maior do Governo como um todo para que possamos atender a maior parte da população brasileira
com alternativas mais econômicas, mais baratas e
mais simples que vamos encontrar na nossa flora.
Caso não tomemos o devido cuidado, teremos
prejuízo, pois há países, como o Japão, que já patentearam medicamentos produzidos com matériaprima da flora brasileira. Creio que isso dnicultará o
registro de patentes por empresas nossas. Se nos
descuidarmos, outros tomarão conta e ficaremos à
margem do processo. nós que somos a quarta potência do mundo em flora medicinal.
Portanto, é preciso atenção das autoridades do
setor para que venhamos a avançar na produção
desses medicamentos, que são mais baratos, como
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já comprovado, em vez de importarmos medicamentos de empresas internacionais, que os fabricam lá
fora, por alto custo, o que dificuHa a sua aquisição
pela população.
Creio que com essa solução que apresento teriamos condições de introduzir, no Sistema Único de
Saúde, um atendimento melhor e mais acessivel à
grande maioria da população brasileira.
Este é um assunto que deveria merecer uma
atenção bem maior das autoridades do nosso Pais.
Sr. Presidente. eram estas algumas considerações que eu tinha que trazer a esta Casa e ao Pais
na manhã de hoje.

Durante o discurso do Sr. Casildo Matdaner, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Patrocínio. 2" Secretário.
O SR- PRESIDENTE (Canos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Nabor Júnior. (Pausa).
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quando o Governo anunciou o seu pacote fiscal, ou o seu ajuste fiscal, ele disse que iria aumen-

tar o valor da alíquota da CPMF. E, de fato. apesar

das resistências, mesmo na base de sustentação do
Governo na Câmara e no Senado. na próxima semana, segundo os jornais divulgam, a CPMF sofrerá
um aumento de 90%, começando a tramitar a proposta pelo Senado Federal, onde o Governo descobriu que há uma resistência muito menor ao incre-

mento dessa alíquota do que no âmbito da Câmara
dos Deputados. A estratégia do Governo, então, é
conseguir aprovar esse aumento transformando-o
em prorrogação, e não votando uma nova proposta

de emenda oonstitucional que fixaria esse aumento.
A meu ver, essa estratégia do Governo. que
visa dar celeridade à cobrança, uma vez que a própria Constituição Fecleral proíbe que nos três primeiros meses depois de publicada a lei seja a contribuição cobrada pela União ou pelo Governo Fecleral,
objetiva eliminar essa dificuldade, fazendo com que
a nova proposta, que aumenta substancialmente. ou
seja, em 90%, a aliquota da CPMF, se transforme
em prorrogação. Isto é inconstitucional e, naturalmente, os tribunais vão ter que tomar uma decisão a
resperto dessa estratégia contorcionista do Goverr.o

Federal, que deseja impor, a qualquer custo, um au·
menta exorbitante dessa contribuição.
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Como sabemos, ela foi aprovada pela Emenda
ConstitUCIOnal n• 12 e colocada no art. 7 4 do ND
das DisposiQões Colllllilucionais Transitórias, qye
prevê, na Conlllltuição ora em vigor, que a ali~
de contribuição não exoederá a 0,25%. Foi e•" 1t1
cido em lei ~r que essa allquota seria de
0,20%. E a própria Constiluiçio que estabelece o limite: ele não pode ullrapusar 0,25%. Mas o G<Nerno, tratando a ConstituiçAo como uma lei ordin611a,
resolve, em lace da crise que se abateu sobre as finanças do Pais, ullrape-a• esse limile. E n06 '*>
temos culpa de8ae crise, uma vez que o ~
teve todo o I~ que Deus lhe deu, teve o ano
passadO e o anterior, para resolvê-ja. Mas ele t.a
então urna prioridade: garantir e assegurar o principio da reeleição, a fim de que o Senhor Fernando
Henrique Cardoso oontinuuse no poder.
Então, Sr. PI8Sidenle, como se não bula.e
aumentar uma allquota em 110%, depois de a Co.,._
tuição estabelaeer que ela não poderia uii'IIP"-r
0,25%. o Governo está - conforme a própria c l empresarial já pro181110u - contribuindo para a .-r
ção das nossas exponações, que, como
são a base per.o o combale ao déficit nas noua
contas correntas.
O Governo Federal acinite que temos que llft>duz~r mais, temos que aportar mais, porque Ulim
estaremos gerando divisas e mais riqueza para o
nosso Pais e propon:iorwndo mais emprego em todos os setores da nossa economia. Com o aumento
da CPMF, ce-.oeute os nosso& produtos terão linda mais dificuldades para serem colocados nos ,.,..,._
cados do exterior, urna vez que haverá redução de
sua compeliiMdade nos ITIIII'C8dos inlemaciorwis.
Ainda mais, Sr. Presidente, q....OO sabeuW&.
segundo informações do próprio Miroi816rio de Slúte,
que a CPMF•
da boa fé com que este Selwdo
F-ral a apn:MIU, nos idos de 1996, não eslll 8Mdo

&abel••·

...-r

1jljljzadp e ~ Federal

sendo id6 desvi8doli ,._
para out- finalidldeL O
Sr. Ministro da s.úde rec8beu uma daaxlo•IPO'U1l
pública do PI8Sidenle da República, que 8IJIBaVOU
demili~o caso não se relralasse. Foi uma humilllação nunca vista sofrida por um t.Ainiatro de Estmo,
que apenas disse a verdM!e. S. Ex" não mentiu.
devidamente

cursos do

Uma nota técnica do Ministério - chamam na1a
técnica. mas o documenk> lew desdobtamenlos politicos - mostrou que o Governo Federal prejudicou
sensivelmente o setor de saúde ao não lhe atrilluir
prioridade. Nio sei se algum colega nosso leu nota no Senado Federal, mas eu gostaria, Sr. P-'"
dente, que regislrasSem nos Anais da Casa, P8"'
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posterior estudo dos historiadores, como um Ministro
da Saúde fala a verdade e. em seguida, é repreendido, porque disse simplesmente aquilo que está
acontecendo no seu Ministério.
Na nota do Ministério da Saude verificamos
que. enquanto os recursos para o Ministério do Meio
Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazónia legal tiveram cresc1mento. entre 1994 e 1998, de
1.810,2% em relação ao PIB; para o Ministério do
Planejamento. de 41 O. t% em relação ao PIB; para o
da Indústria, do Comércio e do Turismo, de 235,5%
em relação ao PIB, para o da Saúde tiveram urna
queda, entre t 994 e 1998, de 12,4%. Ninguém desmentiu estes dados, que toram incluldos na nota do
Ministério da Saúde .. Ninguém disse que era mentira
o que foi divulgado.
O próprio Governo. que repreendeu o Ministro.
foi incapaz de explicar à sociedade brasileira se isso
era ou não verdade. Ora, quem cala consente. Se o
Governo não desmentiu esses números é porque
eles são verdadeiros, mesmo porque o Ministério da
Saúde, a meu ver, não iria se prestar a divulgar uma
nota oomo essa, com uma tabela em anexo, se ela
não e>q>reSSPsse absolutamente a verdade.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. a imposição desse aumento da CPMF. primeiro, não se just~ica pelo lado da saúde, porque, segundo a própria denuncia do Ministério, há uma
queda no montante de recursos para o setor. Em
vez de terem aumentado. reduziram-se os seus recursos com a CPMF.
Segundo. os 90% Que serão considerados na
nova emenda constitucional, de iniciativa dos Senadores do Governo, não vão ser destinados à saúde.
O aumento de 90% vai ser destinado a cobrir os
rombos do Governo Federal. Naturalmente para garantir, por exemplo, o pagamento dos juros da divida
pública, que cresceu, desde que foi implementado o
real até esta data. de US$60 bilhões para mais de
US$300 bilhões. E o Governo tem que pagar o equivalente a US$60 bilhões somente de juros durante o
ano, valor muito acima da ajuda prometida pelo FMI.
A ajuda do FMI é uma gota de água no oceano em
relação ao que o Brasil deve, em relação aos juros
que o Brasil é obrigado a pagar em taoe justamente
da politica monetária que o Governo está adolando,
de colocar os JUros sempre num patamar mais atto,
em mais de 40%. as maiores taxas de juros registradas no mundo inteiro.
Sei que a luta da Oposição no Senado para derrubar o aumento da CPMF vai ser em vão. Entretanto.
é nosso dever denunciar à Nação que já se prepara
urna estratégia para que o aumento de 90% da CPMF
seja collrado a part~r do mês de 12ne1ro, quando, pela
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Constituição, se esse aumento for aprovado, ele er>trará em vigência samente após três meses.
Vamos, então, aguardar, na próxima semana,
o desfecho da apresentação dessa emenda. Nós
não conhecemos ainda o teor da mesma A partir da
próxima terça-feira, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, da qual faço parte, receberá a
proposição e, a partir daí, nós, no cumprimento do
nosso dever, procuraremos apresentar emendas.
Uma delas é da maior justiça, pois tomará dedudível
do IIJllOStO de Renda a cobrança da CPMF, o que
ajudará as pessoas tisicaS e jurldicaS, diante da crise avassaladora que abarca o Brasil, a receberem
um pouco daquilo com que contribuem para o desenvolvimento do nosso País. Ao invés ser cobrada,
pura e simplesmente, haverá a deVolução, pelo Ministério da Fazenda, daquilo que tiver sido recolhido
atravéS da CPMF.
Sr. Presidente, o segundo assunto, que eu não
poderia deixar de abordar nesta sessão, diZ respeito
às pesquisas eleitorais. Nós demos entrada, ontem,
nesta Casa, a uma Proposta de Emenda à Constituição, assinada por mais de Z7 dos Srs. Senadores
que compõem esta Casa, o número exigido pela
nossa Constituição, incluindo inciso III no§ 3" do art.
220 da nossa Constituição, que diz mais ou menos o
seguinte: a lei federal estabelecerá normas para a
realização de pesquisas eleitorais e limitará a sua divulgação no período de campanha a. no máximo, 15
dias antecedentes ao pleito, redUZindo-se esse prazo para até 3 dias no segundo turno, sob pena ele incidência elos responsáveis em crime punível com as
penas de detenção e multa, na forma da lei.
Isto é, Sr. Presidente, como nós não podemos
exigir, em lei ordinária, o cumprimento de um prazo
para a divulgação de pesquisas, já que o próprio
Supremo Tribunal Federal se manHestou e existe jurisprudência sobre o caso, e seria uma limitação ao
direito de informação, previsto no próprio art. 220 da
Constituição Federal, fomos obrigados a fazer uma
emenda a esse artigo permitindo a limitação desse
poder irrestrito ela imprensa e dos institutos de opinião pública, de poderem divulgar, a qualquer tempo, corno hoje permite a legislação, as pesquisas
eleitorais.
Sabemos que as pesquisas eleitorais são ins~

