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ÍNDlCE TEMÁTICO 
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AEROPORTO INTERNACIONAL ANIVERSÁRIO (Vide COMEMORAÇÃO) 

Comenta a importância da construção do novo 
Aeroporto lntemacional Pinto Martins, na cidade de 
Fortaleza (CE). Sen. Lúcio Alcântara. ............................. . 

AGRADECIMENTO (Vide PRÊMIO) 

AGRICULTIJRA 

Preocupa-se com a crise na agricultura. Sen. &-
nandes Amorim. ............................................... __ _ 

ANAIS DO SENADO 

Solicita transcrição nos Anais do Senado do Q.o
cumento sobre "Histórias de Paranaguá dos Pioneiros de 
Cotinga à Porta do Me=sul". Sen. Luiz Alberto de Oli-
veirn. ....... - ...................... - ............... ----

Solicita transcrição nos Anais do Senado do pro
jeto de lei de sua autoria que trata da política mineral do 

País. Sen. Ademir Andrade.···-········-··-················-··-··-· 
Solicita transcrição nos Anais do Senado, das in

formações do Senhor Presidente do Senado, Senador 
José Samey ao Supremo Tribunal Federal, sobre o art. 
58, § 3", da Constituição Federal. Sen. Antonio Cados 
Valadares. .......................................... ----

Solicita tr.mscrição nos Anais do Senado de per
guntas direcionadas ao Sr. Ministro de Minas e Energia. 
Sen. Ademir Andrade ...................................................... .. 

Soh'cita transcrição nos Anais do Senado do do
cumento sobre a implantação das áreas de livre comér
cio em Bonfim e Pacaraima (RR). Sen. Romero Jucá ..... 

Solicita transcrição D.Os ADais do Senado do Se
minário Brasil-França, ocorrido em São Paulo. Sen. Ber-
nardo Cabral ................................. ______ ....... __ 

Solicita que seja rCgiStriido nos Anais do Senado 
a prenüação recebida pela Senadora Marina Silva. Sen. 
José Roberto Arruda. ....................................................... . 

Solicita transcrição nos Anais do Senado do edí
torial da Folha de S.Paulo que traz o título "A renda mí-
ninta". Sen. José Roberto Arruda. .................................... . 

Solicita transcrição nos Anais do Senado. a ínte
gra da matéria da Folha de S.Paulo sobre a "Renda Mí
ninta" do clia25-4-%. Sen. Ednardo Soplicy .•................• 

Congratula~se com a República Árabe Síria pelo 
aniversário de independência. e discorre -sobre as lutas 

726 da região pela emancipação e sua mais recente conquis-
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ta. Sen. Romeu Tuma. ....................................... __ _ 

.. (AP) (Vide INUNDAÇÃO) 

APOSENTADO 

Lament? __ <:) baixo salário dos aposentados e pen-
sionistas de todo o País:Sen. Beneclita da Silva. ............ . 

ÁREA DE UVRE COMÉRCIO 

Comenta a importância da implementação das 
áreas de livre comércio no Estado de Roraima, que irá 
trazer benefícios para a região. Sen. Romero Jucá. .......... . 

Questiona a importância da criação das áreas de 
livre comércio em Pacaraima e Bonfim (RR). Sen. Mar-
l'!lce Pinto .••••••.••..... ·-···-···-·--·--···--·_ 

(BA) (VideCHlNA) 

BANCO DO BRASIL 

Analisa a importância do Banco do Brasil para o 
Sistema Financeiro. Sen. José Fogaça. ............................. . 

BANCO MUNDIAL 

Solicita ao Banco Mundial revisão da alocação 
dos recursos para o subcomponente indígena do Plano 
Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANAFLO-
RO. Sen. Odacir Soares ............................................... _ 

BANCOS (Vide CP!) 

Apela ao Banco Central que dispense ao Banco 
Mercantil de Pernambuco o mesmo tratamento dado ao 
Banco Econômico. Sen. Carlos Wilson ........................... . 

Condena o Governo Federal que tem como priori
dade o socorro financeiro aos bancos. Sen. Antônio Car-
los Valadares ...................................... --........... -·-·-

Condena o socorro financeiro aõs bancos. Sen. 
· Júnia Marise ................ -····--·····-.. -····-·---
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II 

Desaprova a ajuda financeira aos bancos, o que 
poderá comprometer a estabilidade do Plano ReaL Sen. 
Freitas Neto.····················································---

(BANESPA) 

Questiona a ajuda finaneeira ao Banco do Estado de 
São Paulo- BANESPA e os demais eitados da Federação. 

Seu. Ney Suassuna. ·······················-······---·-·····--
Questiona 3. situação financeira do Banco do Es

tado de São Paulo - BANESPA. (Republicação) Sen. 
Eduardo Suplicy .............................................. ---··-

Discorda da ajuda finaneeira ao Banco do Estado de 
São Paulo- BANESPA. e demais estados da Federação. 
Seu. Jefferson Peres ................................ ·---··-·--··-

BIOGRAFIA (Vide PRONUNCIAMENTO) 

(BNDES) 

Critica o Presidente do Banco Nacional de Desen
volvimento - BNDES, pelas palavras proferidas contia 
o Senador José Sarney. Sen. José Alves.··················--

Reporta-se ao pronuneiamento do Presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES. Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, sobre a 
privatização da Vale do Rio Doce. Seu. Pedro Simon. ••••..••• 

Manifesta-se c:Ontia o pronunciamento do Presidente 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico -
BNDES, Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros sobre a 
Companhia Vale do Rio Doce. Seu. F.dison Lobão ............ . 

Reporta-se às declarações do Sr. Luiz Carlos 
Mendonça de Barros, Presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social -:-- BNDES. 
Sen. Jos~ Roberto Arruda. ······················---········-·· 

BOLSA ESPECIAL 

Parabeniza as cidades de Campinas (SP) e Brasí
lia (DF), pelo sucesso alcançado com a bolsa-escola 
Sen. José Roberto Arruda. .................................. - ......... .. 

CAFÉ 

Discorre sobre a situação do café no País desde 
1992,. ano caracterizado por crises no setor cafeeiro. 
Sen. Odacir Soares ............. --···················----····· 

CALAMIDADE PÚBUCA 

Apela às autoridades competentes que decretem 
caso de ealamidade pública, o ~ndio ocorrido na Uui
versidade Federal de Santa Cararina, para que seja ins
trumentada uma solução extraordinária com-vistas à su
pefaÇão dos prejuízos decorrentes do sinistro. Sen. Espe-

ridião Amin. ·············································--·---····· 

CAPITAUSMO 

Aponta as conttadições do Sistema Capitalista 
que põem em desvantagem o ttabalhador brasileiro. Sen. 

Lanro Campos.·······················--··-····-········'·····--·-·-·~ 
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Preocupa-se com as chuvas que vêm castigando a 
cidade de Salvador (BA). Sen.Josaphat Marinho ..•........• 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Aponta alguns direitos do consumidor que ainda 
não são respeitados pelo Código de Defesa ao Consumi-

dor. Sen. Lúcio Alcânt:a:ta. ······················~·········-----

COMEMORAÇÃO 

Comemora o 36!_ aniversáriO de Brasília Sen. 
JoSé Roberto Arruda. ........................................................ -

Comemora o 362 aniversário de Brasilia (DF). 
Vice-Govemadora Arlete Sampaio. ·························---

Parabeniza Brasília pelo 36" auiversário. Sen. 
José Sarney ............................... '···---~------·· 

Comemora a Semana do Índio. Sen. Sebastião 
Rocba. ........................................................................ --

Comemora o Dia Nacional das Polícias. Sen. Ro-

Ineu Tuma ···········································-~·-·····················-
Refere-se a comemoração do "Dia do Exército". 

Sen. Romen Toma. .......................................... ---
Reporta-se ao dia 21 de abril quando se comemo

ra o "Dia das Polícias Civil e Militar". Sen. Romeu 
Tuma. ........................................... ·-·····=-:--:---

Reporta-se à comemoração do "Dia Internacional 
do Trabalbo". Seu. Casildo Maldanor ............................. . 

Comemora o "Dia do Livro" e comenta a impor
tãncia da leitura para o desenvolvimento do País. Sen. 
Lúcio Alcãntaia. •••..••••....................••. ~-------

Comemora o 1_2 de maio, "Dia Internacional do 
Trabalho". Sen. BeneditadaSilva. ................•.....•.•.••.•....• 

CONFLITO 

818 Analisa os conflitos brasileiros como o massacre 
dos sem-terra no Pará.,. como decorrente da falta de um 
projeto no País que una todos os níveis da sociedade pa
cificamente. Sen. José Roberto Anuda. ············-··········-

130 CONGRESSISTA (Vide DESPEDIDA, HOMENA
GEM, IMPUNIDADE) 

Critica a passividade dos senadores diante dos 
crimes que prejudicam os interesses do povo brasileiro. 
Sen. Ernandes Amorim. ................................................... . 

Parabeniza o Senador Luiz Alberto de Oliveira, 
pelo tempo que exerceu a suplência senatorial. Sen. José 
Sarncy. ···················································---·--- -

CONGRESSO INTERNACIONAL 

Destaca alguns pontos que direcionarão o docu
mento a ser encaminhado no primeiro Congresso Mun~ 
dia! contia a Exploração Comercial Sexual de Crianças, 

215 em Estocobno. Sen. Benedita da Silva.-····················--
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CONGRESSO NACIONAL 

Dizendo de_ sua preocupação com _o Congresso 
Nacional para que aiente sobre suas responsabilidades 
específicas. Sen. Lúdio Coelho.·······················-········ .. ··-· 

(CP!) 

Comenta a necessidade de se fazer uma CP! para 
apurar o escândalo do sistema financeiro nacional. Sen. 
Antonio Carlos V aladares. ······-··-··········· .. ·················-·--

Exige esclarecimento por ter sido excluído para 
compor a CPI dos bancos. Sen. Antonio Carlos Valada-
res. --···················································-~---~-~ .. ; ... ~-----~ 

(CVRD) (Vide GARJMPEIRO, PRIVATIZAÇÃO) 

DESEMPREGO 

Preocupa-se com o desemprego urbano. Sen. Epi-

tacio Cafeteira. ································································-
Preocupa-se com a questão do desemprego. Sen. 

Eduardo Suplicy .••••••.••••....•••.••......•.......................•••••.•.•.•. 

Preocupa-se com a crise do desemprego no País. 
Sen. Beneclita da Silva ......................................... _, ___ _ 

DESENVOLVIMENTO (Vide EDUCAÇÃO) 

DESIGUALDADE SOCIAL 

Aponta a interiorização do desenvolvimento 
como a saída para equilibrar as desigualdades sociais 
existentes no País. Sen. Casüdo Maldaner . ............ _ ......... . 

DESPEDIDA 

Despede-se do Senado e agradeee a todos que o 
acompanilaiam no decorrer de sua estada. Sen. Luiz AI-

berto de Oliveiia. .•. ·-··-································-··········--

DISPARIDADE 

Preocupa-se com as disparidades inter-regionais 
existentes no País. Sen. Jonas Pinheiro ....... ·-······----

DISTRITO FEDERAL 

Requer do Governo do Distrito Federal, provi
dências quanto ao processo de favelação por que-vem 
passando a Capital da República. Sen. Júlio Campos .. 

Discorre -sobre a fundação de Brasília. relem
brando a trajetória política do então Presidente da Re
públi~ Sr. Juscelino Kubitschek. Sen. José Roberto 
Arruda.···-··--··-··········-··································-·-·---

Destaca com louvor a participação do então Presi
dente da República, Sr. Jusceliuo Kubitschek na criação 
de Brasília (DF). Vice-Govemadora Arlete Sampaio •••.•• 

DOENÇA 

Aual.isa a oragédia ocorrida em Caruaru (PE), 
onde dezenas de pacientes morreram ao contraírem he-
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patite tóxica -rias sesSões de hemodiálise. Sen. Carlos 
Wilson •..•...........••••••••.•••.•.•.••.•.••.........••.•.....••..................... 

- Lamenta a morte dos .<foentes renais em Caruaru 
(PE). Sen. Romeu Toma.·'··········································· .. ···· 
EDUCAÇÃO 

Realça a importância da educação para o desen
volvimeuto do País. Sen. Bematdo Cabral. .•••••••..•.••.•...... 

Alerta sobre o desvio_ de recw:sos -destinados à 
educação no Estado de Roraima. Sen. Romero Jucá. ...... . 

ELOGIO (Vide POLíTICA) 

EMENDA 

PEC n!' 18196, que dá nova redação ao atei 8" da 
Constituição Federal. suprimindo o inciso ll, que trata 

da unidade sindical. Seu. José Eduardo Dutta. ····-··········· 
Discute a PEC n!' 61/95 (n" 182194, na origem), 

que permite a admissão de professores. técnicos e cien
tistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e con
cede autonomia às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica Seu. Hugo Napoleão. ·······-······················-··· 

Emenda fr! 1 Comissão de Assuntos Sociais, que 
a!te>a a Consolidação das Leis do T<abalho. tomando 
privativa de advogado a postulação perante a Justiça do 
Trabalho. Seu. Valmir Campelo •.•.•••....•..•••............. ·-······· 

Encaminha a votação da PEC n2 27/95, que dá 
nova redação à alínea e do inciso n do § 52 do art. l28 
da Constituição Federal. teudo parecer favorável, sob n2 
822195 - Comissão de Constintição. Justiça e Cidadania 
Sen. Ronaldo Cunha Lima .........•. ·-········-.. ••········••·••·••••·•· 

Eucanünba votação da PEC n2 27/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso n do § 52 do art. 128 da 
Constilllição Federal, tendo parecer favorável, sob n2 
822195 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Seu. Bernardo CabnJL .•••••••.•.•....• _ •••....•••.••.••••••••••••••••••••• 

Eucaminha votação da PEC n2 rl/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso n do § 52 do art. 128 da 
Constituição Federal, tendo parecer favorável, sob ~ 
822195 - Comissão de Constituição, Jnstiça e Cidadania. 
Sen. Jefferson Peres ......................................... ·-·--·-······-

Eucaminha votação da PEC ~ Zl/95, que dá nova 
redação à alínea e do incisoU do § 52 do art 128 da 
Constilllição Federal, tendo parecer favorável. sob n2 
822195 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
SeiL Ramez Tebet. ........................................... ·-·-····--

Encaminha votação da PEC n2 27/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso n do § 5" do art. 128 da 
Constituição Federal, tendo parecer faVorável, sob n2 
822195 -Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Sen. José Ignácio Ferreira. .•...•........••...........•...•..••••••.••...... 

Encaminha a votação- da PEC n2 27/95, que dá 
nova redação à alínea e do inciso ll do § 5" do art. 128 
da Coustilllição Federal. teudÓ parecer favorável. sob n2 
822195- Comissão de C!)nstituição, Jnstiça e Cidadania. 

Sen. Autonio Carlos Magalhães. ························---···-
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IV 

Encaminha votação da PEC ri' 27/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso n do§ 52 do art. 128 da 
Constituição Federal, tendo parecer favotável, sob ri' 
822195 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
Sen. Lúcio Alcântara.············································-····-···· 

Encaminba votação da PEC ri' 27/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso n do § 52 do art. 128 da 
Constituição Federal, tendo parecer favotável, sob n' 
822195 -Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Sen. Francelina Pereira.·······················-··-·-···········-·-···· 

Encaminha votação da PEC rf!. 27/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso n do § 52 do art. 128 da 
Constituição Federal, tendo parecer favorável. sob n' 
822195 -Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Sen. José Eduardo Outra ................................................. . 

Encaminha votação da PEC n' 27/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso n do § 52 do art. 128 da 
Constituição Federal, tendo parecer favorável, sob ri' 
822195 -Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Sen. JlÍDÍa Matise. ················-··························-···········-· 
Eneaminha a votação da PEC ri' 61/95 (n' 

182/94, na origem), que permite a admissão de professo
res, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades 
brasileiras e concede autonomia às instituições de pes
quisa científica e tecnológica tendo parecer favorável, 
sob n' 5/96- Comissão de Constituição, Jnstiça e Cida
dania Sen. Ronaldo Cunha Lima. ··-···················-··········· 

Encaminba votação da PEC ri' 61195 (ri' 182194, na 
origem), que pennite a admissão de professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros pelas universidades brasileilas e con
cede autonomia às instituições de pesquisa científica e tec
nológica, tendo parecer favorável sob n' 5196 - Comissão 
de Constituição, Jnstiça e Cidadania. Sen. JlÍDÍa Matise ..... . 

Eneaminha votação da PEC n' 61/95 (n' 182194, 
na origem), que permite a admissão de professe=, téc
nicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasi
leiras e concede autonomia às instib.J.ições de pesquisa 
científica e tecnológi~ tendo parecer favorável, sob YP. 
5196 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sen. José Eduardo Outra···························-····················· 
Encaminba votação da PEC n' 61/95 (n' 182194, 

na origem), que permite a admissão de professores, téc
nicos e cientistas estrangeiros pelas universidade brasi
leiras e concede autonomia às instituições de pesquisa 
científica e tecnol6gica, tendo parecer favorável sob n' 
5196 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sen. Roberto Freire. ···-················-·····:··········-········--···-
Encaminha votação da PEC rf!. 61195 (rf!. 182194. 

na origem), que permite a admissão de professou:s, téc
nicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasi
leiras e concede autonomia às institUições de pesquisa 
científica- e tecnOlógica. tendo parecer favoráve4 sob rf!.. 

5195 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Sen. Sérgio Maebado. ········--···-·--··-······-· __ _ 

Encaminba votação da PEC n' 61/95 (n' 182/94, 
na origem), que permite a admissão de professores, téc
nicos e cientistas estrangeiros pelas Wliveriidades brasi
leiras e concede autonomia às instituições de pesquisa 
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científica e tecnológica, tendo parecer favorável sob JJ!l. 
5196 - Comissão de Constituição, Jnstiça e Cidadania. 

Sen. V alnúr Campe!o. ·······-•····--·-·-··········-············· 
EMENDA n' I -Comissão de Constituição, Jus-

: liça e Cidadania (SUBSTITU'IlVO), que define como 
contravenção penal condutas atentatórias contra o patri-
mônio público e privado. Sen. Roberto Freire ................ . 

EMENDA N• 2-Plen-"Art. 9" O Poder Executivo, 
no prazo de 90 dias contados da publicação desta lei, ex
pedirá normas para a sua fiel execução. inclusive insti
tuindo modelos do requerimento de registro provísõrio e 
da cédula de identidade provisóda e dando adequada pu
blicidade à regularização da estada do estiangeiro em si
tuação irregular". Sen. Jonas Pinbeiro.-··--·······----

EMPREGO 

Focaliza o Programa Pró-Emprego lançado pelo 
Senhor Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso. Sen. Ramez Tebet. ......•.... -······························-

EMPRESA DE PUBUCIDADE 

Narra a trajetória da empresa Saga Publicidade 
· · deade sua criação. Sen. Bernardo Cabral. ······-·············· 

FORÇAS AUXILIARES 
. . 

PreoCupado com o descrédito da população com 
as instituições policiais no País. Sen. Romeu Toma ...... . 

Questiona a criação-da guarda nacional para inter-
vir nas questões sociais. Sen. Romeu Toma ....... ·-·········· 

GARIMPEIRO 
Preocupa-se com o atrito existente entre os garim

peiros de Serra Pelada e a Companhia V ale do Rio 
Doce. Sen. Ademir Andrade..·-·····································-· 

GONCRESSISfA 

Parabeniza o Senador Luiz Alberto de Oliveira, 
pelo tempo que exerceu a suplência senatorial. Sen. Ber-
nardo Cabral ..........•••••••••••....................•••••.•••.•...•••••• ____ _ 

GOVERNO ESfADUAL 

Critica o tratamento inesponsável do Governador 
de Roraima para com a Polfcia Militar do Estado. Sen. 

--Romero Jucá ............................. ·---·-----
- Lamenta o fato de que o Govemact.Or .. Almir Ga-

briel poderia ter evitado a tragédia no sul do Pará. Sen. 
José Eduardo Outra ..........................•.. -·······-·········-·-

HABITAÇÃO 
Preocupa-se com a criSe habitãci.onal no País~ 

Sen. Ramez Tebet. ············-········--·--

HOMENAGEM 
Homenageia o Senador Darcy Ribeiro, que foi es

colhido pela Organização dos Estados Americanos -
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OEA para receber o Prêmio Interamericano de Educação 
Andrés Belo. Sen. Sebastião Rocha. ..............•..••.••• -··-·

Agradece a homenagem do Senado Federal pela 
comemoração do 36" aniversário de fundação do Cor-
reio BrazilieDSe. Jornalista Paulo Cabral .............. - ... -····· 

Rende homenagens à empresa Saga Publicidade 
pelo seu 2:2.2 aniversário. Sen. Bernardo Cabral . ............. . 

Associa-se ao discurso do Senador Bernardo ca. 
bral, que rende homenagens a empresa Saga Publicidade 
pelo seu 22.2 aniversário. Sen. Jefferson Peres.-···········-· 

Parabeniza a todos os trabalhadores brasileiros 
pelo 12 de maio "Dia Internacional do Trabalho". Sen. 

José Eduardo Dutta. ···-··························-·---······--·· 
Homenageia a Senadora Regína AssWição que as-

sumirá seu posto em virtude de o Senador Arlindo Porto 
ter sido convocado para o Ministério da Agricultura. 

Sen. Fr.mcelino Pereira. ·········-····················--······-;··-·-
Rende homenagens a todos que lutaram contra a 

fome. o desemprego e a miséria Sen. Benedita da Silva 

HOMENAGEM PÓSTUMA 

Comunica o falecimento do Sr. Basileu Costa Go
mes, fundador da Credibrás, a primeira financeira do 

País. Sen. Humberto Lucena.··························-----· 
Comunica e lamenta o falecimento do Sr. Daniel 

Moura, ex-Prefeito de Rondonópolis (M1). Sen. Júlio 
Compos •••••••••••••.•••......••••.••••••••••••• ____ ····-"·---

Lamenta o falecimento do jornalista, contista e 
escritor regionalista, Sr. Carmo Bernardes, ocorrido em 
Goiânia (00). Sen. Mauro Miranda. ...••••••.••••...............•.. 

HOMICÍDIO 

Recorda a chacina da Candelária esperando justi
ça para os responsáveis. Sen. Benedita da Silva •.•••..•....... 

Clama por justiça aos culpados pela chacina ocor
rida no Pará. Sen. Romeu Tuma. ···························----

IMPRENSA (Vide HOMENAGEM, PRONUNCIA
MENTO) 

Relata o boicote que sofreu a partir de nma matéria 
publicada por um jornal, em que é acusado por desfalque a 
banco e, requer nma nova lei de imprensa que possa punir 
de forma efetiva os que praticam uma imprensa leviana e 
inesponsável no País. Sen. Jáder BarlJalho .•••.......•.•........... 

Referindo-se à notícia que tem como b."b..lo ~ra
sil será o primeiro a informatizar". publicado no Cor
reio Brazilieme e anexando-o ao seu discurso. Sen. 
Epitacio Cafeteira. .•..••.••• - •.•.•..............••••••••..•• :..-....... .. 

Anexa ao seu pronunciamento o artigo publicado 
no Jornal do Commerc:io intitulado, "Caruaru Morta? 
Nem Pensar". Sen. Carlos Wilson. .................................. . 

Lê nota publicada na Imprensa Nacional sobre a po
sição do Governador Almir Gabriel quanto ao massacre 
dos trabalhadores sem 1etia no Patá. Sen. Sérgio Machado. 

Realça a participação do Correio BrazilieDse no de
seovolvimeuto do Distrito Federal (DF). Sen. José Roberto 

Anuda ··-····································--·-----··--·-· 
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Expressa a participação do Correio Braziliense 
no desenvolvimento do Distrito Federal. Vice-Govema-
dora Arlete Sampaio."··········'-········---·-·---····· 

Realça a participação dos Diários Associados e 
Correio Braziliense no desenvolvimento do Distrito Fe-
deral (DF). Sen. José Sarney •.... ::, ............................... _ 

Reporta-se à matéria publicada na Folha de 
S.Paulo em 13-1-96. Sen. Sebastião Rocha. .•••.••...••.••...... 