trumentos hoje negativos na fase eleitoral de nossas campanhas, porque conseguem, com números

lictlcios, com a manipulação ele dados, mudar os
resultados das eleições. Isso aconteceu em quase
todo o Brasil. Exemplos aqui foram relatados pelo
Senador Ademir Andrade - autor da proposta de

criação da CPI das Pesquisas - que nos deixaram
estarrecidos. Não só no Estado de Sergipe como em
vários outros Estados da Federação brasileira houve
candidatos que foram prejudicados frontalmente
com a disposição dos institutos de pesquisa de apresentar dados que tinham o único objetivo de praticar
fraude e mudar o resultado ela eleição. De fato, isso
resuHou em prejuízos irreparáveis para candidatos e
em descrédito para a democracia brasileira.
Antes mesmo do término da CPI, estamos apresentando uma aHemativa ao Congresso Nacional para
dar um basta a esse poder invisfvel que surgiu no Brasil, que decide as eleições antes mesmo que elas se
realizem. Os ibopes, os brasmari<ets, os vox populis e
outros institutos serão investigadoS pela CPI porque
enaram - e como enaram. Em alguns casos. em mais
de 50% em relação aos dados reais comprovados com
a eleição e com o pleito.

Os pleitos, por exemplo, de BrasRia, Aio Grande do Sul e Mato Grosso. renhidamente disputados,
comprovaram, de fonma bastante clara, que os institutos agiram ele má-fé, praticaram fraude. Se existisse uma legislação brasileira capaz de coibir essas
fraudes, certamente, estaria, a esta anu.

-il")s acon-

tecimentos, havendo punição.
Mas acredito que esta emenda constitucional,
que tem o apoio e a simpatia da maioria esmagadora desta Casa, vá resolver o problema, porque ela
vai obrigar os institutos a guardarem as suas pesquisas até quinze dias antes das eleições; antes elas
não poderão ser divulgadas. E se forem divulgadas,
os responsáveis, tanto os proprietários dos jamais
como os próprios institutos, poderão ser responsabilizados com pena de detenção e muHa, na forma da
legislação ele~oral.
Este foi o caminho, Sr. Presidente, que encontramos para barrar a fraude no Brasil resultante das
pesquisas. Não haveria possibilidade de, através da legislação ordinária, atacar esse problema, essa questão
vergonhosa, que se tomou um ve-iro escândalo
no Brasil e que vai ser esmiuçada com a realização da
CPI. de iniciativa do nosso companheiro do Senado
Federal, do PSB, Senador Ademir Andrade, e que obteve aprovação do Congresso Nacional.
Por isso, Sr. Presidente, ao encerrar as minhas palavras, gostaria de enfatizar que este é o
momento certo, é o momento adequado para que
possamos corrigir esse poder incalculável que se
deu aos institutos de pesquisa

no Brasil. Hoje, o

proprietário de um instituto de pesquisa nacional é
mais consultado do que o eleitor. ele tem um po-
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der tão grande de decidir as coisas, que os políticos
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vai ganhar a eleição, não vota nele; o eledor acompanha mesmo um candidato ruim que a pesquisa
apontou como ganhador da eleição; ele deixa de V<>tar no bom, porque a pesquisa o convenceu de que
ele não pode ganhar a eleição. Se o ruim está na
frente. então ele vota no ruim.
PreCisamos então, Sr. Presidente, mudar esse

estado de coisas e dar maior transparênciB às eleições no Brasil. Não é passivei continuar a ha_.
esse escândalo que as pesqUisas representam. Veio
em boa hora. então, a CPI da Pesquisa Eleiloral. Tenho certeza de que ela vai desvendar, nos mínirnoe
detalhes. a grande molecagem que representa a
pesquisa no Brasil.

O Sr. Bello Plorga (PFL-MA) - Permde-me V.
Ex' um aparte, Senador Antonio Cartas Valadares?
O SR. ANTOI«> CARLOS VAL.ADARES (Bio-

co/PSB-SE) - Com muito prazer.

O Sr. BeiJo ~ (PFl-MA) - Inicialmente,
peço de~culpas por interromper essa manifestaçlo
acalorada de V. Ex" com relação às .-quisas eleitorais. mas gostaria de me fixar em um ponto a,._
rior ao pronunciamento de V. Ex", que acompanhei
pelo monitor do meu gabinete. quando tratou do
ajuste fiscal sobre o qual o Congresso está prestes a
deliberar. Como sempre. V. Ex" apresentou os seus
argumentos de maneora muito lógica. mudo lúcida,
mUlto inteligente. razão pela qual me causa sei'T'Ipn!
uma mUlto boa 1rrc>ressão. considerandi:Hne um ...._
milrte adrnira1or do ~eu talento. Mas V. Ext disee

que 1a apresentar uma proposição retirando ou de-
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volvendo a Contribuição Prov1scna
tação Finance~ra - CPMF?

s.~ore

;;..lovmWl-

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio·
co/PSB-SE) - Não. Disse que. como não temos o
poder de derrubar a proposta do Governo. vamos
apresentar emendas e uma delas será no sentido de
conferir às pessoas físicas e jurídicas o dire1to de
descontarem no Imposto de Renda o que pagaram
de CPMF. Foi isso que d1sse e condenei a atitude do
Governo em transformar uma nova proposta consti·
tucional numa simples prorrogação. Pois. se for uma
simples prorrogação da alíquota de 0.20%. o Governo podena fazê-la através de uma emenda constitucional. Mas ele não pode transformar uma alíquota
de 0,200/o em 0.38%, alegtmdc :.er uma simples
prorrogação. pois isso e inconstitUCIOnal. Isso ~ignffi·
ca que. se não é uma prorrogação. ess~ aumento de
90% só poderá ser cobrado. em sendo aprovado.
três meses após a publicação do ato .
O Sr. Bello Parga (PFL-MAl - Permite-me V
.Ex- um outro aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS V ALAPARES (Bioco/PSB-SE) - Ouço V. Ex'.
O Sr. Bello Parga (PFL-MA) - Senador Antonio Car1os Valadares. quero ccngr:J.tul.1.r-me com V.
Ex' por sua idéia, à ~ual desde Já ofereço mec
apoio.
O SR. ANTONIO CARLOS YALADARES (Bioco/PSB-SE) - Muito obrigado.
O Sr. Bello Parga (PFL-MAI - lssc oorque eu
também eslava procedendo a estudos, com elementos da Consultaria. sobre uma forma de se fazer o
ressarcimento desses recursos ..l .. CemnbUiçi!J Provisória sobre Movimentação Financccra. ·='FMF ,. é urn
i"lJQSto i~usto. anti-SOCiaJ e aJtamcnt~ !nflac1onârio.

Penso, portanto. que deve haver uma compensação.
Não se1 qual será porque ainda não terrn1nei a análise
que estou fazendo com o meu pessoal. Nãu sei se
essa dimiruição ii'T"plicana dimmuição do Imposto de
Renda, pois se isso ocorresse haveria um;o redução do
valor total do Imposto de Renda. " aue prejudicana o
~tum que serve de base para a determinação do
Fundo de Parttcipação dos Estados t do Fundo de
Participação dos Municipios. Essa é u minha dUvida.
Eu recorro a V. E~ exatamente paru llUU possa JOgar luz sobre este assunto, dando-me elementos
para colaborar com V. Ex. i.
O SR. ANTONIO CARL::JS 'IAL",DARES (Bioco/PSB·SE) - Como o Governo aiegc nue a motiva~
ção, o móvel ctesse ;ium~l'liC. ·jesse tl!·.;r~•nento da
aliquota é a cnse que está em remando c que prec1-
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sa fazer uma economia de R$28 bilhões - não sei
como se pode fazer economia cobrando imposto,
aumentando contrtbuição -, então, no caso da
CPMF, o que haverta, na realidade, com a possibil~
dada da compensação no Imposto de Renda, seria
uma espécie de adiantamento do cidadão e das empresas ao Governo, ou seja, a Receita terta aquela
arrecadação, digamos, de R$7 bilhões no primeiro
ano, mas seria obrigada a devolvê-la aos contribuintes no ano seguinte. Seria uma espéCie de empréstimo, como já hOINe o i1T4>0S10 sobre o combustivel,
sob a forma de antecipação de rece~a. Portanto,
essa devolução não causarta prejufzo, a meu ver,
porque no ano seguinte a alfquota, em vez de
0,38%, será de 0,30%, o que proporcionará uma arrecadação de mais de R$5 bilhões para os cofres
públicos da União.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Nobre Senador, a Mesa já foi bastante pan:imoniosa
com V. Ex", dado, principalmente, o seu brilhantismo
e a natureza do terna, que é palpitante.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (BiocoJPSB-SE) - Agradeço V. Ex" e encerro as minhas
palavras, louvando a participação do Senador BeiJo
Parga. Tenho certeza absoluta de que. com essa devolução do que foi pago à CPMF por intermédio do Imposto de Renda, a Nação brasileira vai aceitar de forma mais pacifica esse novo aumento da Contribuição
Provis6rta sobre a Movimentação Fmanceira.
Mu~o obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
LEIA A NOTA DO MINISTÉRIO
Leia a seguir a integra da nota divulgada pelo
MiniSI:ério da Saúde anteontem.
NaAt mom...., .n cp~ as c1jec:eos'Õe5 sobra déficit5 a cones
noo gost>s po-.osocuporn o cenérto nacional, é mui» mpo~WM
que rú'neros e b dormaçOes pal"'nernas ll8fBm conhecidos, a tm de
ponrilralonnaç6o de~e de criO!rlos ...,.._ • . - .
Os dlldOI5 sobra execuç6o orçamenlllrta e .....,... do governo ..._
datal dan'olstlwn de maneinl ilequivoca que:

1. as despesas corn saUda, am outros custeios a capital,
ao longo dos t.iltimos quatro anos. cresceram soment& 1.2"k para
o total do periodo, enquanto o montante de despesas. em 1998,
será Inferior. em termos reais, ao de 1995:
2. mesmo no caso do pro;&to da lei orçamentaria. para
1999, agon1 ta.Ciado a drásticos cortes, a dotaçlo do Mintsténo da
Sa.Ude crescia abahco da méda das outras despesas:
3. entre 1994 e 1998 (execução financeira) o ga.st:l com
sa.aa. oomo proporçio do PIB, cak.l 12,4'%. O total das outras
despesas, no entanto, subiu 22,8%. Em valores conslantes. as
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despesas da Saúde aumentaram 17,9% enquanto as outras despesas do orçamento. em seu conJunto. cresceram 56.2%:
4. a 81T8C&dação de CPMF. cobrada a partir de 23 de janeko de 1997 nio beneftdou a Saúde. O ~· houve toi desvio
de outras fontes, ou sa;a, a receita de CPMF foi destinada é. saUde mas toram dminuídas as destinações à sa.Uda decorrentes de
contrtbuiç6as sobre os lucros a do Cofins. Por exemplo, enquanto, em 1998, a arrecadaçlo de CPMF (projetaâa até dezembro)
atingiu A$8 bilhões. a despesa do setor. neste ano, serct próxi·
ma .11 de 1995.

U SH. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex" será atendido na ru;ma regimenlal.
Concedo a palavra ao eminente Senador Júlio
Campos.
O SR. JÚUC. CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia rseguinte disrurso. Sem re\';~Q do orauv •. ) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Brasil <\ uon País que
aproveita mu~o pouco de sua cnalividad:o e de seus
recursos naturais. Parece, assim, ter ~ção para a
pobreza. Parece, aliás, estar de,~;n,_do à eterna pobreza, eis que des'lerdiça as uportunidades que surgem para produzir riquez...:. ~ara ecoilomizar divisas
e para vender tecnologia.
Este é, ~recisamente, o caso já abordado, por
sinal, na sessão de hoje, pelo eminente Senador
pernambucano Joel de Hollanda, do Programa Nacional do Álcool - Proálcool, que foi lançado em
1975, como resposta à cnse do petróleo. Uma crise,
é conveniente lembrar, de efeitos devastadores,
bastando diZer que nossos gastos com a importação
do produto, que eram de US$600 milhões anuais,
em 1973, elevaram-se a US$2 bilhões no ano seguinte. Nossa produção. então, era de apenas 160
mil barris diários que cobriam 23% de nossas necessidades.
Na época, pretendia-se apenas ad~ar o álcool
anidro à gasolina, na forma como ocorre ainda hoje.
Os pafses exportadores do petróleo, entretanto, organizados em cartel, deflagraram nova alta do produto alguns anos depois, levando pânico aos países importadores. O segundo choque do petróleo oconeu em
19711, gerando incertezas quanto à futura regularidade
no fornecimento do produto. O cartel petrolflero provocou um medo generalizado de colapso, afetando as
economias de pafses de todo o mundo.
A segunda crise do petróleo deu novo impulso
ao Proálcool. resultando na utilização do álcool hidratado em substituição à gasolina. O Brasil, Srs.
Senadores, tomava-se pioneiro, em todo o mundo,
na criação de uma alternativa ao petróleo. Urna alternativa eficaz, não poluente e sustentável. que viria a marcar uma nova era na economia brasileira e
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uma profunda transformação na nossa matriz .,__
gética_
O Pais, enlio, pas$OU a viver wn11 nova ~
dade. com a comen:ia••eç:io do álcool carllllrame
em milhares de po.ms de gasolina, com a e~
em grande escala das lavouras de cana-oe-açúcar e
com o desenwfllimento de novas tecnologias no
processamento industriaL
O Proálcool viveu seu grande momento noa
anos 80, quando 90% de lodos os carros fabricados no Pais eram movidOS pelo novo combullfvel.
Os consumidores, beneficiados com um sut.fdlo
que mantinha os preços do álcool competitivoa
em relação à gasolina, entusiasmaram-se com
os ganhos de potencia e de conservação doa
motores. O Pala. além de economizar divius a
gerar empregos, abolia o uso do chumbo tetraetila,
até então adilivado à gasolina para aumentar a octanagem_
A procura pelo carro a álcool teve um aérlo
abalo em 1989, quando uma crise no abastec;.
rnento, que durou cerca de 90 dias, deixou
apreensivos os proprietário desse tipo de auto-móvel. Entretanto, o programa começou a sofrer
sérios reveses a partir de 1986. com o deaabamento dos preços do petróleo. O barril de petróleo, que chegou a ser vendido no mercado internacional por 33 e até 34 dólares. no auge da crise, teve seu preço reduzido, gradativamenta,
para a metade desse valor_

Parale""'-* i q . - dos preços, a produçio
brasileira de pebóleo aumentou significativaiTWite,
quase alcançando a mart:11 de um rrilhlo de barria
diários. o que contribuiu para reduzir nossa dependência externa. Nessas ciiQiflSilncias, o GOVIIIfTIO
desinteressou-• pelo programa pionei10 e a i!O»tria autoroobilfsliea reduziu drasticamanle a produção dos carros a 6Jcool_ 05 próprios consurriclolw
ficaram deSITIOIIvaclos, ~!mente quando ee ,.
duziram os s•obaldioe que tomavam o álcool~
tilivo em reiaçeo ao preço de gasolina. O Programa
Nacional do Álcool, que um dia revolucionou a vida
brasileira, entrou em agonia.
Em 1995, do 10181 de automóveis comercializados no Brasil, apenas 3,7% eram movidos a álcool;
em 1996, meio por cento; e em 1997. ainda menos:
0.1 %. Este ano de 1998, a produção de carros a ~
coo! é residual com menos de 50 unidades por
e, mesmo assim, sob encomenda.

"*

o verdadeiro 'desmonte' que se operou no
Programa Nacional do Álcool teve suas conseqiiên-
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cias. A produção nacional de ák::ool, hoje, situa-se
em torno de 15 bilhões de litros anuais. mas o ccn·
sumo não vai além dos 13 bilhões e 200 milhões de
litros. O setor sucroalcooleiro tem estocadc nada
menos de que 1 bilhão e 800 milhões de litros de ál·
coo!, sem perspectivas de escoamento. E bom lembrar que a produção brasileira de álcool atende a
uma frota 4 milhões e 300 mil automóveis que utili·
zam esse combustível. No entanto, trata-se de uma
frota que envelhece ano após ano, vale d1zer. está

sendo sucateada e estaria fadada ao desaparect·
menta.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Permrte-me
V. Ex" um aparte. nobre Senador Júlio Campos?
O SR. JUUO CAMPOS (PFL-MT) - Ouço o
aparte do nobre Se nade r Rarnez T ebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- Senadcr Júlio Campos, quero me congratular com V. Ex" Che·
guei em meio ao seu pronunciamento, mas a tempo
para ouvHo, corno sempre fiz. Aliás, quandc v_ Ex"
ocupa a tribuna o faz como na manhã de hofe: com
substância. O seu discurso está pleno de dadcs es·
tatísticos amplamente comprovados e caminha para
sustentar a necessidade que nós ternos no Brasil. O
Brasil. que é campeão na tecnologia dessa fonte
-rgélica, o álcool, tem que acordar para não dei·
xar que faleça de lodo no Pais o chamadc Proálccol.
Acredito que, enquanto outros países, como os Estados Unidos da América do Norte, procuram avançar nesse sentido - veja, V. Ex" -, aqui no Brasil
es1â hawndo um desestimulo nesse sentido. E V.
ex- aponta muito bem: essa é uma fonte energética
não poluente. E o Brasil tem chance. Senador Júlio
Campos. Temos como exemplo o gaseodulo da Bo·
llvia, que é um lato; o gás é uma fonte energética
também não poluente como o álcool. Se incentivarmos a produção no nosso País, isso redundarâ em
grandes dividendos na área social, porque a tndústria açucareira no Brasil, sem dúvida nenhuma. é
responsável e pode gerar muitos mais empregos do
que gera hoje. Aplaudo o discurso de V. Ex1 , que
apresenta dados estatisticos e vem recomendar que
o nosso Pais cresça economicamente e possa realmente vot&ar àquilo que era quando nasceu o Proálcool. quando o mundo lodo ficou olhando para o
BrasiL Cumprimento V. Ex" pelo excelente pronunciamento.