Reporta-se à matéria publicada no jornal O Libe-
ral em21- 4-96. Sen. Sebastião Rocha. ........................... . 

Parabeniza a imprensa pela divulgação do episó
dio ocorrido em Eldorado do Carajás (PA). Sen. Sebas-
tião Rocha.········································-··----

Comenta a manchete do Jornal do Senado que 
traz como título "Solução para o Banespa". Sen. Ney 

Suassuna. ·············································--·.,--..,--
Discorda da matéria publicada no Jornal de Bra-

6 que retrata a capital como "usina do __ ®sperdício". 
· Sen. Valmir campe!o ....................................................... . 

Comenta a entrevista do Ministro José Serra. pu
blicada nas páginas amarelas da revista Veja. Sen. 

Ednardo Suplicy. ··-·························-·-:c--:--:--
. Comenta a manchete do Jornal do Senado que 

traz como título "Soluções para o Bauespa".(Republica-
ção) Sen. Ney Suassuna. ....•..•.••••••••••• : . 

Repor1:a-<e à maléria publicada pela Folba de SPaulo 
em 26 de abril, e pela revista IstoÉ na Ultima semana, sobre 

o massacre aos sem-terra. Sen. Romeu Tuma ·······-············ 
Questiona entrevista do Senhor Presidente da ~e

pública Fernando Henrique Cardoso, enquanto era Sena
dor, publicada na Folha de s.Paulo em 1984, diante de 
ameaça de greve. Sen. Eduardo Suplicy .......................... . 

IMPUNIDADE 

Convoca os parlamentares a tomarem uma medi
da séria contra a impunidade ao invés de ficarem apon
tando culpados pelos massacres ocorridos no IDWido. 
Sen. Bernardo Cabml.......................... -····-···-

INCENTIVO 

Deferide mais incentivo para as regiões Norte e 
Nordeste. Sen. Jonas Pinheiro.·--···---··········-······--

(INCRA) 

Narra a integridade politica do ex-presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA, Sr. Francisco Graziano. Sen. Pedro_Simon.,. 

INDEPENDÊNCIA (Vide ANIVERSÁRIO) 

ÍNDIO 

Clama por soluções para acabar com o desrespei
to aos direitos e à vida dos índios brasileiros. Sen. Bene-

dita da Silva. ·······-······················-······-···-·-···-·····--· 
Atenta para a necessidade de reflexão sobre os 

direitos do índio e de se formular propostas que lhe ga-
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rantam pleno exercício de sua cidadania Sen. Marluce 
Pinto. ····························-··········--········---········-··-··.:.--~ 

Parabeniza o Estado do Amapá pelo respeito 
com que trata a população indígena. Sen. Sebastião 
Rocha.··········-··············-··················································· _ 

Apela para a preservação da cultura indígena. 
Sen. Benedita da Silva. .................................................... . 

Preocupa-se com o Decreto n• 1.775/95, que pre
jndíca as popn!ações indfgenas. Sen. Benedita da Silva. .. 

INFORMÁTICA 

Narra a importância do "homepage" onde qual
quer cidadão poderá ter acesso ao pronunciamento feito 
pelos senadores. Sen. Eduardo Suplicy ....•..•••........•.••...... 

INUNDAÇÃO 

Preocupa-se com as inundações que vêm ocorren-
do nos municípios do Amapá. Sen. Sebastião Rocha. ..... . 

JULGAMENTO 

Enaltece a criação do fórum formado por organi
zações governamentais e não-governamentais para 
acompanhar o julgamento dos acusados na chacina da 
Candelária. Sen. Benedita da Silva. ................................ . 

JUROS 

Critica o Governo Federal pela altas taxas de ju-
ros. Sen. Ernandes Amorim. ······················-················ ..... 

Parnbeniza o Estado de Santa Catarirui peJa de-
monstração de maturidade política ao baixar as taxas de 
juros para os inadimplentes. Sen. Casildo Maldauer ....... . 

MAGISTÉRIO 

Parabeniza os servidores públicos envolvidos 
com o magistério no Instituto Estadual do Pará-IEPA. 
Sen. Adem.ir Andrade ................••••.•.•.••.........• - ................ . 

MANIFESTAÇÃO 

Questíooa a manifestação pacífica e democrálica de 
oposição ao Senhor Presi<l<:nre da República Fernando Hen
rique carooso, naBahia (BA). Sen. José Eduaido Outra. .•.•• 

MEDIDA PROVISÓRIA 

Propõe a edição de medidas provisórias para re
solver a questão da reforma agrária- no País. Sen. Anto-

nio Carlos Valadares. ··················-···································· . 

MEIOS DE COMUNICAÇÕES (Vide PROJEfO DE 
LEI) 

~pa-se c?~ a m~o dos meios de 
comumcaçao. Sen.l..ú.CJ.o Alcantara. ..... -········-················ 

MENSAGEM 

Leitura da Mensagem n' 150196 (n' 3-rl/96, na ori
gem), submetendo à debbetação do Senado Fedel1!l a esco-
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lha do Sr. Geraldo Alfonso Muzzi, Ministro de Segunda 
Classe, da Caneira de Diplomata, para cumulalivamente 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
Fedel1!l da Nigéria, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à Repúbtica do Beoin. Sen. Jefferson Péres. 

Leitura da Mensagem n' 153/96 (n' 328/96, na 
origem), submetendo à dehõeração do Senado Fedel1!l o 
nome do Sr. Antônio Carlos Coelho da Rocha, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado do 
Kuaite. Sen. V almír Campelo. •••.•••••• -···-------

Leitura da Mensagem n' 154/96 (n' 340/96, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República en
caminha relatório de soa visita de Estado à República 
Argentina, realizada no pcriodo de 7 a 10 de abril de 
1996. Seo. Odacir Soares. ..................................... _ ....• _ .. 

Leitura da Mensagem n' 157/96 (n' 347/96, na 
origem)? do Senhor Presidente da República que subme
te à deliberação do Senado Federal o nome do Sr. Sérgio 
de Queiroz Duarte, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de Diplomata,. para cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Popular da 
China, exercer o cargo de Embaixador do Brasil na 

Mongólia. Sen. Ramez Tebet. ·-·-······-·······-,··············----· 
66 · Leitura da Mensagem n' 158/96 (n' 352/96, na 
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origem), do Presidente da República, que submete à de
lib6ração do Senado Federal o nome do Sr. Arnaldo 
Caxrilho, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata. para, cumulativamente com o cargo de EJn
baixaQor do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exerCer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à União de 
Myanmar. Sen. ValmírCampelo .•.•.••••• ---·······--······ 

Leitura da Mensagem n' 159/96 (n' 358/96, na 
origem), submetendo à deliberação do Senado Federal o 
nome do Sr. Arnaldo Carrilho~ Ministro de Segunda 
Classe, da C3rreira de Diplomata, para que cumulativa-
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Tailândia, exetcer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino do Camboja. Sen. Nabor Júnior .... 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (Vide MINISTRO 
DA AGRICULTURA) 

Sente-se homado com a escolha do Senador Ar
lindo Porto para o Ministério da Agricultura. Sen. Fran-
celina Pereira.·····--································--·············-·-· 

Parabeniza o Senador Arlindo Porto que foi esco
lhido para o Ministério da Agricultura. Sen. José Rober-
to Amlda. ............................................... _______ _ 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXfERIORES 

Reporta-se à Representação Regional do Ministé
rio das Relações Exteriores em Manans. Sen. Romero 

Jucá. --·····--·····-····································-··-···-····-

MINISTÉRIO DOTRABAUlO 

Registra o lançamento do Plano de Ação do Mi-
nistério do Trabalho. Sen. Odacir Soares ........................ . 
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MINISTRO DA AGRICULTURA 

Solicita o afastãmentO dO Ministro de Estado da 
Agricultura e da Refonna Agrária. Sr. José Eduardo 
Vieira. para tratar da instib.Iição financeira por ele con
trolada no processo de privatização de sociedades de 
economia mista adotada pela Lei n!! 8.031, de 12/4/96. 
Sen. Eduardo Suplicy •...............•.••• -----···············-

Parabeniza o Senador Arlindo Porto que irá exer
cer o cargo de Ministro da Agricultura. Sen. Valmir 

Campelo ................. ---·············---···-··----··· .· 

(OEA) 

Comunica a escolha da Organização -dos Estados 
Americanos - OEA, de conceder ao brasileiro, Professor 
e Senador Darcy Ribeiro, o Prêmio lnteramericano de 
Educação Andrés Bello. Sen. Júnia Marise •••.....•.•.•••....... 

(PA) 

Reporta-se à indignação do Sr. Prefeito de Curio
nópolis no episódio de Eldorado dos C3rajás (P A). Sen. 
Sebastião Rocha.············-···-·--·········-----........ _ 

PAis 
Reprova a atitude de pessoas que tentam manchar 

a imagem do País. Sen. Antônio Carlos Magalhães.,_ ..... 

PARECER 

Discutindo o Parecer n2 167/96- Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem 
n" 134/96 (n" 237/96, na origem), pelo qual o Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal a recondução do Sr. Galha Magalhães Vello
so. para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no 
cargo de Ministro Classista Temporário, representante 
dos ern~regadores, no triênio de 1996 a 1999. Sen. Jú-
ma Maríse ........... _ ............. ___ ....... :-::=:-:--: 

Encaminha a votação do Parecer n" 170196- Co
missão de Constiruição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n" 137/96 (n' 240/96, na origem), submeten
do à deh"beração do Senado Federal a escolha do Sr. José 
Bradlio Bassini, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista 
Temporário, representante dos empregados, no triênio 
de 1996 a 1999. Sen. Élcio Alvares .............. __ .............. . 

Encaminha a votação do Parecer n" 170/% - Co
missão de Constitnição, ·Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 137/96 (n2 240196, na origem); submeten
do à deliberação do Senado Federal a escolha do Sr. José 
Braúlio Bassini,. para compor o Tnõunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista 
Temporário, representante dos empregados, no triénio 
de 1996 a 1999. Sen. Fernando Bezerra. ...................... __ 

Encaminhando a votação do Parecern" 170196- Co
missão de Constitnição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n' 137/96 (n' 240/96, na origem}, submeten
do à deh"beração do Senado Federal a escolha do Sr. José 
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Braúlio Bassini, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo- de Suplente de Ministro Oassista 
Temporário. -representante dos empregados, no triênio 
de 1996 a 1999. Sen. José lgnácio Ferreira. .................... . 

Encaminha a votação do Parecer n2 176/96- Co
missão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n2 
132196 (n" 1811%, na origem), submetendo à delibera

-ção do Senado Federal a escolha do Sr. Gesner José Oli
veira Filho, para exercer o cargo de Presidente do Con
selho Administrativo de Defesa Econômica- CADE, do 
Ministério da Justiça. Sen. Eduardo Suplicy ................... . 

Encaminha a votação do Parecer n' 176/96 - Co
missão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n2 
132196 (n' 181/96, na origem), submetendo à delibera
ção do Senado Federal a escolha do Sr.l..eônidas Rangel 
Xausa para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administradvo de Defesa Econômica - CADE, do Mi-
nistério da Justiça. Sen. Roberto Reqnião ................ _,_ 

Encaminha a votação do Parecer I'P-178196- Co-
missão de Assuntos Econõmicos, sobre a Mensagem n2 
132196 (n2 181/96, na origem), submetendo à delibera
Ção do Senado Federal a escolha do Sr. l..eônidas Rangel 
Xausa, para exeicer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administradvo de Defesa Econômica - CADE, do Mi-
nistério da Justiça. Sen. José Fogaça. .................. - ........ .. 

Parecer n" 189/96- Comissão Diretora, apreSenta 
a redação final ao PDL n2 11/96, que aprova o texto da 
Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Coope
ração em Matéria de Adoção Internacional, concluído 
em l!lPa. em 29-5-93. Seri. Ney Suassuna. ................. ; .. .. 

Parecer n2 190/96- Comissão Diretora, apresen
tando redação do vencido, para turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao PI..C n' 26195 (n' 3.970/899, 
na origem), qne dispõe sobre a participação das partes 
interessadas nas reuniões de órgãos colegiados da admi
nistração pu'blica direta. Sen. Ney Suassuna. ........ _ .......... 

Parecer oral ao PDL n' 175/95 (n' 113/95, na ori-
38 _ gem) .. que aprova o ato que renova a concessão outorga

da à Rádio Cultura dos lnhamnns Ltda, para exp1ornr 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 

40 

de Tabná (CE). Sen. Lúcio Alcântara ............ _ .. ___ _ 
Parecer n2 191/96 - Comissão Diretora, qne dá 

redação final ao PDL n' 175/95 (n2 113/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão oUtorgada à 
Rádio Cultura dos lnhamuns Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Tãlili (CE). Sen. Emandes Amorim. ..... --.... - .... ·----· 

Parecer oral ao PDL n" 176/95 (n' 117/95, na ori
gem) .. que aprova o ato que renova a concessão deferida 
à Rádio Educadora de Gnajará-Mlrim Ltda., para expl<>
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Guajará-Mirim (RO). Sen. José Bianco .............. . 

Parecer n' 192/% - Comissão Diretora, qne dá 
redação final ao PDL n' 176/95 (n" 117/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão deferida. à Rá
dio Educadora de Guajará-Mirlnt Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Gnajará-Mirim (RO). Sen. Ernandes Amorim. .......... .. 
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Parecer oral ao PDL n2117/95 (n" 116/95, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

Púg. 

cidade de Patos (PB). Sen. Ney Suassuna. ····················- 111 
Parecer n2 193/96 - CoiiÚssão Diretora, que dá 

redação final ao PDL n2177/95 (n2116/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, para explo
rar serviço de xadiodifusã.O sonora em onda média na ci-
dade de Patos (PB). Sen. Emaodes Amorim.···········-·- 112 

Parecer oral ao PDL n2 183/95 (n" 77/95, na ori
gem)~ que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Real FM Lida, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Cuiabá (M'l). Sen. Marluoe Pinto ..•.•..............•. - •. ·-·- 113 

Parecer n2 194196 - CuiiÚssão Díretora, c<jue dá 
redação final ao PDL n2 183/95 (n" 77/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio FM Lida, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada na cidade de Cuiabá 
(M'l). Sen. Emaodes Amorim.-·············---····-- 114 

Discute o Parecer o2162/96- Comissão de Çons
tintição, Justiça e Cidadania. sobre a Mensagem fi!. 
405195 (n" 1.373/95, na origem), submetendo à delibera
ção do Senado Federal a escolha do Sr. Alfredo Peres da 
Silva, para compor o Tnbuua! Superior do Ttabalbo, no 
cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, 
representante dos empregadores. no triênio de 1995 a 
1988, na vaga do Sr. Geraldo Aguiar de Brito Viana. 

Sen. José Eduardo Outra.···················-·····--····--··· 115 
Parecer n2 195/96 - Coi!Ússão de Assuntos So

ciais, sobre o PLC.n" 85195 (n" 3.523193, na origem), de 
iniciariva do Senborl?residente da República que reajus
ta a pensão especial conoedida pela Lei n2 3.523, de 29 
de julho de 1957, a Rosália Maria de Almeida da Con
ceição, viúva do ex-servidor federal Vira! da Conceição. 

Sen. José Alves ........ --·-····---··--·-----·-·····---- 266 
Parecer n2 196196 - CoiiÚSsão de Assuntos So

ciais, sobre o PLC n2 132/95 (n" 4.219, na origem), de 
iniciativa do SeDbor Presidente da República que conce
de pensão especial a Mariana Olímpio Granja, fíiba me
nor da Sra. Deise Luma Olímpio Granja. Sen. Mar!uce 
Pinto.··-··--·------~·-····----·--····------------- - .. - 267 

Parecer n2 197/96 - Coi!Ússão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC i>' 133/95 (n" 3.956, na origem), que 
concede pensão especial à Sra. Helena Santos cabra!, 

, viúva do Sr. João da Silva Ribeiro. Sen. Marluce Pinto... 268 
Parecer n2 198 - CoiiÚssão di: Constituição, Justi

ça e Cidadarda, sobre PLS n2 28ú/95, que altera o Decre
to-Lei n2 '}[)5/67, que dispõe sobre a organização, fun-
cionamento e extinção de aeroclubes. Sen. José Bianco. . 269 _ 

Parecer n2 199/96- CoiiÚSsão de Relações EXte
riores e Defesa Nacional, sobre o PLS n2 28ú/95, que al
tera o Decreto-Lei n2 '}[)5/67, que dispõe sobre a orgard
zação, funcionamento e extinção de aeroclubes. Sen. 

Romeu Tuma. ............ -.-----········-···-------···- 270 

Parecer n2 200/96 - CoiiÚSsão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento n2 
236/96,. de autoria do-_Sr. Gilvan :Borges que ~uer nos 
termos re_gimentais, seja encaminhado ao- Governo da 
República da Bolívia voto de louvor à Universidade Dei 
V alie- UN1V ALLE, do sistema nacional daquele país, 
por haver conce&do o título de Doutor Honoris Causa 
ao Presidente do Senado Federal, Senador José Samey. 
Sen. Nabor Júnior ...................... _· -----····--·--

Parecer n2 201/96 - CoiiÚssão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a mensagem~ 366195, sub
metendo à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. 
Ricardo Augusto Oberlaender. Sen. Romeu Tuma ........ . 

Parecer n2 202196 - CoiiÚSsão de Assuntos So
ciais, ao FLC n2 81/94 (n" 3.434192, na origem), que al
tera a Consolidação des Leis do Trabalho, dispondo so
bre o jus postulandi, a assistência judiciária e a repre
sentação dos menores ao foro trabalhista Sen. Valmir 
Campelo ...................... - .•.. --···-··---·-----· 

Parecer n2 203/96 - CoiiÚssão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC n2 44195 (ri' 3.051189, na origem), 
-que dispõe sobre as colônias, Federação e Confederação 
Nacional dos Pesqueiros. regulamentando o pan!grafo 
único do art. 8" da Constituição Federal. Sen. Ramez Te-

bet. •.•.....• --······----·--·------------··-··· 
Parecer n2 204/96 - CoiiÚssão de Assuntos So

ciais, sobre o PLC n2 3ú/95 (n" 2. 734192, na origem), -
que acrescenta dispositivo ao art. 2.~ da Lei o24.771, de __ 
15-9-?~· que instituí o riovo Código Florestal. Sen. J;<a-
bor J~or ............... ·---··--·--·····--·····-···- "" 

Parecer rf! 205/96 - Comissão de Fiscalização e 
Controle. sobre o Diversos o2 38/95 (TJ!!. 50195, na ori~ 
gem), do Sr. Presidente do Tribuua! de Contas da União, 
encamínhando ao Senado Federal cópia da Decisão n2 
66195, adorada por aquele Tribuua!, na Sessão Ordinária 
-do Plenário no dia Z2/3/95, bem como dos respeetívos 
Relatório e Voto que fundamentam, e, ainda cópia do 
Relatório do Aoditúrio Operacional realizada na Secre
taria de Recursos Hídricos (fC n2 007.291.922). Sen. Já-
der Barbalbo ............ -····-----··-··-·····------

Parecer rf! 206196-- Comissão de Assuntos Eco
nômicos. Sobre o Oficio S n2 18196~ do Presidente do 
Banco Central., encaminhando solicitação do Governo 
do Estado de Minas Gerais, visando antorização do Se
nado Federal, no sentido da contratação de operação de 
crédito junto à Fmauciadora de Esmdos e Projetos- FI
NEP. no valor de R$ 9.910.055.70~ destinada ao finan
ciamento do Programa de Modernização Administrativa 
do Estado de Minas Gerais, e que conclui pelo PR n2 

•37/96. Sen. Júnla Marise. ... -·-····-···--····-----
Parecer n• 21J7/96 - CoiiÚSsão di Assuntos Eco

nômicos sobre o PR n2 1.2196, que acrescenta dispositi
vos à Resolução n2 5196. excluindo dos limites de opera
ções de créditos do Estado do Tocantins, a garantia pres
tada no art. 1°. Sen. João Rocha.····················-----

Parecer n2 208/96 - CoiiÚssão de Fiscalização e 
Controle sobre a Ptoposra de Flscalízação e Controle n2 
1193, que requer seja constituída Coi!Ússão Parlamentar 
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de Inquérito para levantar os números reais das contas 
públicas de 1993 e dos cinco exercícios imediatamente 
anteriores. Sen. Josaphat Marinho. ··················---·· ...... 

Parecer n2 209/96 -Comissão Direto111, que apre
senta a redação do vencido para o turno suplementar, do 
PLS n2 348/91, que dá nova redação ao art. 9.2 do Decre
to-Lei n!!- 3/66. que disciplina as relações jw:fdicas do 
pessoal que integra o sistema de ati.vidades portuárias. 

Sen. Ney Suassuna ························--··----·-----· 
Parecer n2 210196 - Comissão de Fisc.aljzação e 

Controle sobre o Diversos ~ 33/96, referente à repre
sentação em desfavor ao Banco -do Brasil movido pela 
empresa Acumulado= Rodrigues Lida., sob denúncias 
de irregularidades na gestão do Fundo Constitucional de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste - FCO. Sen. Flavia-
no Melo.-··············-········--···--·-·-------···· 

Parecer n2 211/96- Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos n2 103/95 (n2 89/96, na ori
gem), em que se solicita sejam tomadas as providências 
necessárias, junto ao Tn"bunal de Contas da União, no 
sentido de aprofundar e arualizar auditoria realizada no 
Fondo Social de Emergência - FSE, em 1994. Sen. 
Humberto Lucena. .............. ----······---·····--· 

Parecer n2 212/96 - Comissão de Serviços de In
fr:>.EstrulU!a, sobre o PLC n2 117/94 (n2 4.151/93, na 
origem), de iniciativa do Senbor Presidente da Repúbli
ca. que altera dispositivos do Decreto-Lei n& 22.7, de 
28-2-67. Sen. Fernando Bezerra.··············-·-----

Parecer n2- 213/96 - Comissão c:Ie Assuntos So
ciais, sobre o PLCn21!7/94 (n24.151-C/93, na origem), 
que altera dispositivo do Decreto-Lei n2 227, de 28-2-67 
- Código de Mineração. Sen. Marluce Pinto .•.................. 

Parecer oral sobre Oficio n'S/24/96 (n2!.1!3196, 
na origem), do Banco Omtral do Brasil, encaminhando 
solicitação do Governo do Estado de Santa Catarina para 
que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Santa Catarina- LFTSC, cujos recursos serão des
tinados ao giro da dívida mobiliária, vencível no J!!. se-
mesrre de 1996. Sen. C3sildo Maldaoer ....................... _ 

Parecer .,. 214196 - Comissão Diretora, que apre
seota redação final do PR n2 38196, que aotoriza o Estado 
de Saota Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina- LFfSC, cujos =s seri!o 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencí
vel DO 12semesttede 1996. Sen. QdacirSoares. •••••••••••••••••• 

Parecer oral ao PLS n2 300195 (Incluído em Or
dem do Dia, nos termos do Requerimento n2 167/96), 
que altera a denominação da Escola Agro-Técnica Fede
tal de Sombrio para Escola Agro-Técnica Federal de 
Santa Rosa do Sul (RS). Sen. Vilson Kleinübing ....•..•••... 

Parecer n2 215/96 - Comissão de Constimição, 
Justiça e Cidadaula sobre o Oficio S n2 2/91 (n2 159/90, 
na origem) do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
as cópias das DOtas taquigráfícas e do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Se
gurança n2 20.382-0, que declarou a inconstitucionalida
de da Lei n2 7 .040, de 11 de outubro de 1982. Sen. Jo-

sapbat Marinbo ................. -··-···-··--······--····· 
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Parecer n2 216/96- Comissão de Constimição, Jus
tiça e Cidadania ao PLC n2 98194 (n2 649191, na origem), 
que modifica a Lei n2J347/85, que disciplina a ação civil 
pública, para estendê-la à segurança, saúde e interesses di
fusos dos lrabalhadores. Sen. Jefferson Péres ••..........•....•.•••• 

Parecer n2 217/96 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadaula sobre o PLC n2 104/92 (n2 604/91, 
na origem)~ que define e pm1e contravenção penal refe
rente a condutas atentatórias contra o patrimôniO público 
e privado. Sen. Roberto Freire. .....•••.....••• -··---······-·-

Parecer n• 218/96- Comissão de Conslimição, 
Justiça e Cidadaula ao PLC n2 8/94 (n2 1.374/91, na ori
gem), que revoga os parágrafos únicos dos arts. 213 e 
214 do Decreto-Lei n22.848, de 7 de dezembro de 1940 
" Código Penal. Sen. Júnia Marise, ...... , ......••••• ---·· . 

Parecer n2 219/96 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadaula, sobre PLC n2 125/95 (n2 88/95, na 
origem), de iniciariva do Superior Tribonal Militar, que 
altera a Lei n2 8.457, de 4 de setembro de 1992. Sen. Lú-
cio .Alcântara. ................... ___ •• _ .... _____ ..•••• _ 

Parecer n" 220/96 - Comissão Direto!1l, que dis
põe sobre a e!aboroção, a redação, a alteração e a conso
lidação das leis, conforme determina o art. 59, parágrafo 
único, da Constimição Federal, e estabelece normas para 
a consolidação dos atos normativos que menciona. Sen. 
{)dacir Soares. ..••••• ____ ............... ---·· .. ·----···· 

PARTIDO POÚ11CO 

Descreve o sucesso alcançado pelo Partido :do 
Movimento Democrático Brasileiro- PMDB, no Estado 
da Paraíba. Sen. Ronaldo Conba Uma. ............................ . 

PASSEATA (Vide SEM-TERRA) 

(PE) (Vide DOENÇA) 

PENSIONISTA (Vide APOSENTADO) 

PESCA 

Critica a falta de uma vontade política nacional 
no setor pesqueiro. Sen. Lúcio Alcântaia. ............... ·-·--· 

Enaltece a atuação do Depotado Jandir Beliini na 
luta pelo desenvolvimento da pesca na região de ltajaí 
(SC). Sen. Esperidião Amin. ............................. --···· 

Defende a pesca artesanal. Sen. Lúcio Alcânta-
ra.·····················--·········--··---------.. ---···-· 

· Propõe às autoridades responsáveis, maior fiscali-
zação para a pesca da lagosta. Sen. Lúcio Alcântara. ...... . 

(PI) (Vide RODOVIA) 

PLANO PLUR!ANUAL 

Destaca a importância do Plano Ploriannal- PP A, 
que terá como objetivo,. o acesso mais fácil ao Oceano 
Pacífico, ocasionando grandes deSenvolvimentos ao 
País. Sen. Gilberto Miranda. ................ --··--·········--··· 
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X 

POÚCIA MILITAR (Vide GOVERNO ESTADUAL. 
FORÇAS AUXILIARES) 

Critica o despreparo e a violência da Polícia :Mili
tar que chegou a assassinar mais de 20 trabalhadores no 
Estado do Pará. Sen. Ademir Andrade. .....................••.•••• 

Critica a ação da Polícia Militar na chacina dos 
sem-terra no Pará.. Sen. José Eduardo Dutra. ................... . 

Critica a truculência da Polícia Militar no mas
sacre aos sem-terra no Pará.: Sen. Adem.ir Andrade...... _ 

Repudia a Polícia Militar pelo ato de covardia 
contra os sem-terra no Pará. Sen. Júnia Marise . .............. . 

POÚTICA 

Elogia os Srs. Qésio Soares Andrade e Omir An
nmes pela intensa participação política no Estado de Mi-
nas Gerais (MG). Sen. Francelino Pereira ...................... . 

POLtrJCA AGRÁRIA 

Questiona a política agrária do Governo. _Sen. 
Carlos Bezena ................. ·-·-····---····---............. _ 

Propõe modificações na Lei ~ 8.629/93~ para 
resolver o problema agrário no País. Sen. Flaviano 

Melo.························----·--·-··-··--·---· 
Critica o Governo e Ministros pelo descaso com 

que vêm tratando o problema agrário no PaíS. Sen. 
Eduardo Supücy ................................ ______ _ 

Expõe razões para solucionar o problema agrário 
no Pafs. Sen. Benedita da Silva. ....................................... . 

Preocupa-se com o problema agrário no País. 
Sen. Valmir Campelo .......................................... ·----

POLtrJCA ECONÓMICO FINANCEIRA (Vide BAN
COS) 

Preocupa-se com a situação política e econômica 
do Governo. Sen. Lauro Olmpos ................................ : ...•. 

POÚTicA FUNDIÁRIA 

Critica o Governo do Senhor Presidente da Repúbli
ca, Fernando Hentique Cardoso, pela lentidão que vem tta
tando a questão fundiária oo País. Sen. Sebastii!o Rocha. ...• 

Pieocupa-se com a estrutura fundiária no País. 
Sen. Roberto Freire.·············-················-·-··---

POÚTICAPARTIDÁRIA 

Denuncia perseguições políticas no Estado de Ro- -
raima. Sen. Romero Jucá. ...................................... _. __ 

POÚTICA SALARIAL 

Critica a política salatial do Governo. Sen. Gíl-

vam Borges. ····························-····-···------·····-·-

POÚTICA SOCIAL 

Propõe que o Governo Federal, Esradual e repre
sentantes do Ministério das Minas e Energia. achem 
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uma solução para acabar com o grave problema social 
no Estado do Pará. Sen. Ademir Andrade .............••.•.•••••. 

Parabeniza o discurso do Sen3dor Ademir Andra
de. que trata do grave problema social existente no Esta~ 
do do Pará. Sen. Sebastião Rocha. ................................... ~ 

Preocupa-se com a situação política, económica e 
social do País. Sen. Rarnez Tebet. ................................... . 

PÓLO INDUSTRIAL 

Anexa ao discurso, documento elaborado pela Fe
deração das Indústrias de Pernambuco - FIEPE, juDia
mente com o Sindicato de Indústrias Químicas e Gases 
Industriais de Pernambuco - SIQUIMPE, denominado 
Pernambuco, do gás natural aos acéticos. Sen. Joel de 
~Holanda. .................................... ---·-·--······-

Defende a criação do Pólo de Derivados Acéticos 
em Pernambuco. com base no gás natural existente na 
região. Sen. Joel de Holanda. .................... ·-----··· 

PON1E 

Reclama do Governo Federal a abertura da ponte 
construída entre o Paraná e Argentina com recursos do 
Paraná. Sen. Roberto Requião ............................... ---

FROOO (Vide HOMENAGEM, OEA) 

Agradece comovido as palavras de elogio de sua 
Líder, quando do Prêmio lnteramericano de Educação, 
Andrés Bello, que recebeu da Organização dos Estados 
Americanos.:... OEA. Sen. Coutinho Jorge ....................... . 

Parabeniza a todos que receberam o prêmio pela 
causa do meio ambiente. Sen. Marina Silva ................... . 

Sente-se lisonjeada por receber o Prêmio Gold
- mando Meio Ambieitte.- Sen._Marina Silva.················-·· 

Parabeniza a Senadora Marina Silva pelo recebi
- inento do Prêmio Goldman do Meio Ambiente. Sen. 

José Roberto Arruda. ........................... ------···-· 

PRESIDENTE DA REPÚBUCA (Vide MANIFESTA
ÇÃO, VISITA) 

Reporta-se às manifestações feitas ao Senhor Pre
sidente da República Fernando Hentique Cardoso em 
Porto Seguro (BA). Sen. Élcio Alvares. .......................... . 

Reprova o ato de vandalismo ocorrido na Bahia 
_ contra o Senhor Presidente da Repu'blica Fernando Hen

rique Canloso. Sen. Pedro Simon. ..... ·-···················-·-

570 PRIVATIZAÇÃO (Vide BNDES) 
Preocupa-se com a privatização da Vale do Rio 

Doce. Sen. José Alves. .................................... ----····· 
Questiona a opinião do Dr. Luís Carlos Mendon-

574 ça de Bmos sobre a privatização da Pettobrás. Sen. Pe-

dro Simon. ......•••••••• ·-·-·--·········----·······--· 
Preocupa-se com a publicação do edital de leilão 

para a privatização do Banco Metidioual s.A, no Rio 
Grande do Sul. Sen. Emília Fernandes. •.•.•••.•••.•.•.........•.•. 
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Rejeita os argumentos do Governo Federal para 
justificar a privatização do Banco Meridional. Sen. Emí-
lia Fernandes.··················-----···-···-····---

Questiona o processo de privatização no País. 
Sen. Júlio Campos .••...•.. ·-···············--·----· .c::= ••• _. 

PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA 

Questiona o Programa Comunidade Solidária por 
não atender a todos os municípios carentes. Sen. Eman-
des Amorim. ................... ------·······-·····---

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Leitura do PDL n.2 14/96 (DI' 171/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio TV do Amazonas S.A, para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Rio Bran
co (AC). Sen. Valmir Campelo ......•• -··--··········----······· 

Leitura do PDL DI' 15/96 (DI' 163/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a pemrissão outorgada à 
Rádio Difusora Taubaté Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Pindamonhangaba (SP). Sen. Valmir Campelo •••••.•.... 

Leitura do PDL DI' 16196 (DI' 195/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão de Rádio Edu
cação Rural Ltda., pata expl= serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Campo Grande 

(MS). Sen. Valmir Campelo. ·········································-
Leitura do PDL DI' 17/96 (DI' 139/95, na origelll), 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio e TV Umbu Ltda para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens. na cidade de Passo Fundo 
(RS). Sen. V almir Campelo. ············-······························· 

Leitura do PDL DI' 18196 (DI' 192195, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão de Rádio So
ciedade Difusora A Voz de Bagé Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em oada média na cidade 

de Bagé (RS). Sen. V almir Campelo. ·····················--· 
Leitura do PDL DI' 19/96 (DI' 189/95, na origem), 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Vale do Salgado Ltda. para explorar serviços de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lavras 
da Mangabeita (CE). Sen. Valmir Campelo .•.............•••..• 

Leitura do PDL DI' 20/96 (DI' 177/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Bar
retas Ltda para explorar serviços de radiodifusão sonora 
em oada média na cidade de Barretos (SP). Sen. V aimrr 

Campelo. ··············-················---·-······-···---· -·'·"'·- . 
Leitura do PDL DI' 21/96 (DI' 176195, na origem),· 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Jornal de Amambaí Ltda para explorar serviços 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Amambaí (MS). Sen. Valmir Campelo. ··················-······· 

Leitura do PDL DI' 22196 (DI' 191/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão de Rádio Ara
pongas S.A. para explorar serviços de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Araponga (PR). Sen. 
Valmir Campelo ................................. -··-···-··--·-· 
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Leitura do PDL DI' 23/96 (n" 193/95, na origem), 
qUe aprova o ato que _renova a permissão outorgada à 
Túlio Fontouta & Gia Ltda, atualmente denominada 

. EmpreSif Jomalística Diário da Manhã Ltda para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modu
lada na cidade de Passo Fundo (RS). Sen. V almir Cam-

pelo.····················-·-----·······-·-·-·---·-·· 
Leitura do PDL DI' 24196 (DI' 198/95, na origem), 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
TV Globo de São Paulo Ltda. para explorar serviços de 
radiodifusão de sons e imagens. na cidade de São Paulo 
(SP). Sen. Valmir Campelo. ·-·-···················-········ ...... _ 

Leitura do PDL DI' 25/96 (DI' 162195, na origem), 
que aprova o ato que renova a Concessão outorgada à 
Rádio Globo Capital Ltda para explorar serviços de ra
diodifusão de sons e imagens. na cidade de Belo Hori
zonte (MG). Sen. Valmir Campelo. ·······················-··---· 

Leitura do PDL DI' 26196 (DI' 2fJI/95, na origem), 
que aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar 
de 1992, assinado etn 30-12-92, na sede da Organização · 
das Nações Unidas- ONU, em Nova Iorque. Sen. Val-

mir Campelo. ······---··-·················-·:-:--::-:--
Leitura do PDL n• 27/96 (n2 200/95, na ori-

gem)? que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Cultural e Educacional? celebrado entre o Governo 
da República Nanu'bi~ em 7-3-95. Sen. V almir 
Compelo ....•.•.••....•.•• --··--··-·····-· -··········--

Leitura do PDL DI' 28196 (DI' 197/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão outorga$ à 
TV G.Iobo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, na cidade do Rio de_Janeiro. Sen. Val-
Inir Campelo. ••.••••..................... . .............. _ 

Leitura do PDL DI' 29/96 (DI' 147/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Empresa São BOijense de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de São BQija (RS). Sen. 

Valmir Campelo. -·························--·---···············-
Leitura do PDL DI' 30/96 (DI' 181/95, na origem), 

que aprova o texto da Emenda ao art xvn (f) do Acordo 
Relativo à Organização Internacional de Telecomunica
ções por Satélite - lntelsat, de. 20-8-71 aprovada pela 
XIX Reunião da Assembléia da Organização, 26-10-94. 

Sen. Valmir Campelo .... -··-··---··········-··--:---: 
Leitura do PDL DI' 31/96 (DI' 239/96, na origem), 

que aprova o texto do Acordo relativo à Cooperação Mi
litar~ celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Paraguai. em 24-
7-95. Sen. Valmir Campelo ...............•..•...•.• ...,..--::-

Leitura do PDL DI' 32196, que SUsta i parte final 
do inciso VI e o inciso Vll do art &! da Resolução rf!. 
2.238, de 31-1-96, do Banco Centr31 do Brasil (alonga
mento de dívidas originárias do crédito mral). Sen. Totó 

Cavalcante. ·······-··-···············-·------------
Leitura do PDL DI' 33/96 (DI' 202195, na origem), 

que aprova o texto do Acordo Internacional do Caca~ 
de 1993, assinado em 2-2-94, na sede da Organização 
das Nações Unidas- ONU, em Nova Iorque. Sen. Nabor 

Júnior.···-··-··········-····---·-··-·········----····-·-
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PROJETO DE LEI 

PLS n" 68196, que denomina a Refinaria de Ma
naus-REMAN, como Refinaria Isaac Benayon Sabbá-
RIBEN. Sen. Bernardo Calmll ....................................... .. 

PLS n" 69/96, que denomina Professor Potiguar 
Matos, a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Uni
dade de Eusino Descentralizado - Pesqueira. Sen. Joel 

P2g. 

de Hollanda ...................................................................... 2 
Expõe os termos do projeto de lei, de sua autoria. 

que dispõe sobre a convocação de redes de radiodifusão e 
de televisão. feito com o intuito de garantir às oposições o 
direito de também expressarem o seu ponto de vista nos 
meios de comunicação. Sen. Eduardo Suplicy. ............... 97 

PLS n" 70/96, que dispõe sobre a convocação de 
redes de radiodifusão. Sen. Eduardo Suplicy. .................. 100 

PLS n" 72196, que altera a forma de pagamento 
do décimo t=iro salário ou gratificação de Naral. Sen. 
Júlio Campos...................................................................... .103 

PLS n" 73/96, que institui o Serviço Comnnitário 
de Telecomunicação. Sen. José Ignácio Ferrell"a. ............. · 104 

l..einua do PLS ~ 74196, que incentiva os meios 
de comunicação social de transporte e outras empresas a 
publicar fotografias com identificação e número telefô
nico para contato de crianças e adolescentes desapareci-
dos ou seqüestrados. Sen. Maduce Pinto.......................... 154 

PLS n" 75/96, que dispõe sobre a nomeação do 
Presidente e Diretores da Comissão de Valores Mobiliá-
rios- CVM. Sen. Pedro Simon......................................... !55 

Leitura do PLS n" 76196, que eria o Fundo de 
Apoio ao Ext:rativismo Sustentável na Amazônia Legal 
- FAESA. Sen. Madna Silva............................................ 156 

Discute o PLS ri! 63195. que estabelece a revisão 
obrigatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos 
detentores de cmgos eletivo ou diretivo na administtação 
pública. Sen. Hugo Napoleão............................................ 160 

Discute o PLS n" 63/95, que estabelece a revisão 
obrigatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos 
detentores de cmgos eletivo ou diretivo na administração 
pública. Sen.JeffersonPéres ............................................ ___ 161 

Discute o PLS n2 63195. que estabelece a revisão 
obrigatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos 
detentores de cargos eleti.vo ou dúetivo na administta-
ção pública. Sen. Romero Jucá. .................... -................. 161 

Discute o PLS rJ!!. 63/95. que estabelece a revisão 
obrigatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos 
detentores de cargos eleti.vo ou diretivo na administração 

·pública. Sen. Pedro Simon................................................ 163 
Discute o PLS n" 63/95, que estabelece a revisão 

obrigatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos 
detentores de cargos eletivos ou diretivo na administração 
pública. Sen. Roberto Requião. ........................................ ló3 

Encaminhando a votação do PLS n2 63/95~ que 
estabelece a revisão obrigatória da Declaração do Im
posto sobre a Renda dos detentores de cargos eletivo ou 
diretivo na adminislração pública. Sen. Epitacio Cafetei-
ra. .................................................... -................................. 164 

Encaminha a votação do PLS n2 63195. que esta
belece a revisão obrigatória da Declaração do Imposto 
sobre a Renda dos detentores de cargos eletivo e díretivo 
na administtação pública. Sen. Gerson Camara. ............ .. 

Encaminha a votação do PLS n2 63/95. que esta
belece a revisão obrigatória da Declaração do Imposto 
sobre a Renda dos detentores de cargo eletivo e diretivo 
na administração pública. Sen. José Roberto Arruda ...... 

PLS n" 77/96, que dispõe sobre a produção, a uti
lização e a comercializaÇão no tenitório biasüeiro de 
substância qulmi~ do grupo dos clorofluorocarbonOS: 
(CFC). Sen. Emilia Fernandes ......................................... . 

Leitura do PLC n" 19/96 (n" 205/93, na origem), 
que altera o art. 5"da Lei n" 8.313, de 23-12-91, queres
tabelece priucipios da Lei n" 7.505, de 2-7-86, institui o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC. 
Sen. Emandes Amorim. .......... - ....................................... . 

Leitura do PLC n" 20/96 (n" 4.545/94, na ori
gem). que autoriza a reversão ao Município de São Pe
dro dos Ferros (MG), do terreno que menciona. Sen. Er-
nand.es Amorim. .................... - .. ································-······ 

PLS n" 78196, que dispõe sobre a remissão de crédi
tos tributários federais de pequeno valor. Sen. João França. 

Leitura do PLS n" 79/96, que altera a Lei n" 
7.492, de 16-6-86, que define os erimes contra o sistema 
financeiro, Lei n"4.595, de 31-12-64, que dispõe sobre a 
política e as instituiçõeS monetári~ bancárias e-credití
cias. cria o Conselho Monetário Nacional, Decreto-Lei 
n" 3.689, de 3-10-41 -Código de Processo Penal. ~en. 
Odaci,r Soares. ......... ·-·····-································--············ 

PLS n" 80/96, que regulamenta o parágrafo 4.• do 
art. 225 da Constituição Federal, no que diz respeito ao 
Pantanal Mato Grossense. Seu. Júlio Campos ............... .. 

Leitura do PLC n" 21/96 (n" 141/95, na origem), 
que toma obrigatória a impressão, nas bulas dos medica
mentos que especifica, de advertência aos fumantes so-
bre os riscos do tabagismo em relação a determinadas 
patologias. Sen. Ramez Tebet. ........................................ .. 

PLS n!!:: 82/96, que autoriza o Poder Executivo a 
transferir para o domínio do Município de Vila Velha 
(ES), os terrenos de Marinha e seus acrescidos localiza-
dos naquele município. Sen. Gerson Camata .................. . 

PLS n" 83/96, que autoriza o Poder Executivo a 
transferir para o domínio do Município de Vitória (ES), 
os terrenos de Marinha e seus acrescidos localizados na
quele município. Sen. Gerson Camata. ··--······················ 

Leitura do PLC r#- 22196 (n!!:: 177/95, na origem), 
que altera o art 2• da Lei n" 8.501/92, que dispõe sobre a 
utilização do cadáver não reclamado, para fins de estu
dos ou pesquisas cientificas. Sen. Valnúr Campelo ......... 

Leitura do PLC n" 23/96 (n" 2.865/92, na ori
gem), do Presidente da República, que dispõe sobre a 
concessão de pensão especial às vítimas do acidente nu
clear oconido em Goiãoia (00). Sen. Valnúr Campe!o .. 

Leitwa do PLC n" 24196 (n" 4.804194, na origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho que cria 
cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalbo 
da Vigésima Quarta Região. Sen. Valnúr Campelo ......... 
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Leitura do PLC n" 25/96 (n' 3. 729, na origem), 
que altera o art l•daLei n" 8.287/91, que dispõe sobre a 
concessão do beneficio de seguro-desemprego a pesea
dores artesanais, durante os perlodos de defeso. Sen. 
Valmir Campelo ........................ : ...................................... . 

Leitura do PLC n" 26/96 (n' 148/95, na origem) 
que aprova o ato que renova a autorização de outorga 
deferida à Fundação Roquette Pinto para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos na cidade de São Luis (MA). Sen. 
Valmir Campelo ............................................................... . 

Expõe razões sobre o projeto de lei antorizativo 
que tem como objetivo a complementação da renda mí-
nima. Seu. José Roberto Arruda. ..................................... . 

PLS n" 841%, que ería o Programa de Bolsa de 
Estudo e altera aLei n2 9.131, que fixa as diretrizes e ba
ses da educação nacional. Sen. José Roberto Arruda. ...... 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

PLS n" 71/96 - Complementar, que estabelece os 
prazos para envio, ao Congresso Nacional, dos projetos 
de lei do plano plurianual, da lei de diretrízes orçamen
tárias e do orçamento anual, nos terntos do art 165, § 92, 
I. da Constituição Federal. Sen. Renan Calheiros. .......... . 

Discute o PLC n" 41/95 - Complementar (n' 
123/89 - Complementar, na origem), que disciplina a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, 
nos terntos do parágrafo único do art 59 da Constituição 
Federal. Sen. Ronaldo Conba Lima. ................................ . 

Discute o PLC n" 41/95 - Complementar (n' 
123/89 - Complementar, na origem), que disciplina a 
eiabox3ção, redação, alteração e consolidação das leis, 
nos terntos do parágrafo único do art 59 da Constituição 
FedeniL Sen. José Eduardo Dutra. ................................... . 

Discute o PLC n" 41/95 - Complementar (n' 
123/89 - Complementar, na origem), que disciplina a 
elaboração, rcdação, alteração e consolidação das leis, 
nos termos do parágrafo único do arr.. 59 da Constituição 
FederaL Sen. José Roberto Arruda. ................................ .. 

Leitura do PLS n" 81/96 - Complementar, que 
extingue a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
Sen. Roberto Requião ...................................................... . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Encaminha votação do PR rfl. 38/96, que autoriza 
o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina- LFTSC, cujos 
recuiSOS serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Estado. vencível no L!!: semestre de 1996. Sen. Júnia 
Marise. ........................................................... ·-·--··-

PR n" 39/96 que suspende a execução da Lei n" 
7.04Q, de 11 de olltUbro de 1982, na sua totalidade. Seu. 

Josaphat Marinho. ··--··-···················-······························ 
PR n'40196, que altera o art 78 do Regimento ln

remo do Senado Federal, assegurando a participação dos 
partidos políticos minoritários nas comissões pennanen-
tes. Sen. Romeu TUIDa. -····················-···························· .. 
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PRONUNCIAMENTO 

Anexa ao seu pronunciamento uma pequena bio
grafia do Senador Daicy Ribclro. Sen. Sebastião Rocha.. 