O SR. JULIO CAMPOS (PFL·MT) - Agraoeço
o aparte de V. Ex•. e o incorporo ao meu discurso.
dizendo que, realmente, o Brasil está deixando rolar, por água abaixo. esse grande programa. oue

=
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o P:-cç:.s.:::a de .~dcc:-i 2 que tem trs.zidc grandes benefí.::.:~;:; n::..J .:.ó :;o ;~1au Estado de iAatc. Grosso,

como

·-a.~~.ém

s.o

c Estado de
.a tcd·:. G Ce:-:trtJ-C'este brasilei-

E::=.~2do

Mato Gr::.s-:. Cc ·.:>ui,

de V. E:

1•

ro.

Esse t=''r"Jç:-6.:-:-:::. :,•..;.c:.::1.a.i do Álcool revoh.!Ci':lnou a agrict.:'.~=..:;c:. c:. f.:-2:io; ::ra.sileiro, e. lam.gntavelmente, o ;~~ .s.E.L ·.:::::::~ :.:9!"jenov essa g!ãnde
oportunida·~:.

Digo z~rr,, ..;.::;:i;::_;la nc:·..:,:..;t:, teltzmente, '-IS actoridades co,-;;zç:c.rr. :;; e":"lmr débe1s sinais de que
pretendem '"13V:·:-=..:~z.;:- r. 52-!0r. IJ~ 0-?.SSCS srnais.
talvez o ún.c~ re2!--.~:!"'t-? :;ignjf:c:3.i!•J..,;, é a ;;nplan'1ção da ché:.~~-:':: ;;-.:~e. '!?rde. 0'""' e~ja. -~ s.:J~Sttt;;!
yão gradual da -'~~~<: .::;:; -;.:~:c:.li:)S :iiclats por :J!utc-·ióveis necesse.r::::r.ente ~~~O\ildos a c.or:-:bustiveis.

·:anováveis.

r.

3

V

O Sr. Joel de 'ioolanda IP"L-?E) ·- Permioe·
E~. um aparte?.

C SR. JÚUO CAMPOS (PFL·Ml) -Referi-me,
há poucos instantes. ao imciar o meu discurso, ao
eminente Senador Joel de Hollanda. que, nesta manhã, ja havia trazido a esta Casa debate sobre o
~ {Oálcool, com dados esclarecedores. e o meu dis..:urso vem completar o belíssimo pronunciamento
que o nobre Senador nordestino havia feito e que,
:,s:;:a instant€, reíerenda com o seu aparte.
Cuço V. E~ .• nobre SeMdor.
O Sr. Jc ;I de Hollanda (PFL-PE) - Senador
Campos, quero, antes de mais nada, cumpri,_, pelo conteúdo do seu pronunciamento.
assinalou o nobre Senador Ramez Tebet é
um p ~~.mciamento repleto de dados estatísticos, de
informações que são importantíssimas para chamar
r atencão das autoridades econõmicas de nosso
País para a importância do Programa Nacional do
Ã}Cool. O seu pronunciamento é oportuno. porque é
realizado no momento em que o nosso País atravessa uma grave crise de desemprego. Estão ai milhares de trabalhadores do campo desempregados,
porque não têm a quem vender a produção de cana.
r-e outra parte. existe o setor industrial. o setor que
•bora o álcool, cassando por dificuldades enormes
· I unção dos elevados esloques desse combustí? rtanto, o chamamento que V. Ex' faz para
~s autoridades se debrucem sobre a questão do
h"• 1io

: ~ sxtremamente importante e oportuno. Creio,

:-r Júlir Campos. que se o Governo quisesse
3r um oouco o problema do desemprego em
-· País deveria olhar para esse programa. pornle tem condições de criar milhares de empre-
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gos. quer no setor rural. junto aos fornecedores. produtores de cana. ::•Jer n.J ser0r industrial e. tambe!"!"l,
nas montadoras de automóveis. V. Ex• lembrvu de
como o Brasil aba~donou a produç-ão de carros à ál-cool e como deixou que as !ndústri!ls . .:t.s montadoras nacionais, fabricassem veio::ulos movidos a outros combustíveis. deixando de lad0 o.-3 carrDs :3. ál-

cool. O resüftado disso é que o cor.surno de álcool
diminuiu muito e hoJe estamos com estoques eleva
dos. Portanto. Senador Júlio Campos, ~uero parat>&nizá-fo mais uma vez. Gostana que. as autoridades
econõmicas ouvissem as sugestões de V. Ex'. sobreiut1o qü€ a Ccm;~c !:1!Aff"T't 1 '1!~1?ri81 c1o ÁlCOOL
Cima, e!TI tão !Joa hord cnada pelo Presidente da
Repúbiica. acelerasse as dec1sõe.s retati'J-!::!S à elevação da m:st•Jra do álcool na ga.-:Júiina ;:le 24% para
25% ou 26%, a mistura do álcool '10 ci~esei e, ta~1bém, que iosse •·eMicada a possibilidade de expor·
tannos mais o próprio açúcar, como :'":!":-!'a de ena rmos mercaoo para t!sses dois produ~as do setor St.:croalcooleiro. o álcool e o açúcar. Parabéns a V. Ex'
pelo importante pronunciamento que faz.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Ml)- Obrigado.
Ouço com atenção o novo aparte do Senador
RamezTebel.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador
Júlio Campos, só para salientar a Importância do
seu discurso, principalmente no momento de crise
económica em que o País está mergulhado. Estamos vendo, ou prevendo, uma recessão no
País. Sou o Relator do Orçamento para 1999 e estou bastante preocupado com os profundos cones
em todas as áreas: na área social, na área de infra-estrutura. E fico preocupado porque não eslou
enxergando quase que perspectiva, quando nós
temos janelas por onde pode penetrar o sol da esperança. Se nossas autoridades atentarem. por
exemplo, para a necessidade de ouvir o pronunciamento que V. Ex• faz e incentivarem a produção de açúcar e de álcool aqui no Brasil. Oue·c
também dizer a V. Ex' que tive a oportunidade a•.
ser o Relator de um projeto ténue e débil, que V.
Ext classificou como uma ligeira abertura. um inicio, que nós sabemos que significa pouca coisa ..
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Ml) - Ou quase
nada.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- ... ou Quase
nada, que é o projeto que prevê a substituição da
frota pública movida a gasolina por álcooL Mas isso
é muito pouco. Precisamos voltar a incentivar a produção de carros a álcool em nosso País. E este é
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um momento propicio, não há razão pala dese1JP810
quando o Brasil tem tOdas essas perspectivas. Nóa
temos apenas que incentivar a produçio. Eu diria.
nobre Senador Júlio campos, que está na hora. Eu
já ouvi falar muito em pactos - pacto social, paclo
nacional - creio que está na hora de firmarmoa um
pacto pela produção.

O SR. JÚIJO CAMPOS (PFL-Ml) - Murto obrigado a V. Ex", nobre Senador.
Cabe. aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadoras,
analisar os méritos desse projeto que tramitou em
ambas as Casas Legislativas do Congresso ~
nal e foi transformado em norma jurídica - Lei ri'
9.660, do ano em curso. Gabe analisar, igualmente,
a disposição gove~. embora ainda tfmida,
de revitalizar o Programa Nacional do Álcool.
A utilização do álcool combustível, na verdade,
impõe-se por <hersas vantagens, mas eapecialmente por fatores emalégioos, ainda que -.ha a ~
sentar um custo para o Pafs.
De um lado, é mistar raconheoer que o ctJ8*D
do álcool é superior ao da gasolina e que o Plo*cool só se viabiliza oom o subsidio denOii*IBdD
"conta-petróleo". Os consumidores de gasolina pegam hoje R$1 ,3 bilhão por ano para manter cornpelttivos os preços do álcool combustível.
É preciso reconheoer também que, embora
ainda persista nossa depelldêf ICía do petróleo eetrangeiro, atualmente, é bem menor do que na época em que eclodiu a crise do petróleo, já que produção cresceu de fonna significativa. beilat do
hoje um milhão de banis lilirios. Além dissO, é de •
considerar que os preços do petróleo no mercado internacional, oomo já salientei, cafram à metade.