Anexa ao seu pronunciamento o editorial do jor
nal Folha de S.Panlo, de 21-4-%, que rem como título 
"O outro lado da moeda". Sen. Eduazdo Suplicy ............. . 

REELEIÇÃO 

Defende o car.!ter democrático da reeleição presi-
dencial. Sen. Manro Mir.mda. .......................................... . 

()põe-se totalmente à emenda da reeleição presi-
dencial. Sen. Ernandes Amorim.··················-····-············· 

REFORMA AGRÁRIA (Vide MEDIDA PROVISó
RIA) 

Acusa o Governo Federal de não implantar a re
forma agrária. apesar de dispor de todos os recursos ne-
cessários. Sen. Ernandes Amorim.············----·-················· 

Critica o Governo Federal pela lentidão com a re-
forma agrária. Sen. Emandes Amorim ............................. . 

Questiona a autoridade do Governo para solucio
nar a reforma agrária no País. Sen. Epitácio Cafeteira. •••• 

Ctitica o Governo Federal por se omitir em fazer 
a reforma agrária no País. Sen. José Eduardo Outra. ....... . 

Propõe que sejam editadas medidas provisórias 
para fazer a reforma agrária nO País. Sen. Coutinho Jor-
ge ...................... ·-···············-·····-····-···-·--··---

Critica a omissão do Governo Federal em solu
cionar a refonita agrária no País. Sen. Sebastião Rocha .. 

Defende o rito sumário para a rCformã agrária 

Sen. Pedro Simon. ······-·····················-·-· 
Questiona a reforma agxária. Sen. Gilvam Borges. 
Critica o Governo pela falta de vontade política 

para resolver a reforma agxária. Sen. Júnia Marise. ......... . 
Encaminha a mensagem da bancada do PMDB ao 

Senhor Presidente da República, que visa solucionar o 
problema agrário no País. Sen. Jáder Barbalbo ................ . 

Solicita ao Presidente do Senado. informações do 
encontro entre o Presidente da República,. Presidente da 
Cãmara e Presidente do Supremo Tnbunal Fedem!, so
bre as decisões tomadas para solucionar a questão agrá

ria no País. Sen. Eduardo Suplicy. ······························-···· 
Questiona a falta de vontade política para com a 

reforma agrária Sen. Flaviano Melo ................................ . 
Solicita a todos os partidos que votem as leis que 

favorecerão a reforma agrária no País. Sen. Eduardo Su-

plicy. ·······--···········--·--··········---·-····---··-----
Expõe razões sobre a importância da reforma 

agrária. Sen. Mauro Mir.mda. .............................. ·--·-·· 
Alia~se a todos que desejam fazer a reforma agrá-

ria neste País. Seu. Benedita da Silva .............................. . 

Preocupa-se com a demota da reforma agrária. 

Sen. Romero Jucá --···························--····------
Discute a importância da refonna agxária. Sen. 

Mauro Miranda.·····················--·-------·-··-······-··-·· 

XIII 
Pág. 

119 

395 

4 

558 

208 

332 

337 

370 

376 

381 

387 
574 

577 

579 

579 

634 

635 

637 

690 

841 

895 



XIV 

Defende a reforma agrária que hoje constitui um 
desafio à estabilidade social do País. Sen. Guilherme 
Palmeira. .......................................................... ; ................ . 

REGIÃO AMAZóNICA -

Discorre sobre a verdadeira sib.lação da Amazô-
nia. Sen. Jefferson Péres ................................................. .. 

REGIÃO NORDESTE (Vide INCENTIVO, TURIS
MO) 

REGIÃO NORTE (Vide INCENTIVO) 

RENDA MíNIMA (Vide PROJETO DE LEI) 

Expõe razões sobre a importância do Projeto do 
Programa de Garantia de Renda Mínima. Sen. José Ro-
berto Arruda. .................................................................... . 

Parabeniza o Senador José Roberto Arruda. pelo 
empenho no Programa de Garantia de Renda Mínima. 
Sen. Eduardo Suplicy ....................................................... . 

Comenta que o Programa de Garantia de Renda 
Mínima irá beneficiar pessoas que ganham até dois salá
rios mínimos. como as das regiões Norte e Nordeste do 
País. Sen. Eduardo Suplicy ............................................. .. 

Expõe razões parn que o Programa de Garantia de 
Renda Mínima, ~a de car.iter nacional com parceria de 
Estados e Municípios. Sen. Eduardo Suplicy ................. .. 

Nana o apoio que o Programa de Garantia de 
Renda Mínima vem alcaoçando. Sen. Eduardo Suplicy ... 

Questiona a importância do Programa de Garantia 
de Renda Míruma para o País. Sen. Eduardo Suplicy ...... 

Retorna à proposta para que o Programa de Ga
rantia de Renda Mínima- PGRM possa ser descentrali-

zado. Sen. Lúcio Alcântara. ·······································-····· 

REPÚDIO 

Repudia as pessoas que tentam manchar a ima
gem do País. Sen. Elcio Alvares ... ·-························-······· 

REQUERIMENTO 

Reqnerimento lf!- 357/%, solicitando informações 
ao Ministério da Fazenda. sobre a inadimplência do 
Banco do BrasiL Sen. Epitácio Cafeteira. ...................... .. 

Requerimento lf!- 358196, solicitando ao Ministro 
da Fazenda, documentos referentes à investigação da Se
cretaria de Controle do Ministério da Fazenda nas fim-

· dações de previdência das empresas estatais. Sen. Gil-
berto Miranda. ................................................................. . 

Requerimento n" 359/%, solicitando ao Banco Cen
tral, através do Ministro da Fazenda, documemação refe
rente a investigação da Comissão de Inquérito do Banco 
Centtal no Banco Nacional Sen. Gilberto Miranda .......... .. 

Requerimento n" 360/96, solicitando à Secretaria 
de Previdência e Assistência Complementar, através do 
Ministro da Previdência e Assistência Socia4 documen~ 
tos acerca dos balanços das fundações de previdência 
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complementar das empresas estatais, referentes ao exer-
cício de 1995. Sen. Gilberto Míranda. ............................ .. 

Requerimento n2 361196~ solicitando à Secretaria 
de Previdência Complementar, através do Ministro da 
Previdência e Assistência Social, informações referentes 
aos imóveis integrantes do patrimõnio das fundações de 
Previdência Complementar das Empresas Estatais. Sen. 
Gilberto Míranda. .................................. , .. , .................. .. 

Requerimento 327/96, solicitando ao Presidente 
do Banco do Brasi~ através do Ministro da Fazenda, in
formações sobre as dividas dos Senadores e Deputados 
junto ao Banco do Brasil e das empresas que os mesmos 
são aciorustas. Sen. Gilberto Míranda. .............. , .......... .. 

Requerimento ~ 363/96~ solicitando ao Ministro 
da Fazenda Sr. Pedro Malan, pedido de informações so
bre as operações de salvamento do Banco do Brasil. 
Sen. Pedro Simon. .......................................................... . 

Requerimento lf!- 364196, solicitando ao Presiden
te do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social - BNDES, Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
através do Ministro do Planejamento e Orçamento, Se
nador José Serra, informações relativas à privatização 
das empresas Pronor-Nitrocarbono. Sen. Pedro Simon_ .. 

Espeta que o Plenário da Casa aprove o reqneri
mento que fez na tentativa de impedir que o Decreto n2 
1.480, de 3-S-95, do Poder Executivo, regulamente o di
reito de greve do servidor público. Sen. José Eduardo 
Outra. ... , .......... , ............................................................ .. 

Encaminha a votação do RequerimentO n2 366196, 
que selicita urgência para o Requerimento n2 365/96, 
que institui Comissão Externa do Senado Federal desti
nada a averiguar, in loco. ocorrência violenta em que fo
ram vitimados cerca de quarenta trabalhadores rurais 
sem terra, conforme notícias -da imprens~ em Eldorado 
dos Carajás (PA). Sen. Pedro Simon. .............................. . 

Encaminha a votação do Requerimento n.2 
370/96, que solicita adiamento da votação do PLS lf!-
63195? a fim de que seja encaminhado a reexame na Co
tuissão de Cons!imição, Justiça e Cidadarua. Sen. Pedro 
Simon. ........................................................................... - .. 

Encaminha a votação do Requerimento 372196, 
que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do 
Deputado Federal Ubaldo Coxrea. Sen. Coutinho Jorge .• 

Requerimento n2 37'1/96, solicitando homenagem 
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Ubaldo 
Corrêa. Sen. Coutinho Jorge ............................................ . 

Requerimento n2 37'1196, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Ubaldo 
Corrêa. Sen. Júlio Campos ............................................. .. 

Encaminha a votação do Requerimento lf!- 3T1196, 
solicitando homenagem de pesar pelo falecimento do De
putado Federal Ubaldo Conêa Sen. Ademir Andrade. ....... 

Encaminha a votação do Requerimento nf!. 372/96, 
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Deputado Federal Ubaldo Coxrea. Sen. Nahor Júnior ...... 

EncamiDha a votação do Reqnerimento n" 372196, 
solicitando homenagem de pesar pelo falecimento do 
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Deputado Fedetal Ubaldo Corrêa. Sen. EilllUldes Amo-
rim.······························----··-··------·····-·-·-·· 

Requerimento n2 376/96, solicitando que a reali
zação da Sessão Especial destinada à comemoração do 
170.• ano de instalação do Senado Fedetal, já aprovada 
para o dia 6 de maio próximo, seja transferida parã. <f 
próximo dia 7, às dez horas. Sen. Jefferson Péres. ----··· 

Requerimento n2 377/96, solicitando documenta
ção à Presidência da Petrobrás, através do Sr. Ministro. 
de Estado de Minas e En~ sobre o laudo das análises 
técnicas do impacto da adição do Mitiltercibuléter -
MrBE à gasolina sobre os níveis de poluição atmosféri-

ca. Sen. Gilberto Miranda ·························--········-·····-
Requerimento d' 378196, solicitando informações 

à Presidência da Petrobrás, através do Sr. Ministro de 
Estado de Minas e Energia. sobre o arm_~namento de 
15 milhões de litros de álcool anidro uas destilarias da 
Região de Ribeirão Preto (SP). Sen. Gilberto Miranda ... 

Requerimeruo d' 379/96, solicitando infoimações 
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, através do Sr. Ministro de Eslado da Agticul
tura do Abastecimeoto e da Reforma Agrária, sobre o 
projeto de assentamento de fanu1ias de trabalhadores ru-
rais sem terra. Sen. Gilberto Miranda .......................... : .. . 

Requerimento d' 380196, solicitando inforroações 
ao Sr. Ministro de Eslado da Agricultura, do Abasteci
mento e da Refófina Agrári~ sobre quantos acampa
mentos de trabalhadores sem-tena existem atualmente 
no PaíS. Sen. Gilberto Miranda.·································-···-

Requerimento d' 381/96, solicitando documenta
ção ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social, sobre a relação de todos os aposentados e 
pensionistas que percebem do lnstiruto Nacional de Se
guridade Social - INSS benefícios mensais superiores a 
100 (cem) salários-mfnimos com indicação dos valores 
dos referidos benefícios.. Sen. Gilberto Miranda ............ . 

Requerimento d' 382/96, solicitando informações 
à Caixa Econômica Fedetal- CEF através do Sr. Minis
tro de Eslado da Fazenda, sobre o número de pessoas 
que se beneficiaram simultaneameiite de dois ou mais fi
nanciamento do extinto Banco Nacional da Habitação -
BNH. Sen. Gilberto Miranda ········---··················---

Encaminha a votação o Requerimento n2 236196_ 
( incluído na Ordem do Dia, nos termos do- art. 222, § '2!' 
do Regimento Interno)~ solicitando. nos tennos regimen
tais, seja encaminhado ao Governo da República da Bo
lívia voto de louvor à Universidade Dei Valle - UNI
.V ALLE, do sistema nacional de edocação daquele país, 
por haver concedido o tíru.Io de Doutor Honoris Cãusa 
ao Presidente do Senado Federal, Sen<ldor José Samey. 

Sen. Ronaldo Cunha Lima. ····························-·---- ~ 
Requerimento n2 383/96, de homenagem ao Dia 

Internacional do Trabalho. Sen. Emilia Fernandes .••••••.... 

Requerimento n2 385/96, solicitando informações 
à Mesa Direto<a do Senado Fedetal, sobre a contratação 
de advogados, salários e data de admissão. Sen. Eruan-

des Amorim.·-············-·······-·-·--·--···----·-
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Requerimento d' 386/96, solicitando informaÇões 
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, so
bre o número total de-fiscais 'do Ministério da Previdên
cia e Assistência Social e o número dos que são encarre
gados de fiscalizar as entidades de previdência fechada 
bem como a relação das que foram fl.scalizadas em 
1993, 1994 e 1995. Sen. Ademir Andrade. ..• ·-················· 

Requerimento d' 199/96, solicitando informações 
ao Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, Sr. José 
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quele muuicfpio •••• --·············;····-··················-················· 665 
Parabeniza a Senadora Marina Silva pelo recebi

mento do Fremio Goldman do Meio Ambiente. Aparte 

ao Sen. José Roberto Arruda ..... -········-··························· 886 

G!LBERTO MIRANDA 

Requerimento n" 358196, solicitaodo ao Ministro 
da Fazenda documentos referentes à investigação da Se
cretaria de Controle do Ministério da Fazenda nas fun-
dações de previdência das empresas estatais. ................... 17 

Requerimento n" 359/96, solicitaodo ao Banco 
Central, através do Ministro da Fazenda, documentação 
referente a investigação da C...nmissão de L'1quéritc do 
Banco Central no Banco Nacional.................................... 18 

Requerimento n" 360/96, sólicitaodo à Secretaria 
de Previdência e Assistência Complementar, através do 
Ministro da Previdência e Assistência Social, documen
tos acerca dos balanços das fundações de previdência 
complementar das empresas estatais, referentes ao exer-

cício de 1995. ·······················-··········································· 18 
Requerimento n" 361/96, solicitaodo à Secretaria 

de Previdência Complementar, através do Ministro da 

Previdência e Assistência Social,. infonnações referentes 
aos imóveis integrantes do patrimônio das fundações de 
Previdência Complementar das Empresas Estatais ......... . 

Solidariza-se com o Senador Jáder Barbalho, que 
teve seu nome envolvido no caso de desfalque a banco, 
em matéria publicada pela imprensa Aparte ao Sen. Já-
der Barbalho ..•.••....•.••....••.••.••••••....•••...........•........•... --····· 

Requerimento n" 327/96, solicitaodo ao Presiden
te do Banco do Brasil, através do Miuistro da Fazenda, 
informações sobre as _dívidas dos Senadores e Deputa
dos junto ao Banco do Brasil e das empresas que os 

mesmos são acionistas --················-··················-·······-·· 
Requerimento o" 377/96, solicitaodo documenta

ção à Presidência da Petrobiás, através do Sr. Ministro 
de Estado de Minas e Energia. sobre o laudo das análi
ses técnicas do impacto da adição do Mitiltercibuléter
M1BE à gasoliua sobre os uíveis de poluição atmosféri-
ca.-............................. - .................................................... . 

Requerimento n" 378/96, solicitaodo informações 
à Presidência da Petrobiás, através do Sr. Ministro de 
Estado de Minas e Energia, sobre o armazenamento de 
15 milhões de litros de álcool anidro nas destilarias da 
região de Ribeirão Preto (SP) .......................................... . 

Requerimento n" 379/96, solicitando informações 
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, através do Sr. Ministro de Estado da Agricul
tura. do Abastecimento e da Reforma Agrária, sobre o 
projeto de assentamento de famílias de trabalhadores ru-
-rais sem teria. .....••..••..•.. - ••••••••....................•. - ............ : .. .::.. 

Requerimento n" 380/96, solicitando informações 
ao Sr. Ministro de Estado da Agricultura. do Abasteci
mento e da Reforma Agrária. sobre quantos· acampa
mentos de trabalhadores sem terra existem atualmente 
no País ....................................... -····················-·······-······ -

Requerimento n" 381/96, solicitaodo documenta
ção ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social, sobre a relação de todos os aposentados e 
pensionistas que percebem do Instituto Nacional de Se
guridade Social - INSS benefícios mensais superiores a 
100 (cem) salários mínimos com indicação dos valores 
dos referidos benefícios.···-·············-································· 

Requerimento n" 382196, soliCitando informações à 
Caixa EconômicaFedetal- CEF através do Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda, sobre o número de pessoas que se be
neficiaram sirilultaneamente de dois ou mais financiamento 
do extinto Banco Nacional da Habitação- BNH ...••........•.. 

Destaca a importância do Plano Pluriannal -
PPA,-Ijlle-tefá.<:amo·ailjelivc.-<> aoesso ·mais fácil-ao 
oceano Pacífico? ocasionando grandes desenVolvimentos 
ao País ............ ~ ............. : ....... : ............................ : .............. . 

GILVAMBORGES 

Lamenta o massacre aos sem-terra ocorrido em 
Eldorado do Carajás (PA) •.•.........••...••• : ................•........••. 

Critica a política salarial do Governo.,_ ........... - ... __ 
Questiona a reforma agrária. ...•..................•. : ......•.. 
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Requerimento ri' 401196, solicitando informações 
ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, sobre o valor total 
dos recursos orçamentários na área da saúde. e quais os 
efetivamente pagos ao Estado do Amapá. ·············--······ 

GUH..HERMEPALME!RA 

Defende a reforma agrária que boje constitui um 

desafio à estabilidade social do País.·················-·--· 

HUGO NAPOLEÃO 

Solidariza-se com o Senador Jáder Barbalbo, que 
tem seu nome envolvido no caso de desfalque a banco, 
em matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Já-

der Barbalbo. ·-············-·······--·-·······-···-········--·- . 
Discute o PLS ri' 63/95, que estabelece a revisão 

obôgatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos 
detentores de cargos eletivo ou cfuetivo na Administra-
ção Pllblica. ······-··-···········--·-·-········-·-·····-··--

Discute a PEC ri' 61195 (ri' 182194, na origem), 
que permite a admissão de professores, técnicos e cien
tistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e con
cede autonomia às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica.··················-·-···········--·-·········--- . 

HUMBERTO LUCENA 

Comunica o falecimento do Sr. Basileu Costa Go
mes, fundador da Credibrás, a primeira financeira do 

País.···················-·--····· .. ·--·-·-·······--··-······ 
Homenageia o Seuador Darcy Ribeiro, escollúdo 

pela Organização dos Estados Americanos - OEA para 
receber o Prêmio Interamericano de Educação Andrés 
Bello. Aparte ao Sen Sebastião Rocha.-.••.• : •.......••.••• - ••••• 

Parecer ri' 211196-Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre Diversos ri' 103195 (ri' 89196, na ori
gem)~ em que se solicita sejam tomadas as providências 
necessárias, juoto ao Tnbuoal de Contas da União, ·no 
seotido de aprofundar e alllalizar auditoria realizada no 
Fundo Social de Emergência-FSE, em !994. ·····--··---· 

JÁDER BARBALHO 

Relata o boicote que sofreu a partir de uma maté
ria publicada por um jornal, em que é acusado por des
falque a banco e, requer uma nova lei de imprensa que 
possa punir de forma efetiva os que praticam uma im-
prensa leviana e irresponsável no País ............................. ~ 

Parecer n" 205/96-Conússão de Fiscaliz<lção e 
Controle, sobre Diversos ri' 38/95 (n" 50195, ·na-origem), 
do Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, enca
núubando ao Senado Federal cópia da Decisão ri' 66195, 
adotada por aquele Tnbunal, na Sessão Ordinária do 
Plenário no dia 22-3-95, bem como dos respeetivos Re
latório e Voto que fundamentam, e, ainda cópia do Rela
tório do Auditório Operacional realizada na Secretaria 
de Recursos Hídricos (l"C n" 007.291.922) ...•.............•.•.. 

Pág. 

927 

916 

-52 

160 

169 

116 

120 

.284 

46 

276 

Encaminha a mensagem da bancada do PMDB ao 
Senhor Presidente da República. que visa solucionar o 
problema agrário no País.·······'···-·················-·-·--····· 
JEFFERSON PERES 

Disoorre sobre a verdadeira situação da Amazô.. 

nia. ·······-··············---·-·····--·--···-----···-·-
Refere--se ao livro do Professor Samuel Benchi-

mol. que trata da Zona Franca de Manans. ··········-··········· 
Discute o PLS n° 63/95, que estabelece a revi~ 

Obrigatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos 
detentores de cargos eletivo ou diretivo na Administra-
ção Pllblica. ..•..•••..•.. - ........•...•.• -········--· ___ : ____ _ 

Leitura da Mensagem n" 150/96 (n" 327/96, oa 
orígem), submetendo à deliberação do Senado Federal a 
escolha do Sr. Geraldo Affonso Muzzi, Ministro de Se
gunda Oasse, da Carreira de Diplomata, para comulati
vamente com o· cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Fetiera1 da Nigéria, exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto à República do Benin .........••..•....... 

Requerimento ri' 376/96, solicitando que a reali
zação da Sessão Especial destinada à comemoração do 
17CP ano de instalação do Senado Federal, já aprovada 
para o dia 6 de maio próximo, seja transferida para o 
próximo dia 7, às dez bora.s .••••••........••..••.•. ---·--

Eocaminba varação daPECn"27/95, que dá nova 
redação à alínea e do inciso II do § 5" do art. 128 da 

· Constituição Federal, tendo parecer favorável, sob ri' 
822195 - Conússão de Constituição, Justiça e Cidadani:l.. 

Parecer ri' 216/96-Conússão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania ao PLC n" 98194 (n" 649/91, na ori
gem), que modifica a Lei n" 7.347/85, que disciplina a 
ação civil pública, para estendé-la à segurança, saúde e 
interesses difusos dos trabalhadores ....... ~---·····--·-···-

Associa-se ao discurso do Senador Bernardo Ca
bral, que rende homenagens à empresa Saga Publicidade 

pelo sen 22" aniversário.··········-····-···-'---····-
Discorda da ajuda financeira ao Banco do Estado de 

São Paulo- BANESPA, e demais estados da Federação .•••• 

JOÃO FRANÇA 

Alerta para a ameaça que representa ao País os eXa
geros nas demarcações de áreas indígenas na Amazônia._ ••• 

PLS ri' 78196, que dispõe sobre a remissão de cré

ditos tributários federais de pequeno valor. ···················-· 

JOÃO ROCHA 

l'aiecer ri' 207196-Cotuissão de Assuntos Econônú
cos sobre o PR-~ 12196, que acrescenta dispositivos à Re
solução ri' 5/96, excluindo dos limites de opernções de cré
ditos do Estado do Tocantins, a garantia prestada no art. 1• .• 

JOEL DE HOLLANDA 

PLS ri' 69196, que denonúna Professor Potiguar 
Matos. a Escola Técnica Federal de Pernambuco- Uni
dade de Ensino Descentralizado-Pesqueira. -·················-
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VIII 

Defende a criação do Pólo de Derivados Acéticos 
em Pemambuco, com base no gás natural existente na 
região ................................. ·--·-············-·--·--··~-. ~ 

Anexa ao discurso, documento elaborado pela Fe
deração das Indústrias de Pernambuco - FIEPE, junta
mente com o Sindicato de Indústrias Químicas e Gases 
lndostriaís de Pernambuco - SIQUIMPE, deuominado 
Pernambuco, do gás narural aos acéticos ............... --···-· 

Aponta algumas providências a serem tomadas 
com relação à tragédia da hemodiálise em Caruaru (PE). 
Aparte ao Seu. Carlos Wilson. ........................................ .. 