De outro lado, temos, na utilização do álcool, liminarmente, o beneficio das vantagens ambienlais e
ainda a menor depend6nCia dos países exporlat»res de petróleo, a geraçio de empregos e de renda.
não só no campo como tllmbém na cidade, corno
realçOu o Senador Joel de Hollanda, na área indl»trial; o aperfeiçoamento de uma tecnologia nacional,
única em todo o mundo, que nos custou 12 bilhõe5
de dólares. Olha que o Brasil jé investiu m<m na
tea~ología do Proálcool, e 12 bilhões de dólares nAo
podem ser jogadOS fora a88im, esquecidos no ca<*!
de uma casa, em um Pafs que está carente de ,._
cursos. Esse apemiçoarnento se revelou altamerà
eficiente, pelo fato de ser um combustlvel verde, ,._
novável. em contrapnsiçio ao petróleo. C1J18S , _ _
vas mundiais já se revelam insuticienles para daqui
a poucas décadas.
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Vamos por partes: o álcool anidro já dos ,.,....
nha excelente papel em sua a<ição à gasoüna por !MIar o uso do chumbo tetraetila, substância poluente e
altamente perigosa. que se utiliza pala aumentar o poder de octanagem da gasolina Quanto ao álcool hidratado, so.tostitui integralmente a gasolina oom a vantagem de evitar a emissão de poluentes diversos, entre
eles o dióxido de carbono, que provoca o chamado
"eleito estufa", uma preocupação mundial.
Além disso, a produção ao álcool gera emprego e renda. O setor sucroalcooleiro emprega nada
menos que um milhão de trabalhadores no campo e
nas agroindústrías. Além de reduzir em 230 mil barris a impertação de petoóleo, economizando divisas,
a utilização do álcool carburante absorve mais de
60% de toda a produção da lavoura de cana-de-açúcar. Nós produzimos metade de todo o álcool do planeta e podemos produzir muito mais.
Enquanto isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os países desenvolvidos se estorçam para produzir
combustfveis a partir do milho, da madeira, da beterraba e de outras fontes de energia, nós temos a matéria-prima de maior valor energético, que é a canade-açúcar, e com uma grande e quase exclusiva
vantagem: a lavoura da cana só tem bom rendimento nas faixas próximas aos trópicos, o que deixa o
Brasil em posição privilegiada. Agora vários países
do mundo, como os Estados Unidos, que é o maior
consumidor de oombustfvel no mundo, está preparando um grande programa de adrtar ao seu oombustfvel o álcool. Nesse instante em que os Estados
Unidos e outras nações desenvolvidas se preocupam muito com esse produto, querem consumi-lo. o
Brasil deixa de lado, oomo se fosse nada. esse grande programa nacional que é o Proálcool.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso insistir. ainda, na questão do esgotamento das
fontes energéticaS. As grandes reservas mundiais
de petróleo já são oonhecidas e exploradas. Não há
perspectivas de se encontrarem novas reservas de
grandes dimensões. e as que se oonheoem hoje são
suficientes para abastecer o Planeta por mais algumas décadas. No entanto, muito antes de o petróleo
acabar - assim que começar a se tomar escasso seu preço, inevitavelmente, vai elevar-se.
Não é à toa que os países despendem somas
fabulosas na pesquisa de alternativas energéticas,
as mais diversas, enQuanto nós temos aqui um combustível limpo, renovável, que já foi testado e aprovado em laboratónos e nas nuas, e que vem sendo
aperteiçoado nos unimos 23 anos.
O baixo custo do petróleo no mercaao ontemacional não deve iludir-nos. O preço que pagamos
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pelo petróleo não representa o seu custo real. ou
pelo menos o preço que vigeria no mercado em condições normai• . Os Estados Unidos gastam nada
menos que 57 l>ilhões de dólares por ano em missões diplomálical; e investimentos bélicos. para garantir a normalidace de comercialização do produto, especialmente no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, já
se preparam p<tra elevar sua produção de álcool signfficativamente
Ainda agora, nessas últimas horas estamos vendo o prenúncio de uma nova guena, de uma nova crise bélica no Oriente Médio, o que já causa problema
de abastecirnel'to de petróleo nos países que dependem dos export~dores daquela região do mundo.
Por isso, Sr. Presidente, se o Brasil não reruperar o Proálcool, poderemos em breve perder a liderança na produção do combustível e no desenvolvimento tecnológico dessa matriz energética.
Por tudo isso, a implantação da "frota vende",
agora consubstanciada na Lei n• 9.660, de 16 de junho passado, Jrecisa urgentemente transformar-se
em realidade. 11 "frota verde", por si, não é suficiente
para revigorar •J setor e o Programa Nacional do Álcool, ma:;, sern c!(rvid;l, é um passo fundamental
nessa direção.
Sr. Presicente, Sr"s e Srs. Senadores. a revitalização do Proalcool se impõe não apenas pela economia de divisas ou pela geração de emprego neste
momento de c•ise económtca. Impõe-se, sobretudo,
por sua funçãc estratégica de nos proporcionar um
combustível limpo e perene, que pode deixar-nos a
sa.Jvo da conju 1tura internacional e da escassez de
petróleo que S<> avizinha. O Proálcool, de tecnologia
totalmente nactonal, deve ser um orgulho do povo
brasileiro e, cerno tal, deve ser tratado. É a "sorte
grande" que qualquer nação do mundo, rica ou pobre, desejaria :>ara si. Nós a temos. Cabe-nos preservá-la e tirar :leia o melhor proveito.
Muito obngado, Sr. Presidente.
O SR. PR.ESIDENTE (Ca~os Patrocínio) - Não
há mais oradoras inscritos.
O Sr. Senador Edison Lobão e a Sr" Senadora
Benedita da Silva enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos .
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, estou recebendo do
Senhor Ministro da Fazenda as respostas do Banco
Central a Requerimento de Informações que formulei a 4 de agosto passado.
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À época, fiquei impressionado com o que li na
coluna económica do Jornalista Celso Pinto, que informou ter o Banco Central orientado as instituiQões
financeiras a fazerem provisão de cem por cento de
perdaS relativamente aos tfluloS er ritidos pelo Estado de
Alagoas e pelos Municípios de Osasco e Canl!inas.
Ora, previsão de oem por cento de perdas signffica previsão de perda total daqueles que confiaram nos títulos emitidos por entidades do poder público.
O Banco Central dá explicações convincentes
em tomo da orientação que ofereceu às instituiQões
financeiras, pois pautou sua ação na letra fria da legislação vigente. Contudo, o fato e suas explicaQões
não podem passar despenJebidos pelo Senado,
pois, em relação aos Estados e Municípios, nos
cabe a responsabilidade constitucional (art.52 e vários dos seus incisos da Constituição Federal) de autorizar operaQões externas de natureza financeira, fixar limites globais para o montante da dívida consolidada, dispor sobre limites globais e condições para
as operaQões de crédito externo e interno e estabelecer limttes globais e condições para o montante da
dívida. Muitas dessas operações são as que levam
os Estados e Municípios à emissão de tftulos, depois
de autorizados pelo Senado.
Creio que a resposta do Senhor Ministro da Fazenda, que passo a ler, devia ser analisada pela
nossa Comissão de Fiscalização e Controle:
AVISO no 689/MF
Brasília, 28 de agosto de 1998.
Senhor Primeiro-Secretário,
Refiro-me ao Oficio no 748 (SF), de 04.08.98,
dessa Primeira-Secretaria, por intennédio do qual foi
remetida, para exame e manffestação, cópia do Requerimento de lntormação no 470198, de autoria do
Exmo. Sr. Senador EDISON LOBÃO, sobre calote
do setor público brasileiro, segundo publicação na
imprensa.
A propóstto, encaminho a Vossa Excelência,
em resposta às indagaQões do ilustre parlamentar.
cOpia do Oficio DIRET-9812.300, de 24.08.98, elaborado pelo Banco Central do Brasil.
Atenciosamente, Pedro Sampaio Mallln, Ministro de Estado da Fazenda.
BANCO CENTRAL DO BRASL
DIRET-9812.300

Brasília, 24 de agosto de 1998.

P!.9800880204
Senhor Secretário-Executivo,
Reporto-me ao Oficio 1218 AAP/GMIMF, de
6.8.98, por meio do qual a Assessoria de Assuntos
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PMamentares desse Ministério encaminha, para
exame e manifestação, o Aequerirnenk> de lnfa<Trações 4 70198, de aulolia do Exmo. Sr. Senador Edlson Lobão, sobre "calote do setor público braallliro",
segundo publicaçio na imprensa.
2. Apresento a V.Exa., a seguir. resposta às irtdagações fonnuladas peta Parlamentar:

"a) Ocomtu, nalll..,a, o coolota ~
movido pelo E-.do da AMgaes e .,._
Muni~ ele "e
c l • c..pinaa, a qua
se ret.e o eolunleta Celao Pinto?"
lnfonno que, em 1°.6.97, oooneu o vencimento
do primeiro lote das Letras Financeiras do Estado ct.
Alagoas emitidas para pagamento de pieeatóo ioe.
Na mesma dala, também -.ceu o primeiro 1o1e c-.
Letras Financeiras enitida& pelo Municfpio de
co para a mesma finalidade. Tanto o Estado de Alagoas quanto o Municlpio de Osasco, por intennéclo
de seus bancos ~quidanle5, comunicaram à Cen1MI
de Custódia e de l.iqui«iaçio Fonanceira Tftulos (CETlP) que não efetuariam o resgate dos tllulos.
O venCimento dO segundo lote das LetlaB FI-

asa.

nanceiras de Alagoas, para pagamento de pi'8C»-

tónos, ocorreu em 1°.6.98, quando também v....
ceu o segundo lole das Letras Financeiras da
Osasco, para pagamento de prec.llórios. Ainá
nessa data, ocorreu o vencimento do primeiro lote
das Letras Financeiras emitidas pelo Municlpio da
Campinas, para a mesma finalidade. Tanto o E-.
do de Alagoas quanto o Municlpio de Osasco, por
mtermédio de seus bancos liquidanas, comunioeram à CETIP que não eletuariam o resgate doa titulas. Da mesma forma que os outros emissores, o
Município de Campinas não confinnou junto à CETlP o resgate dos lftulos.
Esses eventos caracterizam inadimplência dO
Estado de Alagoas e dos MuniclpioS de Osasco e de
Campinas, por terem deixado de honrar se15 compromissos, siluaçio que pe111iste até o momento.
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,....,..ta aflrmllllva à

"c) Em caso de
o que

q~ ~.

J...ullca •

Çio pura • almples da I IIJ! II
1

ecelta-

de pade

tolill?"
A determinação deste Banco Central não significa aceitação pura e simples da perda total, mas o
reconhecimento de que um ativo não resgatado em
seu venCimento representa uma perda potencial.
Este foi o motivo de ter-se usado a figura da provisão para desvalonzação de titulas ao invés da simples baixa do ativo contra prejulzo.
O Banco Central de Brasil, ao determinar a
contabilização da provisão para desvalorização de
titulas agiu estritamente dentro das normas, visto
que não há como permrtir que ativos de instituições
financeiras, que são a garantia dcs deposrtantes, sejam compostos por itens de recebimento incerto,
como tílulos venCidos e não pagos pelos emissOres
nas datas previstas.
Do ladc das instrtuições financeiras, mesmo
após a contabiliZação da provisão para desvalorização de tftulos, existem medidas judiciais a se<em
adotadas contra os devedores para cobrança dos
créditos e recomposição de seus ativos.

"d) Nio há poaalblldacle de solução
altllrnatlva para o problema, que não aaja
a da pura e elmples -naçio de parda

-·?·

Como explicado na resposta ao rtem 'c", não
nowe a pura e simples aceitação da perda total.
"e) Qual e baM legal da orleu..,....

que, segundo o colunlam, tarte sido dada
pelo Banco central do Brasil àa Instituições financeiras?"

I71-·-·

A base legal da orientação às instituição financeiras encontra-se na Lei 4.595164, que define as
atribuiÇões do Banco Central, assim como no Plano
Contábil das tnstrtuições do Sistema Rnanceiro Nacional (COSIF), dens 1.1.2.3, 1.1.2.5 e 1.4.3.2.1. que
tratam dos critérios a serem utilizados para a escrituração contábil e para a avaliação dos títulos de renda fixa a preços de mercado.

As instituições financeii3S foram onentadas por
esta Autarquia no sentido de que fizessem pro.n.lo
para desvaloriZação de tflulos em montante aquiwllente ao dos titulas e1 oo'tido6 pelo E~ de AlagDU
contabilizados em saus atiYos, induldos ai os tllulcs
vencidos e aqueles ainda a vencer.

"f) Ainda no ~ de oespasta eflrmallw • q&MSião b , é lóclto supor que o ocorrido com .,. titula. do Estado de Alagoas
wnha a • repelir , 1 llvameme -lflulos
doa llunlc:ipla. da O r c e Cempli-. e,
até me.....,, com titulas de outros Eiltados

"b)

o a.nco Cennl dD . . . . ortln-

tou, da Mo,- ............... · - Wi

7' ele

anpct1

*•

-,.1~(-

por--.!D)cle..,..i
pelo Ealado da ~
...
não tcnm tw:wwadtw . . c-. de seu~

tuloa •••
merm?•
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ou Municípios que ainda não tenham aderido à onda da inadlmplência?"
A orientação deste Banco Central abrange
qualquer titulo, de qualquer emissor, que não for
resgatado na data do seu vencimento e que componha o ativo de instituições financeiras.

"g) Que repercussão teria, sobre a
confiabilldade do sistema financeiro nacional, a confirmação da hipótese de perda total relativamente aos títulos do Estado de Alagoas? E no caso de a mesma
hipótese se estender a outros Estados e
Municípios, em especial os citados por
Celso Pinto, que Juntos &erlam responsáveis pela emissão de R$1 0,4 bilhões em
tftulos vinculados ao pagamento de precatórios Judiciais?"
Qualquer inadimplência de devedor de grande
porte tem repercussões no sistema financeiro nacional,
uma vez que indica perdas potenciais às instituições financeiras. Quanto a um passivei efe~o na confiabilidade do sistema financeiro nacional, entendo não ser
este o caso, uma vez que a situação de inadimplência
que impactou o sistema ficou restma ao Estado de Alagoas e aos Municípios de Osasco e Campinas.

"h) Pode, o Banco Central do Brasl~
oferecer esclarecimentos adicionais que
permitam -.uar o estado de perplexlprovocado pelas declarações de Celso?"
Lembro, ainda, que o caso "precatórios" já foi
examinado pela CPI do Senado. inclusive contando
com o lomecimento de infomnações por parte desta
autarquia, resultando em comunicação ao Ministério
Público Federal.

"I) Considerando a posslblll- de
as declarações de Celso Pinto aletarem o
comportamento dos Investidores, de modo
a abalar a confiablll- dos mercados
monetários e financeiro do País, não aarla
o caso de o Banco Central do Brasil - ·
providências ll!ndentes a tranqüUizar a 01»nlio pública quanto à lisura de seu procedhnento?"
Conlonme registrado na resposta aos itens b e I.
os procedimentos adotados pelo Banco Central se
pautaram pela obediência à competência legal que
lhe é atribuída, sempre com o propósrto de manutenção da estabilidade, liquidez, solvência e confiabilidade do sistema financeiro nacional.
Respeitosamente, Cláudio Hess Mauch - Direter.
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ)
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a privatização de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, cujo modelo prevê a segmentação da empresa em partes
menores, não deve prosseguir.
Obviamente que o desmembramento de FURNAS trará aumento de preços e prejuízos aos consumidores. Poucos sabem que parte substancial da
energia gerada para o Estado provém de FURNAS,
vendida a um preço baixo (R$ 33/MWh), enquanto a
Ught, que repassa esse serviço aos consumidores.
cobra uma das lamas mais altas do mundo, (em torno de R$ 135/Mwh).A venda separada virá associada à liberação dos preços de geração, e os novos
proprietários não têm compromissos com novos investimentos. Assim, as distribuidoras repassarão
qualquer aumento de preço de energia que comprarem. No caso. a Light tem esse direito firmado no
seu contrato de concessão.
Além disso, o apoio que a empresa oferece à
universidades, centros públicos e privados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e entidades de
meio ambiente, estaria comprometido já que mudaria
completamente o atual caráter cooperativo para um
outro, competrtivo, baseado tão somente em lucros.
O Rio de Janeiro não pode se curvar diante
desse processo de esvaziamento econõm1co. FURNAS é responsável por cerca de RS 6 bilhões do PIB
estadual, investiu somente nos úttimos três anos. R$
2,6 bilhões em expansão de suas atívidades. Além
disso, FURNAS contribui com mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos, desde técnicos e especialistas até profissionais e trabalhadores das camadas
mais populares que prestam seus serviços à comunidade da energia.
Como se vê, a ligação da Companhia com o Estado do Rio de Janeiro transcende o aspecto meramente financeiro. FURNAS é sinônimo de desenvolvimento econOmico e social. É sinônimo de tecnologia.
O modelo irresponsável adotado na questão
das privatizações no nosso Estado e no nosso País
nos obriga à denúncia e à luta permanente. Agimos
com a convicção de que a sombria realidade que insiste em se instalar, escamoteada por expressões
como •progresso e eficiência·. busca tão somente os
frios lucros das transações, desconhecendo conceitos como soberania, pátria, nação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 22
minutos.)
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3· ROBERTO FREIRE • PPS
4- ASDIAS NASCIMENTO • PDT

AP-2244146
PE-2161167
RJ-1121/4229

PPS

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 RS(*)
SECRETÁRIO: DIRCEU VIWIA MACIIADO FILHO
TELEFONES DA SECRETARIA: Jll-351614605

(*) S.riri11 •

_ . ce~a • Ata ,..e1au • DU' •

- - - .....-,!: J"' fieb'u ....... la&.

MA-1402111
To-2011m

SALA N" 19-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO' 311-3Z55
FAX: Jll-4344
ll..t.t7, PI•· 116SS!t

Af:Ualizada em: 09111198.

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS
PRESIDENTE: SENADOR ADEMIR ANDRADE
VICE.PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA
(29 TTTULARES E 29 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULA~ES

ROMEROJUCA
JONAS PINHEIRO
JOSÉ ALVES
BELLO PARGII
JOEL DE HOLI.ANDA
LEONEL PAIV,,
JOSÉ BIANCO
DJALMA BES!iA
JÚLIO CAMPCS

RR-2111/17
MT-2271m
SE-4055157
MA-3069/72
PE-3197/98
DF-104611146
R0-2231/37
BA • 2211/12
MT-1247/1447

CARLOS BEZJ:RRA
GILVAM BORCiES
JOÃO FRANÇ.~ (1)
CASILDO MAL DANER
MAURO MIRAI'IDA
NABOR JUNIOR
MARLUCE PINTO
IRIS REZENDE

MT-2291/97
AP-2151/57
RR-3067/4078
SC-2141/47
G0-2091/92
AC-147811378
RR-1101/4062
G0-2032133

LUCIO ALCANTARA
OSMARDIAS
LÚDIO COELiiO
CARLOS WILSON
JOSÉ ROBER'rO ARRUDA

CE-2301/07
PR-2124125
MS-2381/87
PE-2451/57
DF-2011/16

BENEDITA DA SILVA· PT
MARINA SILV1I· PT
ADEMIR ANDHADE • PSB
SEBASTIÃO ROCHA • PDT
ERNANDES A~ORIM
LEOMAR QUiriTANILHA
ODACIR SOAHES

PFL
1-GUILHERME PALMEIRA
2-EDISON LOBÃO
3-ELCIO ALVARES
4-VAGO
5.JOSÉ AGRIPINO
&-BERNARDO CABRAL
7-ROMEU TUMA
&.JOÃO ROCHA
9·VAGO
PMDB
1.JOSE FOGAÇA
2-VAGO
3·JOSÉSAAD
4.JOSÉ SARNEY
5-DJALMA FALCÃO
6-VAGO
7-VAGO
&·VAGO
PSDB
1·ARTUR DA TAVOLA
2-BENI VERAS
3-5ERGIO MACHADO
4-VAGO (2)
5.JEFFERSON PERES

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
RJ-2171m
1-EMILIA FERNANDES· PDT
AC-2181/87
2-LAURO CAMPOS· PT
PA-2101/07
3-ABDIAS NASCIMENTO· PDT4-ROBERTO FREIRE • PPS
AP-2244146
PPB
R0-2051/57
1-EPITACIO CAFETERIA
T0-2071/76
2-ESPERIDIÃO AMIN
PTB
R0-3218/3219
1-ARLINDO PORTO

AL-3245147
MA-2311/15
ES-3130135
RN-2381187
AM·20811i7
SP-2051/57
T0-4070171

RS-3077/78
G0-31411/50
AP-3429/31
AL-2261182

RJ-2431137
CE-1149
CE-2281/87
AM-2061/67

RS-2331/37
DF-2341/47
RJ-1121/4229
PE-2161/67
MA-4073174
SC-4200/06
MG-2321122

(1) Desfiliou-se d<· PMDB. Ingressando no PPB, em 2.10.97

(2) Em virtude ·la renúncia do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÚES: I!UARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SALA N' 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3359
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4608/3515
FAX: 311-3652
(*) Hol'lirio dr •t'Ordo C'Om 1 Ar. p11blic:ad. no DSf dr 12.9.97, PI'· 116!1SI6
llorino rq:•mcntal: 4"1 fri,..l 11 14:DO hl.