JONAS PINHEIRO 

Preocupa-se com as disparidades inter-regionais 
existentes no País.························-··----··-··-····--

Defende mais incentivo para as regiões Norte e 
Nordeste. ........................... - .... ·-·-----.............. __ _ 

EMENDA n" 2-Plen-"Art. 92 O Poder Executivo, 
no prazo de 90 dias contados da publicação desta lei, ex
pedirá normas para a sua fiel execução, inclusive insti
nrlndo modelos do requerimento de registro provisório e 
da cédula de identidade provisória e dando adequada pu
blici~ à regularização da estada do estraugeíro em si-
tuaçao irregular" .................................... _ .... _______ _ 

JOSAPIIAT MARINHO 

Parecer n" 208196 - Comissão de Fiscalização e 
Controle sobre a Proposta de FISCalização e Controle n" 
1/93, que requer seja constituída Comissão Parlamentar 
de Inquérito para levantar os números reais das contas 
públicas de 1993 e dos cinco exercícios imediatamente 
anteriores.··-··················--······· ········---·-

Parecer n" 215/91H:omissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania sobre o Ofício S n" 2/91 (n" 159/90, na 
origem) do Presidente do Supremo Tribunal Federal as 
cópias das notas taquigráficas e do ac6rdão proferido 
pelo Suptemo -Tnôunal Federal nos autos dq Mandado 
de Segurança n" 20.382-0, que declarou a inconstirucio
nalidade da Lei n" 7.040, de 11 de outubro de 1982. ........ 

PR n" 39/96 que suspeude a execução da Lei n" 
7.040, de II de outubro de 1982, na sua totalidade. ......... 

Preocupa-se com as chuvas que vêm castigando a 
cidade de Salvador (BA) ................................................. .. 

JOSÉ AGRIPINO MAIA 

Rende homenagens ao Senador Luiz Alberto de 
Oliveira, pelo tempo que exerceu a suplência senatorial. 
Aparte ao Sen Luiz Alberto de Oliveira. ........................ .. 

Parabeniza o Senador Bernardo Cabral pela parti
cipação no Seminário Brasil-França realizado em São 

Paulo ....... ·-······-···---···-···-·--·· ---············-

JOSÉ ALVES 

Defende a punição para os responsáveis pala tra
gédia da hemodiálise em Caruaru (PE). Aparte ao Seu. 
Carlos Wilson..................... ·····-·--···--
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Critica a falta de um planejamento e de uma polí
tica mais severa para combater os problemas do campo e 
(las grandes cidades. Aparte a<> Sen. Ernandes Amorim .. 

Parecer n" 195/96 - Comissão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC n" 85/95 (n" 3.523/93, na origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República que fel\ius
ta a pensão especial concedida pela Lei n" 3.523, de 29 
de julho de 1957, a Rosália Maria de Almeida da Con
ceição, viúva do ex-servidor federal Vital da ConCeição. 

Associa-se ao discurso do Senador Ney Suassuna, 
que trata da ajuda financeira ao Banco 'do Estado de São 
Paulo - BANESPA e os demais estados da Federação. 
Aparte ao Seu. Ney Suassnna ............... ___ .... _ ........... .. 

Preocupa-se com a privatização clã Vale do Rio 
Doce. .............. ______ ,, _________ ........... _ .. 

Critica o Presidente do Baoco Nacional de Desen
volvimento-BNDES pelas palavras proferidas contra o 

Senador José Sarney. ·························----·····----
Requerimento n" 398196, solicitando informações 

ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, 
indagar ao Presidente do Banco Naciunal de Desenvol
vimento- BNDES, Sr. Luís Carlos Mendonça de Bar
ros, e posteriormente informar ao -senado, se confirmar 
os conceitos por ele emitidos em decorrência de suas de
clarações em Seminário realizado em Hannover. Alema
nha, sobre a privatização da Vale do Rio Doce, confor
me publicado no jornal O Globo, coluna de economia, 
página 26, edição de 25-4-96 ............................ ___ __ 

JOSÉBIANCO 

Parecer oral ao PDL n" 176/95 (n" 117/95, na ori
gem). que aprova o ato que renova a concessão deferida 
à Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Gwgaci-Mírim (RO) ........................... ,_ .... .. 

Parecer n" 198 -' Comissão de Constimição, Justi
ça e Cidadania, sobre PLS n" 286/95, que altera o Decre
to-Lei d! 205/67? que dispõe sobre a organização. fun
cionamento- e extinção de aeroclubes. ············-············-

JOSÉ BONIFÁCIO 

Associa-se ao pronunciamento do Senador Ney 
Suassuna. que trata da ajuda financeira ao Banco do Es
tado de São Paulo- BANESPA, e demais estados da Fe-
deração. Aparte ao Sen. Ney Suassnna. ........................ .. 

JOSÉEDUARDODTJfRA 

PEC n" 18196, que dá nova redação ao artigo 8" 
da Constimição Federal, suprimindo o inciso ll, que tra-
ta da unidade sindical .................................... ------· 

Espera que o Plenário da Casa aprove o requeri
mento que fez na tentativa de impedir que o Decreto ri! 
1.480, de 3-5-95, do Poder Executivo, regularmente o 
direito de greve do servidor público ..................... c ........ .. 

Discute o Parecer n" 162/96- Comissão de Cons
titui_ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2 
405/95 (n" 1.373/95, na origem), submetendo à delibera-
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ção do Senado Federal a escolha do Sr. Alfredo Peres da 
Silva, para compor o Tribunal Superior do Trabalho. no 
cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, 
representante dos empregadores, no triênio de 1995 a 
1988, na vaga do Sr. Geraldo Aguiar de Brito Viana. ...... 

Homenageia o Senador Darcy Ribeiro, escolhido 
pela Organização dos Estados Americanos-OEA, para 
receber o Premio Juteramericano de Educação Andrés 
BeiJo. Aparte ao Sen. Sebastião Rocha .......................... .. 

Discute o PLC n" 41/95 - Complementar (n' 
123/89-Complementar, na origem), que disciplina a ela
boração, redação, alteração e consolidação das leis, nos 
termos do paiágrafo único do art. 59 da Constituição fe.. 
derai .................................................... ------------

Questiona a mardfestação pacífica e democrática 
de oposição ao Senhor Presidente da República Fernan-
do Heorique Cardoso, na Babia (BA) .............................. . 

Critica a ação da Policia Militar na chacina dos 

sem~tetra no Pará.. ··························-···············--···· 
Lamenta o fato de que o Governador Altuir Ga-

briel poderia ter evitado a tragédia no sul do Pará. .......... . 
Critica o Governo Federal por se omitir em fazer 

a xeforma agrária no País. ··························-·-···········.::-__ 
Encaminha votação da PEC n! 27195~ que dá nova 

redação à alfnea e do inciso 11 do § 5" do art. I 28 da 
Constituição Federal, tendo parecer favorávei, sob n' 
822195 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadarda. 

Encatuinba votação da PEC n" 61/95 (n'- 182194, 
na origem)~ que permite a admissão de professores, téc
nicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasi
leiras e concede autonomia às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica, tendo parecer favoráve4 sob ~ 
5196- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadarda. ..... 

Requerimento n" 390/96, solicitando informações 
ao Ministro da Previdência e Assistência Social, Sr. Rei
nbold Stephanes, sobre beneffcios pagos pela Previdên-
cia Social no Brnsil. ,_ ....................................... ___ ,_ 

Associa-se ao diseurso da Senadora Benodita da Sil
va, que recorda a cbacina da Candelária e espera justiça 
para os responsáveis. Aparte à Sen. Benedita da Silva. ....... 

Parabeniza a todos os trabalhadores brasileiros 
peio 1• de maio "Dia internacional do Trabalbo" ............ . 

Expressa sua indignação com o valor do salário 
mínimo no País.-······························-···--··---·-···-· 

JOSÉ FOGAÇA 

Encatuinba a votação do Parecer n' 178196-Co
missão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n2 
132196 (n" 181/96, na origem), submetendo à delibera
ção do Senado Federal a escolha do Sr. Leónidas Rangel 
Xansa, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, do Mi-
nistério da Justiça. ........................................... ------· 

Alega que as severns punições da Lei de Imprensa 
nunca se concretizam na prática, sendo necessário outro 
tipo de penalidade: a multa. Aparte ao Sen. Jáder Barba-
lho .................. - ...................................... --.. --------
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Analisa a importância do Banco do Brasil para o 

Sistema Financeiro. ··········-··-·--··-··-·····-·······---· 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

Refere-se à falha da não-explicitação na Consti
tuição Federal da convocação de figurns qne não exer
cem a autoridade de Ministro para prestar informações 
nas cotuissões do Senado. Aparte ao Sen. Antunio Car-
los Valadares._ ......... - ............. -----...... ___ _ 

Encaminhando a votação do Parecer ~ 170196 -Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Men
sagemn' 137/96 (n'240/96, na origem), submetendn à de
libetação do Senado Federal a escolha do Sr. José Braúlio 
Bassíni, para compor o Ttibnnal Snpetior do Trabalho, no 
cargo de Suplente de Ministto Classista Temporátio, repre-
sentante dos empregados, no tdêniode 1996 a 1999 .......... .. 

Solidariza-se com o Senador Jáder Barbalho, que 
teve seu nome envolvido no caso de desfalque a banco, 
em matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Já-
derBarbalbo ..................................... _, ____ ...... . 

PlS n2 73/96, que institui o Serviço Comunitário 
de Telecomunicação ........................................... ---

Encaminha votação da PEC ~ 27/95, que dá 
nova redação à alínea e do inciso II do § ~ do art. 
128 da Constituição Federal, tendo parecer favorável, 
sob n2 822/95-Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.············-··-··-······-·-···-··-----········--

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Encatuinba a votação do PLS n" 63/95, que esta
belece a revisão obrigatória da Declaração do Imposto 
sobre a Renda dos detentores de cargos eletivo e diretivo 
na Administração Pública. .......................................... _ 

Analisa os conflitos brasileiros como o massacre 
dos sem-terra no Pará. como decorrente da falta de nm 
projeto no País que una todos os níveis da sociedade pa-
cificamente ...... --····-······--··········-·---·······-··--· 

Comemora o 3~ aniversário de Brasília.······--····· 
Realça a participação do Correio Braziliense no 

desenvolvimento do Distdto Federal (DF) ...................... .. 
Discorre sobre a fundação de Brasilia, relembran

do a trajetória política do então Presidente da República, 
Sr. Juscelino Kubitscbek ...................... ---·---·-

Discute o PLC n" 41/95 - Complementar (n' 
123/89 - Complementar, na origem), que disciplina a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, 
nos termos do paiágrafo único do art. 59 da Constituição 

Federal .............................. -·-----·------·-·--
Reporta-se às deelarações do Sr. Luís Carlos 

Mendonça de Barros, Presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento- BNDES ................ _. ___ ....... _ 

Parabeniza a empresa prSaga Publicidade peios 
14 prêmios internacionais recebidos. Aparte ao Sen. 
Bernardo Cabral. ........................... --.. ---.... --...... . 

Lamenta o valor do salário mínimo ...................... _ 
Expõe razões sobre o projeto de lei autoriza que 

tem como objetivo a complementação da renda mínima.. 
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X 

Par.lbeniza as cidades de Campinas (SP) e Brasí-
lia (DF)~ pelo sucesso alcançado com a bolsa..escola ..... . 

PLS n" 84/96, que cria o Programa de Bolsa de 
Estudo e altera a Lei n" 9.13!, que fixa as diretrizes e 
bases da educação nacional .............................................. . 

Par.lbeniza a Senadora Marina Silva pelo recebi-
mento do Prêmio Goldman do Meio Ambiente ............... . 

Solicita que seja registrado nos Anais do Senado 
a premiação recebida pela Senadora Marina Silva. .......... 

Parabeniza o Senador Arlindo Porto que foi esco-
lhido para o Ministério da Agricultura. .......................... .. 

Solicita transcrição nos Anais do Senado do edi
torial da Folha de S.Paulo que traz o título "A renda 
mínima"-·································-······················-······--··-·---

Expõe razões sobre a importância do Projeto do 
Programa de Garantia de Renda Mínima ........................ . 

JOSÉSARNEY 

Realça a participação dos Diários Associados e 
Correio Braziliense no desenvolvimento do Distrito Fe-
deral (DF)._,.................................................................... . 

Par.lbeniza Brasüia pelo 3@ aniversário ............... . 
Par.lbeniza o Senador Luiz Alberto de Oliveira, 

pelo tempo que exerceu a suplência senatorial ................ . 

IÚLIOCAMPOS 

PLS n" 72196, qne altera a forma de pagamento 
do décimo terceiro salário ou Gratificação de Natal . ... 

Comunica e lamenta o falecimento do Sr. Daniel 
Mouxa, ex-Prefeito de Rondonópolis (MI) ..................... . 

Intensifica a necessidade de se beneficiar os pro
dutores mato - grossenses e do Centro-Oeste na renego
ciação das dívidas dos agricultores brasileiros. Aparte ao 
Sen. Jonas Pinheiro .......................................................... . 

Requer do Governo do Distrito Federal. provi
dências quanto ao processo de favelação por que vem 
passando a Capital da República. ........ - .......... : ................ . 

Requerimento D0 372196, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Ubaldo 

Corrêa. ····-·······················-··············································· 
Lamenta profundamente a chacina ocorrida na re-

gião de Eldorado dos Carajás (PA). Aparte ao Sen. Se-
bastião Rocha. .................................................................. . 

Preocupa-se com a reforma agrária DO PaiS. Apar-
te ao Sen. Sebastião Rocha. ............................................ .. 

Defende o Governo do Senhor Presidente da Re
pública Fernando Heorique Cardoso. Aparte ao Sen. Se-
bastião Rocha. .................................................................. . 

PLS n" 80/%, que regulamenta o parágrafo 4" do 
art. 225 da Constituição Federal, no que diz respeito ao 
Pantanal Mato Grossense ................................................. . 

Questiona o processo de privatização- nO País . ..... . 

JÚNlA MARISE 

Discutirido o Parecer n2 167/96-Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem IF! 
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134196 (n" 237/96, na origem), pelo qual o Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal a 
recondução do Sr. Galba Magalhães Velloso, para com
por o Tn1>unal Superior do Trabalho, no cargo de Minis
tro Classista Tempor.!rio, representante dos empregado
res, no triênio de 1996 a 1999 ......... -----·-·---·---- ·: 

Protesta contra as construções de usinas hidrelé
tricas que causem problemas económicos, ambientais e 
sociais, em nome do lucro rápido.····-·····-······················· 

Comunica a escolha da Organízação dos Estados 
Americanos-OEA, de conceder ao brasileiro, Professor e 
Senador Darcy Ribeiro, o Prêmio !nteramericano de 
Educação Aodrés Bello .......................... __________ _ 

Parecer n2 206/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Ofício S rf! 18196. do Presidente do Ban
co Central, encaminhando solicitação do Governo do 
Estado de Minas Gerais, vlsando autorização do Senado 
Federal, no sentido da conlnltação de operação de crédi
to junto à Fmanciadora de Estudos e Projetos-FJNEP, no 
valor de R$9.9!0.055.70, destinada ao financiamento do 
Programa de Modemização Admlnlstiativa do Estado de 
Minas Gerais, e que conclui pelo PR n" 37/96 ............... .. 

Condena o massacre aos sem-terra ocorrido em 
Eldorado dos Carajás (PA) .............................................. . 

Repudia a Polícia Militar pelo ato de covardia 
contra os sem-terra no Pará ---···········-··-····: ..... :._ .... :.: .. . 

Condena o socorro financeiro aos bancos . ........... . 
Critica o Governo pela falta de vontade política 

para resolver a reforma agrária.·····································~· 
Encaminha votação do PR n!! 38196. que autori~ 

za o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Fmancei
ras do Tesouro do Estado de Santa Catarina-LFSC, cu
jos =os serão destinados ao giro da Dívida Mobiliá-
ria do Estado. vencível no !2 semestre de 1996 . .............. . 

Encaminba votação da PEC n" 27/95, que dá 
nova redação à alínea e do inciso II do § 5-" do art. 128 

. da Constituição Federal, tendo parecer favorável, sob n" 
822195-Comissão de Coostituição, Jnstiça e Cidadania. .. 

Encaminha votação da PEC n" 61/95 (n" 182194, 
na origem), que permite a admissão de professores, téc
nicos e cientistas" estrangeiros pelã:S universidades brasi
leiras e concede autonomia às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica, tendo parecer favorável sob rf! 
5196-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. ...... 

Parecer n2 218/96-Comissão de ConstitUição, Jus
tiça e Cidadania ao PLC n" 8194 (n" 1.374/91, na ori
gem), que revoga os parágrafos únicos dos arts. 213 e 
214 do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 
1940-Código Penal ............................ - ..................... - .. .. 

LA!JRO CAMPOS 

Discorre sobre a violência brasileira. .................... . 
Testemunha sobre as vicissitudes por que passou 

Brasília no transcorrer dos seus 36 anos de fundação. 
Aparte ao Sen Júlio Campos ..................................... ____ _ 

Aponta as contradições do Sistema Capitalista 
que põem em desvantagem o trabalhador _brasileiro ....... . 

Pág. 

38. 

89 

117 

277 

577 

577 
577 

577 

605 

606 

660 

182 

205 

215 



Preocupa-se com a situação politica e econômici. 
do Governo .. ·-···················--···------·····--···-···· 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Discorre sobre o Programa Saúde da Famllía, lan
çado pelo Governador Tasso Jereíssati que já beneficiou 

143570 famílias no Ceará.························-·-·-····--
Critica a falta de uma vontade política nacional 

no setor pesqueiro.······················----·······-·-···· . 
Refere--se ao dispositivo que existe no Código 

Nacional de Telecomunicações, que dá ao Presidente do 
Congresso Nacional o poder de convocar cadeia de rádio 
e televisão para fazer proDWlciamento de interesse da 
instituição e que riü.iica foi utilizado por nenhum Presi
dente do Congresso. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy ..... 

Parecer oral ao PDL n'- 175/95 (n" 113/95, na ori
gem)~ que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Oútura dos Tnhamnns Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Tabuá (CE).·························---··--·····-··-····· 

Defende o Governador Almir Gabriel no episódio 
do massacre aos sem-terra no Pará,. e aponta a descentra
lização da reforma agrária como um caminho para se 
evitar tragédias dessa natureza. ••••••...•••...•••.••••••••• ---·· 

Aponta alguns direitos do consumidor que ainda 
não são respeitados pelo Código de Defesa ao Consumi-

dor. ·········-···········-·----·-·····---·--···-········· 
Propõe às autoridades responsáveis. maior fiscali-

zação pam a pesca da Jagosta. •. -·························--·-
Defende a pesca artesanal -··············--··---
Preocupa-se com a modemiza.ção dos meios de 

COID'tnicação ...•••••• -····--···············-·····-·-···--··-·-
Encaminha votação da PEC n'- 27/95, que dá nova 

· redação à alínea e do incis'o. 11 do· § 5" do árt. 128 da · · 
Constituição Federal. tendo parecer favoráve~ sob n'-
822195-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. .. 

Parecer n" 219/96 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre PLC n'- 125/95 (IÍ2 88195, na 
origem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que 
altera a Lei n" 8.457, de 4 de setembro de 1992 .•••••........ :. 

Comenta a importância da construção do novo 
Aeroporto Internacional Pinto Martins, na cidade de 

Fortaleza (CE).··························---·······----··--· 
Requerimento n" 397/96, solicitando infonnações 

ao Sr. Ministro da Saúde, quanto aos gastos por unidade 
federada nos últimos cinco an0$y com serviço de trans-
plante de hemodiálise e de emergência e trauma. ............ . 

Propõe que o Programa de Gar:mtia de Renda Mí
nima-PGRM, possa adotar programas descentralizados 
de acordo com a situação de cada numicfpio ou estado. 
Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy •••••••.•..........••.•.•.• ·--······ 

Retoma à proposta parn que o Programa de Garantia 
de Renda Mínima-PGRM possa ser descentralizado .••.•...•.. 

Solicita esclarecimentos sobre o Programa de Ga
rantia de Renda Mfuima-PGRM, se iria beneficiar o 
Norte e Nordeste por ser regiões com maior mímero de 
pessoas carentes. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy •....•.•.•• 

Pág. 

Comemora o "Dia do Livro" e comenta a im.por-
701 tãncia da leitura para o desenvolvimento do País ............ . 
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LÚDIO COELHO 

Dizendo de sua preocupação com o Congresso 
Nacional pam que atente sobre suas responsabilidades 
específicas. ..................•.•••. ·----··········---

Requerimento n" 375/96, solicitando infonnações 
ao Sr. Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária, sobre o valor expresso em reais, da 
parte já vencida e ainda não paga dos Tíllllos da Dívida 
Agrária-TDA, relacionada por estados e Illllllicfpios ....... . 

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 

Solicita transcrição nos Anais do Senado do do
cumento sobre "Histórias de Paranaguá dos Pioneiros de 
Catinga à Porta do Mercosul". ···············-····-··---··· 

Despede-se do Senado e agradece a todos que o 
acompanharam no decorrer de sua estadia. ...................... . 

MARJNASILVA 

Critica os governadores por permitirem que poli
ciais militares assassinem trabalhadores sem terra. Apar-
te ao Sen. Ademir Andrade. ···············-·····--···········-· 

Protesta contra a ·chacina de trabalhadores rurais 
sem-teaa promovida pela Polícia Militar do Estado do 
Pará. •••••.................•.•. ·-·----·-···--········--

Leinua do PLS n'- 76196, que eria o Fundo de 
Apoio ao ExtratiVismo Sustentável na Amazônia Legal-

FAESA. ••••.• --··--············----···-·····----·-·······-
Sente-se lisonjeada por receber o Prêmio Gold-

man do Meio Ambiente .••.•..............••.•. ·--··········---
Parabeniza a todos que receberam .o prêmio pela 

causa do In.eio ambiente. .... ·-····················---····-
Agradece aos senadores os elogios recebidos. 

Aparte ao Sen. José Roberto Arnlda. ······-························ 

MARLUCE PINTO 

Parecer oral ao PDL n'-183/95 (#77/95, na ori
gem). que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Real FM Ltda., pam explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqUência modulada .na cidade de 
arlabá (MT) ..................................... ----········-·····-

Leitura do PLS n2 74196. que incentiVa os meios 
de colllllllicação social de tiansporte e outias empresas a 
publicar fotografias com identificação e númeto telef"o
nico para contato de crianças e adolescentes desapareci-
dos ou seqüestrados. ·············-··--·······--·-···---· 

Atenta para a necessidade de reflexão sobre os di
reitos do índio e de se fonnular propostas que lhe garan
tam pleno exercício de sua cidadania.·······················-· 

Parecer n'-196/96-Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o PLC n" 132195 (n'-4.219, na origem), de inicisri
va do Senhor Presidente da Repdblica que concede pen
são especial a Mariana Olímpio Granja, filha menor da 
Sra. Deise Luma Olímpio Granja.··················---·--···· 
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XII 

Parecer n2 197/9()..Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o PLC n' 133/95 (n' 3.956, m origem), que conce
de pensão especial à Sra. He1em Santos Cabia!, viúva 
do Sr. João da Silva Ribeiro ................................... , ..•....... 

Parecer rf!. 213/96-Comissão de Assuntos Soei~ 
sobre o PLC n' 117/94 (n' 4.151-C/93, na origem), que 
altera dispositivo do Decreto-Lei n' 127, de 28-2-67_ 
Código de Mineração •.•.••.•..............••••.•........•.•................. 

Questiona a importância da ctiação das áreas de 
livre comércio em Pacaraima e Bonfim (RR) .................. . 

MAURO MIRANDA 

Defende o caráter demOCiático da reeleição presi-
dencial .............................................................................. . 

Expõe razões sobre a importância da reforma 
agrária. ........................................................ : •...•......•...••••••. 

Lamenta o falecimento do jornalista, contiSta e 
esctitor regionalista, Sr. Carmo Bernardes, ocortido em 
Goiânia (00) .................................................................... . 

Discute a importância da reforma agrária. ...........•. 

NABORJÚNIOR 

Parecer n' 200196-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobte o Reqnetimelito n' 236/96, 
de autoria do Sr. Gilvan Borges que requer nos termos 
regimentais, seja encaminhado ao Governo_ da República 
da Bolívia voto de louvor à Universidade dei Valle
UNN ALLE, do sisterm nacional daquele País, por ha
ver concedido o título de Doutor Honoris CaUSa ao Pre
sidente do Senado Federal, Senador José Sarney ....•..•.•... 