3) COMISSÃO DE CONS~, JUSTIÇA E CIDADA~IA • CCJ
~:

BERNARDOCABRAL
VICE_S_,.., -DOR RAMEZ TI:BET
(23 ~E 23 SUPLENTES)

TITULARES

IGUILHERME pAr W•A
EDISON LOBÃO
JOSE BIANCO
BERNARDO C ..IIPAL
FR.AHCELINO i U WStA
JOSAPHAT IINUNHO
ROIIEU TUIIA

I

JADER BARBALHO
JOSE FOGAÇA
ROBERTO REQUI,\0
RAIII!Z TEBET
PEDRO SIMON
DJALIIA FALc.\o

I

JEFFERSON PERES
SERGIO MACHADO
LÚCIO ALCÁNTARA
BENIVERAS

SUPLENTES
~L

10iLCIO ALVARES
2-ROIIERO JUCÁ
3-.IOSEAGRJPINO
4-LEONEL PAIVA
5-D.IALMA BESSA
6-IIELLO PARGA
7-61LBERTO MIRANDA

AL-a2G/47
M-2311/11
RO-az31/37
~1117

Mei-2411/17
BA ·1041/1141

SP-at51152

E8-313Gi32
RR-2111/17
RN-2381167

DF-1048/1146
BA • 2211/12
liA. . - r . !
AAI-111111/3104

PIIDB
PA4051/53

R8 1177178
PR-a401/07
~1m

RB-az3CII:SZ
AL..zze11112

~1117

CE.zza41117
CE.aii11D7
CE-124Z/O

1-VAGO
2-fiEY SUAISUNA
3-CARLOS BEZERRA
4-CASILDO IIALDANER

SC-2141/47

~RNANDOBEZERRA

RN-24411/2467

II-61LVAIIIIORGES

AP-2151/52

NDB
1-.IOSE IGNACIO FERREIRA
4-PEDRO PIVA
2-.IOSÉ ROBERTO ARRUDA
3-0SMAR DIAS

BLOCO DE OPOSIÇÃO
ANTONIO C. VALADAREB· PSB SE-2201/04
ROBERTO FREIRE • PPS
PE-2181/17
JOSE EDUARDO OUTRA· PT
SE-2381/97

(PT. PDT, PSB, PPS)
1-ADEMIR ANDRADE • PSB
2-SEBASTIÃO ROCHA • PDT
3-MARINA SILVA· PT

I'PB
1-L.EVY DIAS

P84341!1148

IIT-22111117

ES-2121/24
SP-2351/52
DF-2011/17
PR-2124125

PA-21D11D7
AP-2241/47
AC-2181117

ESPERIDIAO , . _
EPITACIO CAFETEIRA

SC-07
--4073174

2· LEOMAR QUINTANILHA

MS-1128/1228
T0-2073/74

ODACIRSOARES

R0-3218132tt

1-ARLINDO PORTO

MG-2321122

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 BS
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA Nl1NU
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/461l

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3541
FAX: 311-4315

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO • CE
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TÁVOLA
VICE·PRESIDENTE: SENADOR JOEL DE HOLLANDA
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
DJALMA BESSA
HUGO NAPOLEÃO
JOEL DE HOLLANDA
ÉLCIO ALVARES
JOÃO ROCHA
ROMEROJUCÁ
ROMEUTUMA
EDISON LOBÃO

8A. 2211112

JOSE FOGAÇA
FERNANDO BEZERRA
ROBERTO REQUIÃO
GERSON CAMATA
JOSÉ SARNEY (4)
JOÃO FRANÇA (1)
VAGO

RS-3077/78
RN-2461/67
PR-2401/02
ES-3203104
AP-3429/31
RR-3067/68

Pl-3085187
PE-3197/98
ES-3130/32
T0-4070/71
RR-2111/17
SP-2050/57
MA-2311/46

PFL
1-BERNARDO CABRAL
2-GERALDO AL THOFF
3-LEONEL PAIVA
._ FRANCELINO PEREIRA
5-GILBERTO MIRANDA
&-JONAS PINHEIRO
7-WALDECK ORNELAS (2)
8.YAGO
PMDB
1·RAMEZ TEBET
2..JOSÉ SAAD
3-NEY SUASSUNA
4-NABOR JUNIOR
5-DJALMA FALCÃO
6-IRIS REZENDE
7·PEDRO SIMON

PSDB
1..JEFFERSON PERES
2..JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
CE-2281/82
3-LÚCIO ALCÂNTARA
AL-4093194
4-CARLOS WILSON
CE-3242/43
5-PEDRO PIVA
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
DF-2341/42
1-BENEDITA DA SILVA· PT
LAURO CAMPOS • PT
MARINA SILVA· PT
AC·2181/82
2-ANTONIO C. VALADARES PSB
EMILIA FERNANDES • PDT
3.SEBASTIÃO ROCHA
RS-2331/37
RJ-4229/30
ABDIAS NASCIMENTO • PDT
4·VAGO
PPB
MS·1128/1228
1-ESPERIDIAO AMIN
LEVYDIAS
T0-2071/72
2-ERNANDES AMORIM
LEOMAR QUINTANILHA
PTB
R0-3218/19
ODACIR SOARES
1·VAGO
ARTUR DA TAVOLA
VAGO (3)
SERGIO MACHADO
TEOTÔNIO VILELA FILHO
BENIVERAS

{1)
(2)
(3)
( 4)

RJ-2431/32

AM·2D81/82
SC-2042/43
DF-1046/1146
MG-2411/12
AM·3104105
MT-2271172
BA

MS-2222/23
G0-3149150
PB-4345146
AC-1478/1378
AL·2261/62
G0-2032/33
RS-3230/31

AM·2061/62
ES-2121122
CE-2301/02
PE-2451/52
SP-2351/52
RJ-2171/72
SE-2201/07
AP-2242/44

SC-112311223
R0-2251/57

Oesfiliou-se do PMOB. ingressando no PPB, em 2.10.97.
Afastado do exerciCJo do mandato para exercer o cargo de Mimstro de Estado da Prev1dêne~a e Ass1stência Soc1al.
Em vtrtude da renUncia do Senador Coutinho Jorge.
licença para tratar de .nteresses particulares.

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. UNHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604

SALA N• IS. ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
FAX: 311-3121

TEL.

(*) Honíroo oh •n.NJ. ~ • ·""- pubiH:olfo •• DSF llr 11.5'.9,, P«•· 1865516
H•nírio rrclmen..,l: S"\ feir11il1 14:00 hs.
Atualizada em: 10111/98

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EX'IERJORES E DEFESA NACIONAL - CRE
PRE81DEN1E: 1 - - JOSE SARNEY (3)
VICE-ESIDBITE: - D O R ROMEU TlJMA
(tt 1TTlJLAIIII E 11 SUPLENTES)

TITUI..ARES

SUPLENTES

I'FL
GUILHERME PALMEIRA
HUGO NAPOl.EAO
JOSE AGRIPINO
BERNARDO CABRAL
ROMEUTUMA
JOEL DE HOLLANDA

I

JOSE SARNEY (2)
PEDRO SIMON
CASILDO MALDANER
JADER BARIIALHO
VAGO (1)

I

ARTUR DA TAVOLA
CARLOS WILSON
LUDIO COELHO

I

BENEDITA DA SILVA· PT
ABDIAS NASCIMENTO • PDT
EMILIA FERNANDES • PDT

AL-3Zot5147

PI-M71171
RN-DII1117
AM-2011117
SP-2051/57
PE-3117191

MA·3069f72
T0-4070171
SE-4055157
SC-2042143
R0-2231/32

1-MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA
3-MAURO MIRANDA
4-GERSON CAMATA
5-IRIS REZENDE

RR-1101/4062
RN-2461/67
G0-2091192
ES-3203/04
G0-2032133

1-.JOSE IGNACIO FERREIRA
2-TEOTÓNIO VILELA FILHO
~SMARDIAS

ES-2021/27
AL-40113195
PR-2121/27

(PT, PDT, PSB, PPS)
1-EDUARDO SUPLICY -PT
2-ADEMIR ANDRADE • PSS
3--MARINA SILVA-PT

SP-3215/16
PA-2101/02
AC-2181/82

...,.

AP-3421131
R&-3230131
~141/47

PA-3051/53

RJ-2431131
PE-2451/57
118-2311117

1-VAGO
2-BELLO PARGA
3-.JOÃO ROCHA
4-.JOSÉ ALVES
~ERALDO AL THOFF
s- .JOSÉ BIANCO

-

BLOCO DE 0~0
RJ-2171m
RJ-3181181
RS-2331137

LEOMAR QUIHTANILHA

TO-!ai73174

1--LEVY DIAS

MS·1 12811228

ARLINDO PORTO

MG· 2321122

1--0DACIR SOARES

R0-3218/19

(1) Em v1rtude do falectmento do titular, em 13.04.98

(2) Licença para tratar de inten:sses paniculares.

REUNIÕES: TERÇAS-FEUtAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: MA.aCOS SANTOS PARENTE FILHO

SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-325913496
FAX: 311-3546
(*) H ....rie • ._...c.Ma Au ~cad.l noDSf.ll.t.t7, pp. 11165516
tleririo rep--.t: 5"1 feiras •• 10:11 ••·

Atualizada em: 09/11/98

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl
PRESIDENTE: SENADOR ELÓI PORTELA
VICE.f'RESIDI:NTE: VAGO
(23 TIT\JLARES E 23 SUPLENTES)
TITULARES
RN-236112367
RR-2111/2117

SUPLENTES
PFL
1· JOSAPHAT MARINHO
2· JONAS PINHEIRO
3- GUILHERME PALMEIRA
4- WALDECK ORNELAS (1)
5- JOSÉ ALVES
&-ROMEU TUMA
7-GILBERTO MIRANDA

JOSE AGRIPINO
ROMEROJUCÁ
GERALDO AL THOFF
ÉLCIO ALVARES
JOEL DE HOLLANDA
HUGO NAPOLEÃO
ELÓI PORTELA (ceaslo)

ES-3130/3132
PE-319713189
PI • 447814479
PI· 2131137

NABOR JUNIOR
MAURO MIRANDA
GERSON CAMATA
IRJS REZENDE
MARLUCE PINTO
RENAN CALHEIROS (2)

AC-1478/1S78
G0-2091192
ES-32031 3204
00-2032133
RR-1101/4062
AL

PMDB
1-ROBERTO REQUIAO
2-RAMEZ TEBET
3-CARLOS BEZERRA
4-VAGO
5-JOSÉ SARNEY (4)
&-VAGO

JOSE IGNACIO FERREIRA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTÓNIO VILELA FILHO
PEDROPIVA

E$-202112027
DF-201112017
AL-4093195
SP· 2351/52

PSDB
1.CARLOS WILSON
2·VAGO (3)
3-0SMAR DIAS
4-LÚDIO COELHO

I
JOSE EDUARDO OUTRA· PT
ANTONIO C. VALADARES
EMILIA FERNANDES - PDT

LEVY DIAS

SC..ZOU/43

BLOCO DE OPOSIÇÃO
SE-2391/2397
SE-2201/07
RS-2331/37

ERNANDES AMORIM

MS-1128/1228
R0-2251/57

ODACIR SOARES

R0-3218119

(PT. PDT, PSB, PPS)
1-VAGO
2-EDUARDO SUPLICY (PT)
3- LAURO CAMPOS (Pn

PPB
1·ESPERIDIAO AMIN
2· EPITACIO CAFETEIRA
PTB
1-ARLINDO PORTO

BA-1041/1141
MT·22T1122n
AL-324513247
BA
SE-405514057
SP-2051/57
AM-116613104

PR-240112407
MS-2221127
MT·2291/2297
AP-2351/52

PE-245112457
PR-2121/2127
MS-2381/87

SP-3212115
DF-2341/47

SC-1123/1223
MA·4073n4
MG • 2321/22

( 1) Afastado do exen::lcio do mandato para exen::er o cargo de Min•stro de Estado da PreVIdência e Ass•stênc•a Social.

(2) Afastado do exercíCIO do mandato para exercer o cargo de M•nistro de Estado da Justiça.
(3) Em virtude da renUncia do Sanador Coubnho Jorge.

(4) Licença para tratar de interesses particulmes.

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-435414607

SALA N"13-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3292 (FAXJ
FAX: 311-3286

(*)HoRn. IIH acento e.m o Ab paltUeada .. DSF dt U.t.9'7, pp. 1165516
H.nlirio repm ... u.l: 3"s fftnos •s 14:00 ln.

Atualizada em: 09/11198

SUPLENTES

TITULARES

PFL
JOSAPHAT IIIARINHO
JOSÉALVE8
JÚUO CAMPOS
JOÃO ROCHA
GILBERTO llllltANDA

BA-104111141

1-GERALDO ALTHOFF
2-FRANCELINO PEREIRA
3-DJALMA BESSA

SE-4055111
IIT-124711447

SC-2042/43
MG-2411/17
BA • 2211/12

TD-40701"1

All-3104111
PIIOB

JOSE SAAD
NEY SUASSUNA
DJALMA FALCÃO
WELUNGTON ROBERTO
MARLUCE PfNTO

G0-3141111

1-GILVAM BORGES
2..JOÃO FRANÇA (1)

P8 1345148

AP-2151/57
RR-3067/68

AL-22111112
PB-313114G
RR·110111201

I"SDB
BENIVERAS
CARLOS WILSON
PEDRO PIVA

CE-3242/43
PE-2451/57
SP-2351/52

1..JOSE IGNACIO FERREIRA
2·VAGO (2)

ES-2121/22

0Pf?!5A<' (PT. PDT, PSB, PPS)

EDUARDO SUPUCY • PT
VAGO

BLOCO DE
SP-3215111

1-8ENEDITA DA SILVA· PT

RJ-2111m

PPB
EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073174

1-ERNANDES AMORIM

R0-2051/55

PTB
ODACIR SOARES

R0-321813Z18

(1) Oesfihou-se do PMOB. ingressando no PPB. em 2.10.17.
(2) Em vinude da renúnc.a do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 HS (*)
SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA SALA DE REUNIÃO, 311-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-393513519
FAX: 311-1060
(*) Henn..-- C!MII ÃUI ,.blkaU- DSP Ml2.t.97. PP. 11165516
Atualizada em: 09/11/98

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
JUaCCMISSÃO DESTINADA À RSCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVID~NCIA
PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAl.
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ ALVES
VICE.PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(071TTULARES EM SUPLENTES)

SUPLENTES
PFL
1-GERALDO ALTHOFF
2· DJALMA BESSA

TITULARES
JOSE ALVES
GILBERTO MIRANDA

SE-4055156
AM-3104105

PMDB
1....JOAO FRANÇA (1)

JOSESAAD
VAGO (2)

BENIVERAS

O:DUARDO SUPLICY ·PT

SC-2042/43
BA-2211/12

RR-3067/68

PSDB
1·VAGO (3)

CE-3242/43

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3215116
PPB+PTB

, ~PiTACIO CAFETEIRA

MA-4073174

1) ~~sfihou-se do PMOB, tngressando no PPB, em 2.10.97.
2) E:n v•rtude do falecimento do titular. 13.04.98.
3) Em vtrtude da renúncta do Senador Coutinho Jorge.

iU:uNIÕES:
SALA N• 06-ALA SEN. NIL-Q.COELHO
SECRET ÁRJO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519

FAX: 311-1060

ANDAMENTO

• 'I 10.9.97 FOI DESIGNADO REU.TOR O SENADOR GILBERTO MIRANDA

Atualizada em: 09111/98

7.2) COMISSÃO DE FI8CN V•ÇÃO E CONTROLE - CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCAUZMI OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO
GOVEIINO DE RONDONIA
PRESIDENTE: 511«8 OR GILBERTO MIRANDA
VICE.PRESIDENTE: 8ENADOR BENI VERAS
(7 T1TU~E8 E 4 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES

PFL
1 -JÚLIO CAIFOS
2- GILBERTO -...NDA

MT -1247

AM- 31041115

1 -GERALDO AL THOFF

se- 2042143

2- FRANCEUNO PEREIRA

MG- 2411117

I'IKIB
1 -JOSÉSAAD

GO- 31411!0

2 - NEY SUASSUNA

PB-43451. .

1 - BENI VERAS

CE- 3242143

1 -JOÃO FRANÇA

RR- 3067168

1- VAGO (1)

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PDT-PSB-PPS)

1 -EDUARDO ~CY.f'T

SP- 3215111

,.,... PTB
1 - ERNANDES AMORIM

RO- 2251155

( 1) Em v1rtude da renUncia do Senador Coutinho Jorge

REUNIÕES:
SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 393513519
FAX: 311·10&0

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA N• 6- TELEFONE: 311-3254
ATUALIZADA EM 9·11-98

AND-NTO
EM 29-4·98 FOI DESIGNADO RELATOit O SENADOit COUTINHO JORGE

_

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Representação Brasileira)

Presidente de Honra: Senador Jose Samay
PRESIDENTE: SENADOR LÚDIO COELHO
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO JÚLIO REDECKER
SECRETÁRIO-GERAL: DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTIO
(16 TITULARES E 16 SUPLENTES)
TITULARES

1 JOSE FOGAÇA

2- CASILDO MALDANER
1 - VILSON KLEINUBING ( 1)
2- DJALMA BESSA
1 - LUDIO COELHO
1-LEVY DIAS

SUPLENTES
SENADORES
PMDB
1 PEDRO SIMON
2 - ROBERTO REQUIÃO
PFL
1 JOEL-DE HOLLANDA
2 - JÚLIO CAMPOS
PSDB
1 - JOSE IGNACIO FERREIRA
PPB
1 - ESPERIDIAO AMIN

PTB
1 -JOSE EDUARDO
1- BENEDITA DA SILVA

BLOCO OPOSIÇAO (PT I PSB I PDT I PPS)
1 - EMILIA FERNANDES

TITULARES

1 PAULO BORNHAUSEN
2- JOSÉ CARLOS ALELUIA
1 EDISON ANDRINO
2- GERMANO RIGOTIO
1 - FRANCO MONTORO
2- CELSO RUSSOMANO

SUPLENTES
DEPUTADOS
PFL/ PTB
1 VALDOMIRO MEGER
2- BENITO GAMA
PMDB
1 CONFUCIO MOURA
2 - ROBSON TUMA
PSDB
1 - NELSON MARCHEZAN
2- RENATO JOHNSSON
PPB

1 -JULIO REDECKER
1

MIGUEL ROSSETO

PT/POTIPCdoB
1 - LUIZ MAINARDI

(1) Falecido. em 23-10-98
DF
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