Parecer n' 204196-Comissão de Assuntos SOciais, 
sobre o PLC n' 36/95 (n' 2.734192, na origem), que 
aaescenta dispositivo ao art. 2• da Lei n' 4.771, de 15-
9-65, que institui o novo Código Florestal.···-····--~~---······-

Encaminha a votação do Requerimento rP- 372196, 
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Deputado Federal Ubaldo Corrêa. ................................... . 

Associa-se ao discurso do Senador Vãl.mir Cam
pelo, que trata da desigmção do Senador Arlindo Porto 
para o Ministério da Agricultura. Aparte ao Sen. Va!mir 
Campelo ........................................................................... . 

Leitura da Mensagem n' 159196 (n' 358/96, na 
origem), submetendo à dehberação do Senado Federal o 
nome do Sr. Arnaldo Carrilho, Ministro de Segnnda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para que cumulativa
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Tailândia, exercer o cargo de Emhaixador do 
Brasil junto ao Reino do Camboja ................ ·-··············-· . 

Leitura do PDL n' 33/96 (n' 202/95, na origem), 
que aprova o texto do Acordo Internacional do Cacau, 
de 1993, assinado em 212/94, na sede da Organização das 
Nações Unidas-ONU, em Nova Iorque ........••.•.......•........ 

NEY SUASSUNA 

Retratando a sítuação da saúde no Brasil .............. . 
Parecer n2 189/96-Comissão Diretora, apresenta a 

tedação final ao PDL n' 11196, que aprova o texto da 

Pág. 

268 

550 

923 

4 

637 

698 
895 

~ 270 

275 

288 

828 

850 

853 

12 

Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Coope
ração em Matéria de Adoção Internacional, concluído 
em Haia. em 29-5-93 .••.•.....•.. , ....................................... .. 

Parecer rf!. 190/96-Comissão Diretora, apresentan
do redação do vencido, para rumo suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao PLC n' 26/95 (n' 3.970/899, 
na origem), que dispõe sobre a participação das partes 
interessadas nas reuniões de órgãos colegia:dos da admi-
nistração pública direta. ................................................... . 

Refere-se aos avanços da pesca no Estado da Pa-
ruba. Aparte ao Sen. Lúcio Alciiotara. ............................ . 

Parecer ora! ao PDL n' 117/95 (n' 116/95, na ori
gem), que aproVa O ato que renova a concessão outorga
da à Fundação Coitara! Nossa Senhora da Guia para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Patos (PB) ......•.•..••••....••.•.............•..............••..•. 

. Aponta o turist?o como ~ grande saída para a di-
nam,zaçao da econotma nordestina .............................. ... 

Parecer n' 209196-Comissão Ditetora, que apre- ~ 

senta a redação do vencido para o rumo suplementar, do 
PLS n' 348/91, que dá nova redaçãO ao art. 92 do Decre
to-Lei n' 3/66, que disciplina as relações jurídicas do 
pessoal que integxa o sistema de atividades portuárias . ... 

-- Comenta a manchete do Jornal do Senado que 

traz oomo título Solução para o Banespa. ············-·········· 
Questiona a ajuda financeira ao Banco do Estado 

de São Paulo-BANESPA e os demais estados da Federa-
ção.·---------·----··-------

Comenta a manchete do Jomal do Senado que 
traz como título Soluções para o Banespa. (Republica-
ção) ...............•...••........................... : ...................... h ••••••••••• 

ODAC!R SOARES 

Diseorte sobre a situação do café no País desde 
1992, ano caracterizado por crises no setor cafeeim ..•..••. 

Registra o hmçamento do Plano de Ação do Mi-
nistério do Trabalho ...••••.............•...........•..•.............•........ 

Leitura da Mensagem n' 154196 (n' 340196, na 
origem), pela qual o Senhor Ptesidente da Repúhlica en
caminha relatório de sua visita de Estado à República 
Argentina, realizada no petiodo de 7 a 10 de abril de 

1996. ·····························-······-············-····-········---······ 
Leitura do PLS n' 79/96, que altera a Lei n' 

7.492, de 16-6-86, que define os crimes contra o sisterm 
financeiro, Lei n'4.595, de 31-12-64, que dispõe sobre a 
política e as instituiÇões mOnetárias, bancárias e credití
cias, cria o Conselho Monetário Naciorial, Decreto-Lei 
n'3.689, de 3-10-41-Código de Processo Penal ......•..•..•. 

Parecer n' 214196-Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PR n' 38/96, que autoriza o Exta
do de Santa Catarina a emitir Letras Fmanceiras do Te
souro do Estado de Santa Catarina-LFfSC, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Es
tado, vencível no 1.2 semestre de 1996-··-·······---·········· 

Solicita ao Banco Mundial revisão da alocação 
dos recursos para o subcomponente indígena do Plano 
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Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANAFLO-
RO .••.••.••••.•................ : .• : .•.• .=..::...: .............. --·········· 

Parecer ~ 220196-Cornissão Diretora, que dispõe 
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolida
ção das leis, conforme determina o art. 59, parágrafo 
único, da Constituição Federal, e estabelece normas para 
a consolidação dos atos normativos que menciona. ........ . 

Reporta-se ao documento encaminbado pelo Pro
fessor Osmar Siena, Reitor da Fundação Universidade 

de Rondônia- UNIR. -··---···········-·-··---···········---

ONOFRE QUINAM 

Solidariza-se com o Senador Jáder Barbalho, que 
teve seu nome envolvido no caso de desfalque a banco, 
em matéria publicada pela imprensa. Aparte ao Sen. Já-

derBarbalho ... -····················-·············------····· 

PEDROPNA 

Solidariza-se com o Senador Jáder Barbalho, que 
teve seu nome envolvido no caso de desfalque a banco, 
em matéria publicada pela impreusa. Aparte ao Sen. Já-

der Barbalho ......• _······-····················-·········-·---···· 

PEDRO SIMON 

Solidariza.se com o Senador Jáder Barl)alho, que 
teve seu nome envolvido no caso de desfalque a banco, 
em matéria publicada pela impreusa. Aparte ao Sen. Já-
derBarbalho •.•.••.............•.•••• -···--·····-·-····-·······-

Requerimento n!! 363196, solicitando ao Ministro 
da Fazenda Sr. Pedro Malan, pedido de informações so
bre as operações de salvamento do Banco do Brasil ....•.. 

Requadmento ~ 364196, solicitando ao Presiden
te do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social-BNí>Es, nr: LuiZ Carlos Mendonça de Barros, 
através do Ministro do Planejamento e Orçamento, Se
nador José Serra, informações relativas à privatização 
das empresas Pronor~Nitrocarbono .... -·········-::················· 

Encarninba a voração do Requadmento ~ 366/96, 
que solicita urgência para o Requadmento ~ 365/96, 
que instituí Comissão Externa do Senado Federal desti
nada a averiguar, in loco, ocorrência violenta em que fo
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co (AC). ·················---·-···-----····----····---
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Ia em onda média na cidade de Bam:tos (SP). ···········-- ~ 

Leitura do PDL n" 21196 (n" 176/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão outorga~ à 
Rádio Jomal de Amambaí Ltda, para explorar servJÇOs 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Amambaí (MS). ·····-·····-······-·-·--··--···-··-

Leitura do PDL o!' 22196 (n" 191/95, oa origem), 
que aprova o ato que reno~ a concessão de Rádio Ara
poogas SA., pa!a explorar serviçOs de rndiodifusão S<>
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Ata da 33ªSessão Não Deliberativa 
em 1º de abril de 1996 

2ª Sessão legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Vilson Kfeinubing é José Bianco 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Ramez T ebet) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iníâam6s n0$Sos tra· 
balhos. _ 

O Sr. 12 Secretário em exerCício, Senador Vil· 
son KleinUbing, procederáà leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 217, de 26 de março de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimenlo 02 32, de 
1996, de informações, do Senador Ademir Andrade. 

As infonnaçôes foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo •. 

AVISO. 
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO. 

N2 96196,. do Presidente do Tnõunal de Contas 
da União, referente ab Requerimento rfi · 1 1 o; ·de 
1996, do Senador Pedro Simon,_· delerriih.3ndo a 
realização da auditoria só1icitài:la: · · 

. . - ... 
:".: ~ - FQi_ ·encaminhada ao- ffiquereritâ cópia 

da Decisão p~eridli ~g >iibiJi1al· de .COn· 
tas da União... · .. .. · " · • ·-

. · ó req\)etilnento · fiéaiá :rui.: S€cre'taria
Gelal da Mesa· aguardando o resultado da 

Auditoria. 
OÁCIO . · · · • • · · ·. · 

·tio SR.12SEéRET'ARÍÕ.ÓÁ·. 
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. . . . . . . ' ... 

Ei!Cafninhandtyà revisão do Senado autógrafo 
do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'-18, DE 1996 
(N" 692/95, na Casa de Origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1~ O art 282 da Leí o"' 5.869, de l1 de ja

neiro de 1973- Código de Processo·CMI, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: -

"Art. 282. -·-----.. ---·-·-·-·---

Parágrafo único. Nas ações movidas 
contra a Fazenda Pública, o autor Indicarã. 
na petição Inicial, além dos dados referidos 
no inciso 11, o número do Cadaslro de Pes
soas Físicas - CPF, e o número do docu
mento de identidade e o órgão expedidor." 

Arl 2"- Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM ~ 664 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 61 da Constituição Federal. 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cii.s, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Advogedo-Geral da União, o texto do projeto de 
lei que Acresce parágrafo único ao art 282 do Códi-
go de Processo Civil . . . 

._ . Brasma. 21 de junho de 1995. - FernandO 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ~ 3, DE 20 DE JUNHO 
.. DE 1995, DO SENHOR ADVOGADO-GERAL 

DA UNIÃO: 

ExCelentíssimo Senhor Presictente da Rep(brtca. 
A Constituição Federal faculta ao cidadão acio-

nar judicialmente a Fazenda Pública em diferentes 
localidades, o gue toma indispensável a plena identi
ficação do a'utor para o eficaz conirole da litispen
dência e da coi;;;a julgada 

Um aulor, promovendo ações com a mesma 
causa de pedir em diferentes Estados da Federação. 
produz irreparáveis prejUízos aos cofres públicos 
quando não suficientemente identificável. 

A proposta de projeto de lei ora submetida à 
elevada consideração de Vossa Excelência objelilla 
acrescentar oaráarafo únicO ao arl 282 do Código 
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indicados, além dos dados referidos em seu inciso 11, a 
filiação do au1Dr, seu número no Cadastro de Pessoas 
Físicas- CPF, do Ministério da Faieitàa, e seu núme
ro do documento de idenlidade e o órgão expecfldor. 

T ai medida possibilitará a plena identificação 
da parte prornovente, eúminando o problema de ho
mônirnos, o que tem dificultado sobremaneira a veri
ficação dos pressupostos processuais objetivos. da 
ütispendência e da coisa julgada 

Destarte, o =''c':nento dessa proposta legisla
tiva prestigia a detesa judicial do patrimônio público, 
além de ía::iE:Zr :J funcionamerno da máqt.ána jl.liiCial, -
ao minimizar a quantidade de ações em duplicidade. 

Essas, Excelentíssimo Senhor Presidente da
Repúbtica, as razões que me levam a apresentar a 
presente proposta de projeto de lei. 

Respeitosamente. - Geraldo Quintao, Advo
gado-Geral da União. 

PROJETO ORIGINAL 

. O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 o art 282 da Lei n" 5:869, de 11 de ja

neiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

Parágrafo único. Nas ações movidas oontra a 
Fazenda Plblica, o auor indicará na petição inicial, 
além dos dados referidos no inciso 11, a filiação, o nú- · 
mero do COOastro de Pessoas Físicas- CPFIMF e o nú
mero do OOct.tnento de ideriidade e o órgão expedidor. 

Art 29- Esta Lei entra em vigor na date de sua 
publicação. 

Brasflia, 

LEGISLAÇÃO CITADA ., .. 

LEI Nº-5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973. 

Institui o Código de Processo Civil 

O Presidente·da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO I 
Do processo de conhecimento 

TfTULOVIII 
Do procedimento ordinário 

CAP[TULOI 
Da peliçlio inicial 

SEÇÃO I , 
Dos requisitos da petiçlio i!licial 

Art 282. A petição inicial indicart!: 
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 

·11 - os nomes, prenomes, estado civil, profis-
são; domict1io e residência do autor e do réu; 

III- o fato e os fundamentos juridioos do pedido; 
IV- o pedido, com as suas especificações; 
'V - o valor da causa; 
VI - as prov:o.s com que o autor pretende de

monstrar a verdade dos fatos alegados; 
VIl - o requerimento para a citação do réu. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PARECERES 

PARECER N" 156, DE 199.6 

Da Comissao de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado no. 105, de 1995, de autoria do Se
nador Odaclr Soares, que autoriza o exa
me do movimento das contas bancárias 
de servidores públicos e pessoas QUE; con
tralarem com a Aclministraçlio Públic3. 

Relator: Senador Josaphat Marinho c 

1 - O proje1o em exame, de autoria do Sena
dor Odacir Soares, autoriza o exame do movimento 
das contas bancárias de servidores públicos e pes
soas que contratarem com a Administração Pública 

2- Observa que as hipóteses de quebra do si
gilo bancãrio estão previstas no art 38 da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, que possibilita o 
acesso às informações bancárias: 

a) ao Poder Judiciário, para esclarecer aspecto 
relevante inerente à causa; . 

b) ao Poder Legislativo, em caso de relevante 
motivo; 

c} aos agentes fiscais tnbutários do M ·• . .>tério 
da Fazenda e dos Estados, quando houver processo 
instaurado. 

3 - Acentua serem tais hipóteses bem especili
cas e que dificilmente contribuem para a preserva
ção da moralidade que a gestão dos negôcios púbucos 
exige, segundo o disposto no art 37 da Lei Magna 

4 - Assinala que o alcance das proposições 
objeto de análise se retere, em especial, aos que 
participarem do processo de ordenação de despesa 
ou contraiarem com a Administração Pública 

5 - Salienta que o projeto não inova em maté
ria de restrição da aplicabilidade de norma de alcan
ce geral relativa aos funcionários plíllicos, vis1o que 
a Lei nº- 8.112, de 11-12-90 (Regime Jurídico Único), 
estabelece, no art. 117, inc. X, a vedação ao servi
dor de "participar de gerência ou administração de 
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empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o 
comércio, exceto na qualidade de aclonista, cotista, 
ou comanditário". 

6- Dessa forma, segundo Õ autor, deve o ser
vidor público abdicar, em nome da moralidade da 
Administração, desse direi1o inerente a qualquer 
pessoa, ou seja, o de praticar mercancia 

7 - DiSPõe o projeto: 

Arl 1"- O MiniS!ro' da Justiça, o Procu
rador Geral da República e o Tribunal de 
Contas da União poderão, com o objetivo 
específico de apurar o cometimento de aios 
de improbidade administrativa, solicitar infor
mações sobre o movimento das contas ban
cárias de: 

1 - servidores públicos que oficiarem 
em processo de ordenação de despesa pú
blica, em qualquer !ase; 

11 - pessoa física ou jurídica que, como 
contratante ou por qualquer outro meio, haja 
concorrido para a prática do ato sob investi-
gação. . · .. 

. Parágrafo único. A solicitação de infor
mações de que trata este artigo não consti
tui violação do segredo profissional, confor
me o estabelecido no arl 154 do Decreto,. 
Lei n2 2.848, de 7 de d.ezembro de 1940; ou 
quebra de sigilo bancári~, de. acordo coiri o 
que á!SpÕe o art 38 da Lei n2 4.595, de 31 
de dezembro de 1964~ · · 

Arl 2" Constitui crime: 
I - sonegar ou alterar, ainda que par" 

cialmente, a infonnação Solicitada, nos ter-
mos do artigo anterior: · • . . · 

Pena A do art 342 élo · õecre~ei n"' 
2.848, de 7 de dezembro de 1~, alteràéló 
pela Lei n" 7 209, de 11 'de julho dei 1984. 

· Art 3" Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. . 

Art 4"- Revogam-se as disposições em 

contrário. . . . · .. _ 

8 - Durante o prazo regimental roi apresentada 
a Emenda n"- 1, de autoria.do Senador. Gerson Ca
mata, sugerindo que ao inciso I do art: 1 ~ do projeto 
se dê a seguinte redação:. . . 

• Art 1.0. ·····-····-···-·····-······-··---··--·-·· 
I. Servidores públicos e detentores de 

mandato eletivo que oficiarem em processo 
de ordenação de despesa pública, em qual
quer fase;" 

É o relatório. 

Discussão 

s - O sigilo bancário; na definição doutrinária, 
é a obrigação imposta aos bancos e a seu$ funclo
nários de 11ão revelarem a terce~os, sem cat.iSa justi
ficada, os da:los pertinentes aos clientes, que conhe
çam como conseqüência das relações jurídicas que os 
vií1cUam {cf. Juan Cariei Malagantga, El Secreto Ban
cário, Buenos Aires: Abledo-Perrot 1970, p. 15). 

1 O - No aspecto constitucional, o ponto nevráJ.. 
gico da proposta em análise consista no equilíbrio 
entre o valor constitucional da proteção da privacida
de e a restrição necessária dela, considerando a 
moralidade da Administração Pública 

Quanto aos limites do d~eitos fundamentais em 
confii1o com outros direilos e valores, ensina José 
Carlos Vieira de Andrade (in Os direitos fundamen
tais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra: 
LivrariaAimedian, 1987, p.232): 

"A (relativa) falta de preceitos constitu
cionais que autorizem a restrição pela lei 
pode, contudo, ser colmatada pelo recurso à 
Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem, nos termos do n'- 2 do art. 16. A De
claração, no seu arl29, permite que o legis
lador estabeleça limites aos direitos funda
mentais para assegurar o reconhecimento 
ou o respei1o dos valores aí enunciados: di
reitos e liberdades de outrem, justas exigên
cias da moral, da ordem pública e do bem
estar geral numa sociedade democrática. • 

11 - Observa também Sérgio Carlos Covello, 
em artigo intituia<lo O sigilo bancário como proteção 
à inlimidàde (Revista dos Tnbunais, vol. 648, 
out/89, p. 29): 

"Certo que o sigilo bancário não é ab
soluto. Be possui flmites legais e naturais 
que lhe estabelecem contornos. Em nosso 
ordenamento, o sigilo cede ante o Poder Ju
diciário, ante o FISCO e ante as comissões 
parlamentares de inquérito. T rala-se de der
rogações expressas do sigilo com escopo 
na ordem pública _{art 38, §§ 1" a 3" dalei _ _ 
n'- 4.595/64). Paralelamente, existem abran
damentos da obrigação fundad6s na vonta
de do titular do sigilo e na própria natureza 
da atividade bancária' 

12 - Considere-se, ainda, que o sigilo bancário 
tem por finalidade a proteção contra a divtigação ao 
público dos negócios das instituições financeiras e 
de seus clientes. Assim a partir da prestação, por 
parte das ins1i(\lições financeiras, das informações e 
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documentos solicitados pela autoridade competente, 
como autorizam os §§ 5º- e 6" do art. 38 da Lei n" 
4.595/64 e o art 197, 11, da Lei n" 5:172/66, o sigilo 
bancário não é quebrado, mas apenas, se transfere 
à responsabilidade da autoridade administrativa soli
citante e dos agentes fiscais que lenham acesso às 
informações, no restrito exercício de suas funções. 
ESsas àUloridades não o poderão violar-, salvo as 
ressalvas do parágrafo único do art. 198 e do art 
199 do Código Tributário Nacional-, sob pena de in
correrem em intração administrativa e em crime (§ ?O
do art 38 da Lei n" 4.595/64; art. 198 do CTN; 
art325 do CP) 

13- Logo, o que se pode exigir da autoridade 
administrativa é q"e impeça a divulgação para o pú
blico de dados e fatos sigilosos que lhe foram trans
feridos. A faculdade de manter sigilo não está só a 
serviço da liberdade individual, mas serve, também, 
à sociedade e ao EStado -, como aliás prevê o inci
so XXX III do art. 5º- da Constituição Federal -, que 
ressalva o direito que todos têm a receber informa
ções dos órgãos públicos, aquelas cujo sigilo seja im
prescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Respalda tal enteiiclimento a decisão unânime 
da Terceira Turma do Supremo Tribunal Federal no 
RMS n!' 15.925-GB, Relator Minislro Gonçalves de 
Oliveira(RT J 37 1373): 

•o sigilo bancário só tem sentido en
quanto protege o contribuinte contra o peri
go da áwulgação ao público, nunca quando 
a divulgação é para o fiscal do imposto de 
renda que, sob pena de responsabilidade, 
jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a 
conhecer." 

14 - No tocante, pois, às informações sobre 
terceiros, exigíveis de instituições financeiras, quan
do protegidas pela irwiolabilidade de sigilo de dados 
(sigilo bancário), a elas podem ter acesso. observa
das as cautelas e formalidades prescritas pela lei, as 
autoridades e agentes fiscais. O art. 38, § 5º-, da Lei 
n" 4.595/46 exige. .. para isso, processo instaurado 
(art 196 do CTN) e que os dados requisitados sejam 
considerados indispensáveis pela autoridade com
petente. Não se trata de sigilo profissional (art 5º-, 
XIV da CF) que, na palavra autorizada de Aliomar 
Baleeiro, não alcança a profissão de banqueiro. Diz 
o ensínarnento do ilustre tributarista: 

"11 - Preservação do Sigilo Profissional: 
O parágrafo único do art 197' naturalmente 
está endereçado à proteção do segredo pro
fissional em relação a quaisquer entidades 

ou pessoas de todas as atividades e profis
sões, a que se refere o inciso VIl deste mes
mo dispositivo. Não se conceberia que o ad
vogado e o. padre, por exemplo, fossem 
compelidos a devassar confidências recebi
das em função de sua atividade, quando ou
tras leis os garantem contra delações a que 
se obrigarem, e até os punem se as fizerem 
(Código Penal, art 154). 

Não é, porém, o caso dos banqueiros, 
por exemplo, que não eslão adstrilos às 
mesmas regras éticas e juridicas de sigilo. 
Em princípio sõ ·devem aceitar e ser proCu
rados para negócios lícitos e confessáveis. 
Diversa é a situação do advogado, do médi
co e do padre, cujo dever profissional não 
tranca os ouvidos a todos os desvios de pro
cedimento ético ou juridioo, às vezes conhe
cidos somente da consciência dos confiden
tes. • On Direito Brasileiro, 1 o> ed., Rio de Ja
neiro: Forense, 1985, p. 619/620). 

15 -Assim, eom ressalva dos referentes à inti
midade dos sujeitos, os dados da vida privad~ são 
acessíveis às autoridades administrativas e fiscais 
nas condições e com as cautelas estabelecidas pela 
lei. Havendo processo adrninisfmtivo insta~ ;ado e 
sob o sigilo a que o próprio Fisco está ob~ ~ " ·;o, de
vem ser reveladas pela instill.içãll financei"' intima
da as informações consideradas indispensáveis, 
pela autoridade fiscalizadora, ao exercicio de sua 

""função, dentro dos limites necessários. 
16 - Em parecer a consulta fonnulada pelo 

Presidente do·Senado Federal a propósito da viabili
dade de remessa por urna a outra Comissão de do
cumentos sigilosos, jã tivemos oportunidade de exa
minar o problema ãqUi tratado. Salientamos então: 

• Alem disso, volte-se a acentuar a na
tureza do .. sigilo bancãrio, que assenta, se
gundo os estudiosos da matéria, em irrecu
sãvel interesse do Estado na proteção da 
eootK>mia nacional, a que estão intimamente 
vinculados os negócios bancãrios afins, e 
que não é estabelecido para ocullar falos, 
mas para revestir a revelação deles de carã
ter de excepcionalidade (Álvaro Mello Filho 
Dimensões Jurídicas do Sigfio Bancário, ln 
Rev. Forense, vol. 287, pp. 466-477, ctt., 
p.469). Vale ÕIZef, a inviolabilidade do se
gredo, mesmo confiada aos chamados cofk 
fidentes necessários, é de ordem pública, 
eminentemente relativa, como assinalou o 
Ministro e penaiista Nelson Hungria, em voto 
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relembrado em estudo sobre O sigilo das 
Instituições Financeiras e o FISCo (Fioriano 
Miller Nelo, in Rev. da Proc. Geral do Esta
do do Rio Grande do Sul, P. Alegre. Vol. 16, 
n'- 44, 1986, pp. 24-29, cit. p.25). Ou ainda: 
apesar de objelivar a proteçã.o de interesses 
privados, o interesse social é a base do se
gredo profissionaL. Assim pode-se dizer 
que a proteçã.o legal do segredo bancário, 
mais que a uma finalidad" de ordem priva
da, atende a uma finalidade de ordem públi
ca, qual seja a proteçã.o de crédito. (Carlos 
AlberiO Hagstrom, O Sigilo Bancário e o Po
der, in Rev. de Direito Mercantil, n"- 79. 
1990, pp. 35-61, cit. p. 37). . 

·É oportuno salientar, por fim, que 
Heclor Jorge Escola, mesmo não admitindo 
superioridade do interesse público sobre o 
interesse privado, reconhece aquele que 
tem prioridade com relação a este, por ser 
um interesse majoritátio, que se confunde e 
se assemelha com o qi.Íerer valoralivo atri
buído à comunidade" (8 lnterés Público, 
Depalma: B. Aires, 1989, p. 243). 

17- Em decisão bem recente, o Supremo Tri
bunal Federal entendeu que não existe prerrogativa 
de sigilo bancário para as operações concernentes a 
recursos públicos. Essa interpretação foi dada a iJI
gar mandado de segurança (MS 21.729-4-DF) impe
trado pelo Banco do Brasil contra a Procuradoria 
Geral da República que pediu, sem ordem judicial, 
informações relativas a operações financeiras feitas 
por usineiros. 

18 - Apreciando a Emenda n2 1 , de autoria do 
Senador Gerson Camala, que inclui entre os sujeitos 
à incidência da lei tembém os detentores de manda
to elelivo que oficiarem em processo de ordenação 
de despesa pública, consideramos adequada a in
clusão, q!J!l,atellde aos princípios constilucionais de 
moralidade, impessoalidade, transparência e igual
dade. 

19 - Para maior clareza, e atendendo aos 
mandamentos de boa técnica legislativa, sugerimos 
que se acrescentem ao projelo de emendlas de nºs 
2, 3 e.4. Ade n'-2especifica, noart 1~ entre as au
toridades competentes para solicitar infonnações so
bre movimentos das contas bancárias expressamen
te, o Presidente do·Tribunal de Contas da União. A 
de n"- 3 acrescenla o § 2" ao art. 12 eslabelecendo 
limites quanto à destinação das informações obtidas, 
que só poderão ser utilizadas em função dos pro
cessos que determinaram a obtenção delas. A de n'-

4 simplifica o entendimento da comissão penal, que 
está énunciada de modo indireto, nos termos do art. 
342 do Decreto-Lei n'- · 2.848140 (Código Penal), al
terado pela Lei n"- 7.209, de 11 de junho de 1984, 
impondo maior clarez~ e cbjetr.1dad~ HO expressá-la 
quantitalivamente. 

Voto 

20 - Pelo expcslo, tendo em viste a relativida
de do sigilo bancário e a relevância do princípio da 
moralidade administrativa, somos pela conslituciona
lidade e juridicidade do projeto em exame, concluin
do por sua aprovação, com a emenda n"- 1 da CCJ, 
de autoria do Senador Gerson Camata, e das emen-
das n"-s 2, 3 e 4 do Relator. · 

EMENDAS N" 1, DA CCJ 

Dê-se ao inciso I do art. 1•, do Projeto de Lei 
do Senado n"-105, de1995, a seguinte redação; 

"'Art. "1.2 ············--················--.. ······-··-
1 - SelVidores públicos e detentores de 

mandam elelivo que oficiarem em processo 
de ordenação de despesa pública, em qual
quer fase;" 

EMENDA N2 2, CCJ 

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 1• 
do PLS n"- 1 05!95, com o intuito de esclarecer às. 
autoridades competentes para soriCitar informações 
sobre movimento das contas bancárias: 

"Art 1• O Ministro da Justiça, o Pro
curador-Geral da República e o Tribunal 
de Contas da União, per intennédio de seu 
Presidente, poderão, com o objetivo espe
cífico de apurar o cometimento de ali:>s de 
improbidade administrativa, solicitar informa
ções sobre o movimento das contas bancá
rias de: 

I - ··-······-····-··-·-···---····-.......... --.. 
EMENDA N2 3-CCJ 

Acresça-se ao art. 12 do PLS n"- 105/95 um pa
rágrafo, passando o parágrafo único a,§ 1•, e o§ 2" 
com a seguinte redação: 

"Art 1• -··-···········-·--···-···---······ 
I - ·-·· .. -·······-·--····-···--···-···-····· 
11 - ··-··-········--··--·······--·-· 
§ 1• ·-·-·-·--··-······--·······----...... 
§ 2" As informações Obtidas nos ter-

mos desla lei só poderão ser utilizadas em 
função dos processos que determinarem a 
obtenção delas." 
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EMENDA N~ 4-CCJ 

Dê-se a seguinte redação ao art 2~, incisO I, do 
PLS n" 105/95, no que se refere à pena cominada, 

__ -~i~~!Ifi~ldo a -sua reaação e· tomando-a mais clara: 

"Art. 2" ........... ·---·----'--·--.... .. 
I - ...... - ........................... ____ ....... . 
Pena - reclusão, de um a três anos, e 

multa 
§ 1 ~ Se o crime é cometido com o fim 

de obter prova destinada a produzir efeito 
em processo penal: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e 
multa 

§ 2" As penas aurnenl:aln5e de um ter
ço, se o crime é praticado mediante suborno. 

§ 32 O falo deixa de ser punível se, an
tes da sentença, o agente se retrata ou de
clara ·a verdade. • 

Sala das Comissões, 27 de março de 1996. -
iris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, Re
lator - Guilhenne Palmeira - Roberto Freire -
José Bianco - José lgnácio Ferreira - Bernardo 
cabra! -Jefferson Peres - José Eduardo Outra -
Romeu Tuma-Ulcio Alcântara- Ariindo Porto. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA, AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO W 105, DE 1995 

Autoriza o exame do movimento elas 
co111as bancárias de servidores pllbllcos 
e pessoas que contratarem com a Admi
nistraç;lio Pública. 

(Senador Odaclr Soares) 

O Congresso Nacional decrela: 
Art 1 "-. O Ministro da Justiça, o Procurador

Geral da República e o Tribunal de Contas da União, 
por intermédio de seu Presidente, poderão com o 
objelivo específico de apurar o cometimento de atos 
de improbidade, aprninistrativa, solicitar infomnações 
sobre o movimento das contas bancárias de: 

I - servidores públicos e detentores de manda
to elelivo que oficiarem em processo de ordenação 
de despesa pública, em qualquer fase; 

11 - pessoa física ou jurídica que, ·como contra
tante ~u c :lf qualquer outro meio, haja concorrido 
para a pra:"..ca do ato sob investigação.'' 

§ 12 A solicitação de informaçõeS de que trata 
este artigo não constitui violação do Sêgredo profis
sional, conforme o estabelecido no arf: 154 do De
creto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ou 

quebra de sigilo bancário, de acordo com o que dis
põe o art 38 da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 
1964. 

§ 2" As informações obtidas nos termos desta 
lei só poderão ser utilizadas em função dos proces

~ sos que determinaram a obtenção delas. 
Art 22 Constitui crime: 

. I - sonegar ou alterar, ainda que parcia!memer a
inlonnação solicitada, nos termos do artigo anterior: 

Pena- reclusão, de um a três anos, e multa 
§ 1 ~ Se o crime é cometido com o fim de obter 

prova destinada a produzir efeito em processo penal. 
Pena- reclusão, de dois a seis anos, e multa 
§ 22 As penas aumentam-se de um terço, se o 

crime é praticado mediante suborno. 
§ 32 O fato deixa de ser punível ·se, antes da 

sentença, o agente se retrata ou declara a verdade. 
Art ~ Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
.. ~ Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. - Se
nador ins Rezende, Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania •.. 

PARECER N" 157, DE 1996 

Da Comissao de Constituição, Justi
ça e Cidadania (deeisao terminativa), so
bre o Projeto de Lei do Senado n" 176, de 

· 1995, de autoria do Senador Freitas Neto, 
que altera a redaçao do inciso XV do art. 
24 da Lei n" 8.666, de 21 de junhO de 
1993. 

Relator: Senador Lúcio AI~ 

1 :.. Relatório 

Com fundamento no poder de iniciativa concor
rente de que trata o art 61 da Constituição Federal, 
o Senador Freitas Neto submete à deliberação d~ 
Casa o. anexo Projeto de Lei do Senado 02 176, de 
1995, que altera a redação do inciso XV do art 24 
da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A lei em referência, que se pretende alterar, é 
a que instilú nonnas pam ticitações e contratos da 
Adnliriistração Pública. cujo dispositivo, acima men
cionado, tem a seguinte redação; 

"Ar!. 24. É ÕISpensável a licitação: 

XV - para a aquisição ou restauração 
de obras de arte e objetos hislóricos, de au
tenticidade certificada, desde que compatí
veis ou inerentes às finaf!Ciades do órgão ou 
entidade;• 
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A redação proposta pelo nobre autor é 
a que adiante se lê: 

"Ar!. 24. --·--·······················--··-··-·---

XV - para aquisiçã::> ou restauração de 
obras técnicas, livros especializados, obras de 
arte e objetos históricos, desde que corrpa!i
veis ou inerentes àslinalidades do 61gão ou en
tidade, alesta:ia sua autenticidade por Comis
sã:l Especial constihlda, com minero í~ de 
rnerTilrOS e composta majo111ariamente por ser
vidores do resPectivo órgão ou entidade. • 

Ao justificar a proposição, Sua Excelência pon
dera: 

"Ao estabelecer, no inciso XV do seu 
art 24, a exigência do Certificado de Auten
ticidade para a dispensa de liCitação nas 
aquisições de obras de arte e objetivos his
tóricos, a norma legal impede, no mais das 
vezes, a concretização da transação. De di~ ~ 
fícil obtenção, principalmente no que concer
ne a fivros técnicos ou raros, a exigência 
acaba por inviabilizar aquisições vafiosas 
para acervos públicos." 

li-Voto 

A iniciativa tem a legítima preocupação de con
tribuir para o aperfeiçoamento pennanente dos ins!i
tutos jurídicos, tanto mais quando se !rala de norma 
que disciplina a aquisição de bens destinados ao en
riquecimento do patrirnõnio cultural público. 

Tendo em coma, porém, que o inciso se refere 
a bens de natureza singular, quer parecer que a ter
minologia utilizada refoge a esse conCeito de espe
cial, raro, extraordinário, o que pode, em certa medi
da, ensejar reparo do ponto de vista da técnica legis
lativa Além disso, por !ralar-se de materiais co
muns, que nas mais das vezes são encontrados em 
mais de um fomecmar;· s.a aquisiçãO já S&iiCha 
normalizada no contexto do Estatuto das licitações, 
tanto no rol das compras em geral, quanto no caso 
de fornecedor ou produtor exclusivo. Da! propor-se, 
como mais adaquado, a subs1ituição de tais expres
sões - obras técnicas e livros especializados - por 
publicações raras, resguardando-se, porém, aquelas 
que, embora não raras, caracterizam-se por sua 
comprovada especialização. 

Por outro lado, é de se ressaltar que a compo
sição das comissões permanentes e especiais já 
está discipfinada pelo ar!. 51 da referida Lei 11"-
8.666193, sendo, assim, despiciendo reiterar tal dis
posição. 

Conquanto obras de arte e objetos históricos, 
por 1:1m lado, e mapas e publicações, de outro, se 
qualifiquem como valores culturais, é reeomenaaver· 
restringir cada qual a sUa. especialidade. Da! a razão 
de se os agruparem em incisos difere!'!!~. 

E, finalmente, como se trata de decisão termi
nativa, cabe ainda considerar que estão sendo ob
servados os parâmetros constitucionais de compe
tência e de iniciativa legislativa, assim como os câ
nones regimentais pertinentes. 

O velo é, pois, pela aprovação do Projeto de 
Lei do Senado f12 176, de 1995, com as seguintes 
emendas: 

EMENDA N21-CCJ 

Dê-se ao art. 1"- a redação adiante indicada: 
Art. 1"- O inciso XV do art. 24 da Lei n"- 8.666, 

de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 24. ·············-······--····--·-····---· 

XV - para aquisição ou restauração de 
obras de arte e objetos históricos, desde 
que compativeis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade, alestada sua autenti
cidade em parecer de Comissão T écnica-es
pecialmente composta para o atendimenlo a 
essa finalidade. • ~ 

EMENDA N" 2-CCJ 

Inclua-se o seguinte inciso XVI no art. 24 da 
Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993: 

"Art. 24. ··················-···-····-··-: ........ 

XVI - para aquisição ou restauração 
de mapas e publicações raras ou de reco
nhecida especialização, registradas em 

· qualquer s~rte físico, desde que compatí
veis ou inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade, atestada sua autenticidade em pa
recer de Comissão Técnica especialmente 
composta para o atendimento a essa finali
dade." 

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. -lris 
Rezende, Presidente - Lúcio Aicantara, Relator -
José Eduardo Outra - Jefferson Peres -José lg
nácio - Josá Bianco - Ranaldo Cunha Lima -
Guilhenne Paimeira- Josaphat Marinho- Rober
to Freire -Bernardo Cabral - Ramez Tebet- Ro
meu Tuma- Arlindo Porto. 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE CONSTITl)IÇÃO, JUSTIÇA 

E CIDADANIA, AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N2176, DE 1995 

Altera a redação do inciso XV do art. 
24 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O inciso XV do art 24 da Lei n" 8.666, 

de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 24. ···········-···--·-----·-·-···-··· 

XV -para aquiSiÇão ou restauração de 
obras de arte e objetos históricos, desde 
que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade, atestada sua autenti
cidade em parecer de Comissão Técnica es
pecialmente composta para o atendimen1o a 
essa finalidade. 

XVI - para aquisição ou restauração 
de mapas e publicações raras ou de reco
nhecida especialização, regíalradas em 
qualquer suporte físico, desde que compatí
veis ou inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade, atestada sua autenticidade em pare
cer de Comissão Técnica especialmente com
posta para o atendimento a essa 1inafldade. • 

Art 2'< Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3º- Revogam-se as disposiçõeS em oontrário. 
Sala da Comissão, 27 de março de 1996. - Se

nador Íris Rezende, Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N2158, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado 11" 182, de 1995, de autoria do Se
nador Odacir Soares, que Altera o art 14 
da Lei 11" 7.783, de 28 de junho de 1989, 
que dispÔe sobre o exercício do direito 
de greve; define as atividades essenciais, 
regula o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, e dá outras 
providências, para criar penalidade a ser 

_ aplicada em caso de greve declarada 
abusiva pela Justiça do Trabalho. 

Relator: Senador Esperidião Amin 
De autoria do ilustre Senador Odacir Soares, o 

projeto em tela visa, ao dar nova redil.~ ao art 14 
da Lei nº- 7.783, de 28 de junho de 1989, criarpenali-

dade a ser aplicada em caso de greve declarada 
abusiva pala Justiça do Trabalho. 

Em sua justificação, o autor afirma: 

'A Justiça do Trabalhei, no exercício do 
seu poder normativo, tem julgado abusivas 
diversas grevés e determinado o retomo dos 
empregados g revíalas ao serviço. 

No entanto, descumprindo decisão ju
dicial, os empregados oontinuam a greve, in
diferentes à determinaçã:> judicial, o que des
morafiZa o Poder Jo.xliciáiio, representando 
grave precedente e ameaça ao Estado de 
Direito. · · 

Em face desta situação, sem prejudicar 
o legitimo direito de greve dos trabalhado
res, é preciso Coibir os abusos, regulamen
tando a aplicação e a cobrança de multas, 
pela Justiça do Trabalho, em virtude do des
cumprimento de suas decisões.' 

Cumpre-nos, na oportunidade, examinar pri
meiramente a presente proposta segundo os. crité
rios da constituCionalidade, juridicidade e técntca le
gislativa 

O proje1o atende aos requisitos de constitucio
nalidade e juridicidade no que diz respeilo ·à legitimi
dade de inicialiva (art 61, caput) e à oompetência 
legislativa da União (art 22, inciso I). 

Quanto ao mérito, em que pese às razões adu
zidas pala au1or em sua justificação, temos algumas 
restrições quanto ao conteúdo da proposição. 

Em verdade, o princípio inscrito no art 14 da 
lei denuncia que podem ser vãrias as hipóteses do 
abuso de direito de greve: a não observâhcia dos di
versos dispositivos da lei serã tida como abuso do 
direito de greve. Por outro lado, quem persistir na 
greve depois de proferida a decisão pela Justiça do 
Trabalho ou depois de elaborada a convenção cole-
tíva ou, ainda, depois de celebrada a oonciliação ell'< ·. •é. 
tre as partes farã com que tal greve seja julgada 
abusiva 

A legitimidade da greve irJl)lica o cumprimen1o 
de um ritual, previsto em lei, que vai desde a convo
cação da assembléia geral que irã definir as reivindi
cações da categoria até a deflagração da greve e o 
re1omo da categoria ao trabalho. Se quaisquer das 
condições exigidas em lei não forem cumpridas, fica
rã configurado o abuso do direito de greve e, conse
qüentemente, a responsabilidade pelos a1os pratica
dos, ilícitos oú crimes· cometidos, no curso da greve, 
serã apurada, oonfonne o caso, segundo a legisla

.ção trabalhista, civil ou penal (art 15). Como se vê, 
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o movimento paredista está sujeito às penas das lei 
sempre que não se constituir ato legítimo. 

O projeto em apreço, preocupado com a multi
plicação de greves e paralisações em serViços e ati
vidades essenciais que, muitas vezes, ultrapassam 
os fimi!es de tolerância admitidos em urna sociedade 
democrática, pretende estabelecer, na lei, um tipo 
específico de pooalidade (multa) nos casos em que 
não haja o retomo imediato dos grevistas ao traba
lho após a publicação da decisão da justiça 

Efelivamerite, muitos têm ressentido a falta de 
sanções na lei para determinados abusos do direito 
de greve e consideram mutto vago seu art. 15. 

Nesse sentido, afirma Marcelo Pimental: 

"Penso que a sanção dos abusos do 
direito de greve deve ser cuidadosamente 
estabelecido em lei, com o mesmo zelo com 
que a sociedade se defendeu de outros abu
sos contra a liberdade humana: é preciso 
desmistificar a greve, pois ela é abstenção 
coletiva do trabalho e o que passa disto, ou 
seu uso prolongado, pode afelar interesses 
maiores da sociedede livre da qual o grupo 
é uma mera !ração" (in Abuso do direito de 
greve, in L TR, julho, 1990, pág. 1443). 

Porém, o próprio Marcelo Pi mente! admite: 

. "Não pretendo discutir se o abuso é ou 
não a única limitação possível ao direito de 
greve. Prefiro dizer-lhes que, de qualquer 
modo, o direito de greve, como todos os de
mais direttos conslttucionais, está sujeito a 
muitas limitações. Qualquer excesso. em re
lação a esses Hmttes constitucionais, será 
um mau uso do diretto, um abuso portanto. 
Não creio, sequer, que o legislador possa 
descrever toda a sorte de abuso possível: 
descrever abuso, ou descrever a fraude. 
nem mesmo os especialistas, que sabem, 
por dever de ofício, que a fraude e o· abuso 
espreitam sempre as normas jurídicas em 
busca das brechas por onde possam exerci
tar-se impunemente. Definir o abuso ou a 
fraude é definir o impossíveJ:·a ãstúcia hu
mana, quando apficada contra o direito ou à 
volta dele não tem limttes• (id pp. 1441-2). 

~bre esse aspecto, manifesta-se igualmente o 
meatre Arnauri Mascaro: 

•uma lei não poderá enumerar. taxati
vamente, todas as figuras típicas de abuso 
de direito. Sempre haverá hipóteses não 
previstas e que o Judiciário certamente terá 

que apreciar. É assim discutível o acerto de 
uma legislação que venha a incursionar nes
sa área da pretensa indicação completa dos 
abusos que podem ser comstidos através 
de utilização do direito de greve. Desse 
modo, o conceito de abuso de direito pode 
ser apenas exemplificado, mas não eomple
tado" (in "Direito do Trabalho na Constib.Ji
çãode1988",1989,pág293). 

Mais adiante, adverte ainda: 

"Há atos de não-colaboração ou de 
obstinação que também podem enquadrar
se no concetto de abuso do direito, assim 
como não será inconstitucional jurisprudên
cia que os Tribunais do Trabalho venham a 
construir considerando abuso de direito a 
greve política no sentido estrito' (id. pág. 
314-15). 

Como se vê, seria uma tarefa impossível enu
merar os abusos do direito de greve e as reapectivas 
sanções. Ademais, o teor o art 15 da lei não deixa 
dúvidas.. 

Com eleito, caracterizado o abuso, o ~ercício 
irregular do diretto de greve. por inobservância das 
normas contidas na Lei n" 7.783, de 1989, será o 
sindicato responsabilizado civilmente perante o pra-_ 
judicado pelo abuso cometido. Desse modo, prova
do o prejuízo advindo do abuso de direito, bastante 
o será para azar a indenizàção, que será de respon
sabilidade do sindicato, titular do direito de greve. 

A proposição ein tela é também falha quando 
pretende estabelecer os critérios para a aplicação da 
multa. Baseando-se ng número de grevista esta!ui o 
valor da multa 

Entendemos não ser este um critério válido. 
Como se sabe, os Tribunais do Trabalho. nestes ca
sos, vêm aplicando a multa, em lace dos prejuízos 
causados à população, com base no princípio de 
que aquele que causou prejuízo a outrem fica obri
gado a reparar "o dano. O crnério usado baseia-se, 
portanto, na intensidade dos prejuízos causados à 
população e não no que é proposto pelo projeto que, 
na realidade, é muito simplista 

Por outro lado, julgamos ser mais lógico dei
xar ao Judiciário a questão da aplicação das mul
tas, uma vez·que serão os fatos que fornecerão o 
subsídio para:· que ele possa fazer valer a lei. Não 
se descarta a hipótese de apiicação de outras pe
nalidades, co~:~fonne fosse o caso ou até conside
rando que certos sindicatos não teriam como pagar 
as muttas. 
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Por último, vale ressaltar, o proje1ll é injusto ao 
estipular a multa com base no número de grevistas. 
Na verdade. muitas vezes, um pequeno grupo de 
grevistas pode, através do abuso do direito de gre
ve, causar mais prejuízos à sociedade do que ou
tros, com maior número. No entan1ll, segundo a pro
posição. o critério para a multa não levaria em C'.onta 

.·a Tntensidade dos danos provocados pela greve. 
Exemplo disso é a greve 'dos controladores de vôo 
nos aeroportos. O número ·de grevistas, se compara
dos ao dos metalúrgicos, é bem menor, mas uma 
greve deles provocaria um risco maior para a vida 
das pessoas e, sem dúvida algümã;-lhes causaria 
também vários prejuízos. Os metalúrgicos constitui
riam um número maior de grevistas, mas sua greve 
não acarretaria tantos riscos e danos quanto a dos 
controladores de vôo. 

À vista do expos1ll, ainda que não haja óbice 
. de natureza constitucional ou jurídica à tramitação 
da proposição, somos pela rejeição do Proje1ll de 
Lei do Senado n" 182, de 1995, no que diz respei1ll 
ao seu mérito. 

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. -lris 
Rezende, Presidente - Esperidiãe: ;, min, Rela1llr -
Guilhenne Palmeira - Roberto Freire - Josaphat 
MarinhO - Ronaldo C. Lima - Edison Lobão -
Bernardo Cabral - Arlindo Porto - Lúcio Alcanta
ra -José Bianco - José lgnácio -Jefferson Pe
res - José Eduardo Outra - Romeu Tuma - Ra
mezTebet. 

PARECER N2159, DE 1996 

Da Comissão de RelaÇões Exteriores 
e de Defesa Naciona~ ao Proje1ll de Lei da 
Câmara n"-76, de 1995 (n"-4.228193, na Casa 
de origem), que altera a redação do art 2"
da Lei 11"- 5.698, de 31 de agOS1ll de 1971, 
que ÕJSPÕ8 sobre as prestações devidas a 
ex-combatente segurado da previdência 
social e dá outras providências. 

Relator: Senador Nabor Jiinior -

I -Relatório 

Em 5 de outubro último, a Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional aprovou parecer 
preliminar ao Proje1ll de L,ei da Câmara n"- 76, de 
1995\n" 4.228/93, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as prestações devicJas a ex-(X)mbatente segu
rado da Previdência Social e dá outras·.providências. 
As diligências então concertadas, dirigidas aos Mi
nistérios da Marinha e da Previdência Social, eram 
voltadas para a apuração das origens da legislação 

ora-em rigor e o eventual impacto que decorreria da 
aprovação da propositura sob exame. 

Ao Mini~o da Marinha foram formuladas as 
seguintes questões: 

- Por que foi fixado o número mínimo 
de 2 (duas) viagens, expressamente? Solici
tar cópias das instruções e pareceres admi
nistrativos que levaram à decisão, bem 
como das normas que a regularam após a 
sanção da leL -

- Quantas pessoas (titulares, viúvas e 
sucessores legalmente habilitados) se habili
taram e foram beneficiadas com o reconheci
mento do artigo que se pretende rmditiéar? 

· - Existe alguma previsão, mesmo que 
apenas aproximada, de quantas outras se 
habilitarão !l serão beneficiadas se o projeto 
vier a ser aprovado e sancionado? e 

·-O ministério é, doutrinária e a:Iminislra!i
vamente, favorável à EPIOVaçào? Por quê? 

Quanto a:> MiniStério da Previdência Social, os 
pontos c~ apieciação se solicitou foram os segt.irrtes: 

. -
- Qual o cus10 mensal dos benefícios 

especiais conferidos aos hoje h;lbilitados 
. pelo art. 2" da Lei n" 5.698, de 1971? Ouan
. tos são os beneficiados? 

- Existe alguma estimativa, mesmo 
. que aproximada, do impacto que a aprova
ção do presente projeto traria à folha de pa
gamentos? 

Os pedidos de informações, encaminhados na 
fonna regimental, mereceram respostas que enfo
cam as diretrizes, os critêrios e os Objelivos das 
Pastas consultadas. 

Considerando as intenções da proposta origi
nal e as opiniões técnicas emitidas pelos Ministérios 
a que a questão se encontra formalmente jurisdicio
nada, cabe agora a esta Comissão d~.,;.;;-~o 
méri1ll da proposição. 

É o rela16rio. · 

li-Parecer 

A primeira questão levantada, desde o início da 
tramitação deste Projeto, foi o porquê da fixação do 
mínimo - atualmente em vigor- de duas viagens em 
zona de risco potencial, para que os então profissio
nais da Marinha Mercante se caracterizassem como 
ex-combatentes. A resposta, surpreendente, veio do 
Ministério da Marinha, que disse ignorar esse aspec
to e afirmou, simplesmente, que tal número jâ vem 
sendo aplicado desde a Lei n" 1.766152. Ou seja, 
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são exigidas duas viagens, como poderiam ser exigi
das três, quatro, vinte - ou apenas uma, como pro
põe o Projeto. 

O impaCto financeiro da medida proposta, 
preocupação constante do legislador responsável, 
mereceu abordagem de arrbos os Ministérios: o da 
Marinha afirmou nada opor, jã que lhe caberá tão
somente a expedição de certidões - alertou, todavia, 
para o risco da ampliação do quadro de ex-comba
tentes, o que tem levado a um aumento contínuo 
dos ânus da Previdência Social. Mas essa Pasta, 
por seu turno, pratíC?ffiE'nte descar1a os riscos de 
dano financeiro, pois não existe estimativa do impac
to que a aprovação.do preseírte Projeto tmria à folha 
de pagamento. Entretanto, entendemos, salvo me
lhor juizo, que o referido Projeto não terã efeito prãti
co, em face do tempo decorrido de mais de 50 anos 

· - ·-do término da 2" Guerra Muncf.al'. 
Aprovar o PLC 76!95 não implicarã em proble

mas para a adminisbação da Previdência Social - a 
qual, pelo visto, sugere até mesmo tratar-se de me
dida inócua, na sua ótíca de que, tmnscorrido mais 
de meio século, não terã efeito prático. 

Afirmada, destarte, a ausência de malefícios 
palpâveis em decorrência das mudanças ora pro
postas à legislação vigente, fala mais alto a esperan
ça de atender e dar um fim de vida digno a even- · 
tuais beneficiãrios do abrandamento das aluais exi
gências para o reconhecimento dos antigos oficiais e 
marinheiros da Marinha Mercante, na forma da Lei, 
como ex-combatentes. 

Somos, aSsim, pela aprovação do Projeto de 
Lei da Cãmara n" 76, de 1995 (11"- 4.228/93, na Casa 
de origem), que altera a redação do art. 2" da Lei .,o, 
5.698, de 31 de agosto de 1971, que d'JS!)Õe sobre 
as presteções devidas a ex-<:ambatente segurado da 
previdência social e dã outras providências. 

10 o Parecer. · 
Saia da Comissão, 28 de março de 1996. -

Antônio Carlos Magalhães, Presidente - Nabor 
Júnior, Relator - Romeu Tuma -Pedro Simon -
Benedita da Silva - Sebastião Rocha - Hugo Na
poleão - José Agripino - Joel de Hollanda - Ge
raldo Melo- Bernardo cabra!. 

PARECER N"-160; DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio-
- res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo R"- 188, de 1995 (n" 
167, de 1995, na Climara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre Coo
peraçao Técnica no Dominio Militar, cele
brado entre o Governo da República Fe-

,,derativa do BraSil e o Governo da Repú
blica de cabo Verde, em Praia, em 21 de 
dezembro de 1994. 

Rela!Dr: Senador Nabor Júnior 

1-Relatório 

Vem à apreciação desta Comissão o Projeto 
de Decreto Legislativo R"- 188, de 1995 (n" 167, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova otex-
to do Acordo sobre Cooperação Técnica no Domínio 
Militar, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República de 
Cabo Verde, em Praia, em 21 de dezembro de 1994. 

- -~ Em c;umprimento ao disposto no artigo 49, inci
so I, da Constituição Federal, o Presidente da Repú
blica submete à apreciação parlamentar o texto des
te ato internaCional. 

O diploma legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 28 de novembro de 
1995, tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das 
Comissões de Relações Exteriores, Defesa Nacio
nal, e de Constituição e Justiça e de Redação. No 
Senado Federal, foi distnbuído à Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional. 

Segundo Exposição de Motivos do Ministério 
das Relações Exteriores, encaminhada a esta Casa, 
o referido Acordo prevê mecanismos de cooperação_ 
técnica na área militar entre os dois países, cabendo 
ao Brasil não apenas a presteção de serviços, como 
também o repasse de tecnologia objetívando promo
ver o desenvoMmento de Cabo Verde. 

A cooperação técnica prevê ações de forma
ção de peSsoal, de fornecimento de material e pres
tação de serviçoS, bem como a celebração de Proto
colo Adicional com vistas à implementação de qual
quer das operações de coopéiação, caso as Pertes 
o julguem necessário. 

Para a eventualidade da exigência de desloca
mento de pessoas - como instrutores, técnicos para 
a p~o de serviços e de pessoal para freqUen
tar cu_rsos e eslãgios - o ato internacional em pauta 
prevê os seguintes termos: as despesas com deslo
camento serão custeadas pela Parte que envia, ao 
passo que à Parte que recebe caberão os encargos 
relativos à hospedagem, ao transporte dentro de seu 
tenitório e à assistência médico-hospitalar: à Parte 
solicltanle caberã o cus1o de material fornecido pela 
outra Parte; as provisões de alimentação e estipên
dio serão definidas caso a caso. O Acordo dispõe 
ainda sobre a roncessão de bolsas para a formàção 
profissional pela Parte brasileira, na medida de suas 
possibilidades. 
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O Acordo prevê a definição do regime jurídico 
a que ficarão submetidos os participantes de uma 
das Partes, quando em cursos em .unidades milila
res da outra Parte. Tal regime jurídico será definido 
por meio da troca de notas diplomáticas. 

Para a execução do Acordo em pauta será 
constituída Comissão Mista paritária, que se reunirá; 
alternadamente, no Brasil e em Cabo Verde. 

t: o relatório. 

li-Parecer 

Ao celebrar acordo de cooperação técnica no 
domínio militar com a República de Gabo Verde, o 
Brasil expressa a importância que confere, em suas 
relações exteriores, ao estreitamento dos laços de 
amizade e oooperaçã:l com as nações africanas, par
ticularmente com aquelas que, a exemplo de cabo 
Verde, CO!fllatilham das nossas raízes his!óricas. 

Os dois países já haviam assinado, em 1979, 
um Tratado de Cooperação e Amizade, o qual, em 
consonànda com as diretrizes adotadas pela política 
externa brasileira, que privilegia as relações com os 
povos culturalmente afins e identificados com .o Bra
sil que, além disso, vê'com interesse a consoltdaçã? 
dos mercados consumidores emergentes no conti
nente africano, para onde se vem direcionando im
portante fluxo de exportações brasil~iras na área da 
produtos industrializados e semt-manufaturados, 
bem corno na de serviços. 

Assim sendo, em face do exposto, opinamos 
favoravelmente à aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 188, de 1995 (ri' 167, de 1995, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Cooperação Técnica no Domínio Militar, cele
brado entre o Governo da Replblica Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em 
Praia, em 21 de dezembro de 1994. 

Sala da Comissão, 28 de março ele 1996. -
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Nabor 
Júnior, Relator - Romeu Tuma - Pedro Sünon -
Benedita da Silva - Sebasti:io Rocha - Hugo Na
poleao - José Agriplno - Joel ele Hollanda - Ge
raldo Melo -Bernardo Cabral 

.PARECER N" 161, DE 1996 

Da Comiss:io de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 

- Decreto Legislativo ri' 191, de 1995 (n• 
186, de 1995, na camara dos Oeputadosi, 
que aprova o texto do Acordo de ~ 
ração Comercia~ Econ61'!)iea e Industrial, 
celebrado entre o G()l;·;,mo da República 
FederatiVa do Brasil & o Governo da Re-

pública da Turquia, em Brasllia, em 10 de 
abril de 1995. 

Relator: Senador Romeu Tuma 
Em • consonância com o art 49, inciso I, da 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú
blica Stbmeteu à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Aeordo de Cooperação Comercial, 
Econõmica e Industrial, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Turquia, em Bras ma, em 1 o de abril de 
1995, quando da visita do Senhor Suleyman Demi
rel, Presidente do mencionado pais amigo. 

Pelo documento em epígrale, o desejo das 
Partes Contratantes é o de fortalecer e diversificar 
suas relações comerciais, através da cooperação 
econõmica e industrial bilateral-

usaram para tanto de um instrumento rotineiro 
entre bons parceiros comerciais e, salvaguardando a 
eficácia das leis, normas e regulamentos vigentes 
nos respectivos países, estabeleceram uma forma 
de cooperação econõmica que abrangerá co~cio, 
finanças. investimentos, indústria, transporte, comu-
nicações, agric:Utura e energia. :, 

As cláusulas do acordo entre Brasil e lurquia 
estipulam isenção ou suspensão de tarifas aduanei
ras, impostos e oulros tributos que se situam no nível 
comumente acordado em matéria de cooperação. 

O Acordo prevê modos de solução de even
tuais controvérsias e é expresso em língua portu
guesa, turca e inglesa, prevalecendo a versão ingle
sa em casos de divergência. 

Não há nada no texto que desaconselhe a sua 
aprovação, sob o ponto de vista juridico-constilucio-
nal-regimentaL , 

No mérito, ele é altamente aconselhável, tendo 
em vista que, segundo o ltamaraty, o comércio Bra
sil-Turquia tem se incrementado nos últimos anos e, 
de 1988 a 1992, apresentou taxa média de cresci
mento de 10,2% ao ano. 

Nosso voto é, portanto, pela aprovação 'dó Pro
jeto de Decreto Legislativo n" 191, de 1995-

Sala das Comissões, 28 de março de 1996. -
Antonio Canos Magalha.es, Presidente- Romeu 
Tuma, Relator - Nabor Júnior - Pedro Simon -
Benedita da Silva - SebaStião Rocha - Hugo Na
poleão - José Agripino - Joel de Hollanda - Ge
raldo Melo-Bernardo Cabral. 

PARECER N" 162, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 
405, de 1995 (n"-1.373195, na Casa de cri-
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gem), do Senhor Presidente da Repúbli- A par qisso, é sócio-cotista da empresa Translocal -
ca, que submete à apreciaçao do Senado Transportes e Representações Lida 
Federal o nome do Sr. Alfredo Peres da _Especificamente na atividade de representação 
Silva para compor o Tribunal Superior do class1sta, o Sr. Alfredo Peres da Süva tem uma larga 
Trabalho, no cargo de Suplente de Minis- folha de serviços prestados em seu curriculum. !ni-
tro Classista Temporário, represerrtante ciou corno suplente de Representante das Empresas 
dos empregadores, no triênio de 1995 a no Conselho de Recursos da Previdência Social em 
199a 1987. Oesde então, éntre outros cargos, dese~ 

RelaiDr: Senador Bernardo cabra! nhou o de Vice-Presidente Executivo da Seção de 
A Comissão de Constiiuição, Justiça e Cidada- Cargas da Confederação Nacional de Transportes, a 

nia, dentro da competência que lhe é atribuída pelo partir de março de 1990; o de Suplente de Repre-
art. 1 01, inciso 11, n" 9, do Regimento Interno do Se- sentante dos Empresários no Conselho Nacional de 
nado Federal, recebe, para opinar, mensagem do Seguridade Social, que exerce até o presente; o de 
Excelentissimo Senhor Presidente da República, da juiz Classiste da Junta de Conciliação e Julgamento 
qual consta indicação do nome do Senhor Alfredo da 1 ()i! Região da Justiça Trabalhista, de 1990 ate o 
Peres da Silva para compor o Tribunal Superior do presente; o de Juiz Classista Suplente no Tribunal 
Trabalho no cargo de SUPlente de Ministro Classiste Regional do Trabalho da 1 ()i! Região, entre 1992 e 
T emporáriõ, representante dos empregadores, no 1995; e, finalmente, o de Ministro Suplente do Tribu-
triênio de 1995 a 1998. nal Superior do Trabalho, representante dos empre-

De acordo com o art 52, inciso IJI, alinea a, da gadores, no triénio 1990 a 1993. 
Magna Carta, combinado com o art 111, § 1"-, inciso Em face da natureza da matéria em aprecia-
li, compete, privativamente, ao Senado Federal ção, era o que se tinha a relatar no âmbito do pre-
aprovar, previamente, por voto secreiD, apõs argúi- sente processo, como subsídio para a argUição do 
ção pública, a escolha de Ministro de Tribunal SUPe- Sr. Alfredo Peres da Silva por este nobre colegiado, 
rior do Trabalho. que em seguida se realizará 

O mérito do Senhor Alfredo Peres da Silva, in- A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
dicado para exercer o elevado cargo de Suplente de nia, em votação secreta realizada em 27-3-96 apre-
Ministro Classista Temporário, representante dos ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Ser-
empregadores, extrai-se do curriculun vitae cons- nardo Cabral (em anexo ao parecer), sobre a Men- · 
tante deste processo, no qual se destacam os pon- · sagem n" 405, de 1995, do Senhor Presidente da 
tos a seguir descritos: República, opina pela aprovação da escolha do Se-

O Senhor Alfredo Peres da Silva nasceu em nhor Alfredo Peres d3. Silva, para exercer o cargo de 
Corumbá, MS, em 1947 . Graduou-se em Direito pela SUPlente de Ministro Classista Temporário, do Tribu-
Faculdade de Direito de Mogi das Cruzes, SP. em na! Superior do Trabalho. 
1972. Na área acadêmica, concluiu também Curso • -Sala das Comissões, 27 de março de 1996. -
de Especialização em Direito Municipal pela Facul- lris Rezende, Presidente - Bernardo C3bral, Rela-
dade de Direito da Universidade de São Paulo, em ter - Rober!D Requião - Ney Suassuna - José 
1973, e alcançou nova graduação, em Administra- EduardO Outra - Jefferson Peres - José Fogaça 
ção da Empresas. pela Faculdade São Judas Ta-._ - Josaphat Marinho -Romeu Tuma- Esperidião 

...• . • •... deu, em Sãó"i''âúlo, em ·r98:t-A'lifrií"õeStes cUrseis - ·.,~~-José lgnácio Ferreira - Júnia Marise -
formais, o Sr. Alfredo Peres da Silva participou de . José Bianco- Lúcio AJcantara. 
numerosos seminários, congressos e demais ativi- O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O expe-
dades de aperfeiçoamento profissional de curta du- diente lido vai à publicação. 
ração, tanto na área jurídica coiTlO nâ de sua ativida- Sobre a mesa, ofícios que seriio lidos pelo Sr. Pri-
de profisiional. · meiro Secretário em exercfdo, Senador N~r J(Jlior. 

Iniciou suas atividades profissionais em 1966, 
em empresa do Grupo Camargo Corrêa Após pas
sar por outras empresas. em cargos administrativos, 
vincula-se, em 1977, ao ramo de transportes, sendo 
investido no cargo de Diretor-Executivo da Associa
ção Nacional das Empresas de Transportes Rodo
viários de Cargá, função que exerce até o presente: 

São lidos os seguintes: 

OF. N!' 11/96/CCJ 

em 

Brasilia, 27 de março de 1996 

Senhor Presidente. 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 

reunião realizada nesta data, esta Comissão 

- --~-------
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aprovou, o Projeto de Lei do Senado n" 1 05, de 
1995, de autoria do Senador Odacir Soares, que au
toriza o exame do movimento das contas bancárias 
de servidores públicos e pessoas ·que contratarem 
com a Administração Pública., nos termos das 
Emendas de n"s 1 a 4 - CCJ. . 

Corôialmente. Senador Íris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

OF. N•12!96/CCJ 

Brasília, 27 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª 

que, em reunião realizada nesta data, esta Comis
são aprovou ·o Projeto de Lei do Senado n" 176, de 
1995, de autoria do Senador Freitas Neto, que altara 
a redação do inciso XV do art 24 da Lei n" 8.66_6, de 
21 de junho de 1993, nos termos das Emendas n"s 1 
e2-CCJ. 

Cordialmente, - Senador Íris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

OF. N•13-1996/CCJ 

Brasília, 27 de março de 1996 

Senhor Presiderrie, 
Nos tenmos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realiZada nesta data, esta Comissão re
jeitou, o Projeto de Lei do Senado n" 182, de Í995, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que Attera o 
art 14 da Lei n" 7.783, de 28 de junho de 1989, que 
dispõe sobre o exercicio do direito de greve, define 
as atividades essenciais, regula o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras 
providências. para criar penalidade a ser aplicada 
em caso de greve declarada abusiva pela Justiça do 
Trabalho. . . 

Cordialmerrie, - Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissão cte Constituição. Justiça e Cicia~ 
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tébet) - Os ofí
cios lidos vão _à publicação. 

Com neferência aos ofícios qtJé acabam de ser 
lidos, a Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, §§ 3º- a: 5"-, do Regimento Interno 
do Senado Federal, abrir-se-à o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso. por um décimo 
da composição da Casa, para que os Projetes de Lei 
do se-nado n"s 1 05, 176 e 182, de 1995, cujos pare
ceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados 
pelo Plenário. 

, O Projeto de Lei da Cãmara n" 76, de 1995 (n"-
4.228/93, na Casa de origem), cujo parecer foi lido 
anteriormente, ficará sobre a Mesa, durante· cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art 235, 11, d, do Regimento lrrierno, combinado com 
o art 4"- da Resolução n" 37, de 1995, do Senado 

·FederaL 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• 

Secretário em exercicio, Senador 'Jilson Kleinübing. 

É lido o-seguinte: 

Brasflia, 1 ~ de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao bf. SF/370/96, que solicrta a 

designas:ão partidária do Partido Progressista Brasi
leiro - PPB, para compor a Comissão T emporãria, 
criada através do Requerimento n" 263. de 1996, 
com a finalidade de acompanhar as propostas, teses 
e os procedimernos necessálios à participação do 
Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre As
sernarnentos Humanos - Habitat 2, que será realiza
da em Istambul, no período de 3 a 14 de junho de 
1996, indico os nobres Senadores EspertdiãCLAmin 
e Leomar Quintanilha, como TrtiJiar e Suplente, res
peclivarilerne. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração; - Senador Epitácio cafetei
ra, Líder do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -A Prasi
dência designa os Senadores indicados pela Lide
rqpça do PPB para integ_~em a Comissão 1emporá
ria criada pelo Requerimento n" 263, de 1996, nos 

- termos do expediente que acaba de ser lido. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Encer

rou-se, na sexta-feira última, o prazo para apresen
tação de emendas às seguintes matêrias: 

- Projeto de Resoluçao n<> 29, de 1996, que au
toriza o Município do Rio de Janeiro a emitir Letras 
Rnanceiras dó T esôuro do Município do Rio de Ja
neiro - LFTM-RlO, cujos recurSos serão destinados 
ao giro da Dívida Moblliária do Município, vencível 
no 1 ~ sell1estre de 1996: 

-Projeto de Resoluçao n" 30. de 1996, que au
toriza o Governo do Estedo do Rio Grande do Sul a 
emitir, através ôe ofertas públicas. Letras Financei
ras do T escuro do Estedo do Rio Grande do Sul -
LFTRS, destinando-se osrecursos ao giro de sua dí
vida rnobiliária com vencimerno no 1~ semestre de 
1996; e 

-Projeto de Resoluçao n" 31. de 1996, que au
toriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia e o Estado de Minas Gerais contragarantia 
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à operação de crédito externo a ser firmada entre a 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e 
o Kreditanstalf für Wiederautbau - KFW, no valor 
equivalente a até vinte milhões de marcos alemães. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 

oportunamente. _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -A Presi- -

dência recebeu a Mensagem.n" 140, de 1996 (ri' 
248/96, na origem). de 26 elo' corrente. pela qual o Se
nhor Presidente da República. nos termos do art. 52, 
inciso V, da Constituição Federal, solicita seja aulnriza
da a contratação de operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até dl.IZentos e quarenta e nove mi
lhões de dólares norte-americanos, junto ao BID, desti
nados ao Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvi
mento Urbano - Paraná Urbana. 

A matéria, anexada ao processado no Ofício ri' 
S/21, de 1996, vai à Comissão de Assuntos Econó
micos_ 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- A Presi
dência recebeu a Mensagem n" 141 , de 1996 (ri' 
252/96, na origem). de 28 de março último, encami
nhando o demonstrativo das emissões do Real rela
tivo ao mês de fevereiro de 1996, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacio
nais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O Sr. Ramez Tebe~ deixa a cadeira áa 
presidência, que é ocupada peio Sr. Vi/san 
Kleinübing. 

-O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez T ebet, 
para comunicação inadiável. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para co
municação inadiável. Sem revisão do. orador.) - Sr. 
Presidente, SP's e Srs. Sena®r~~h.oi.e ocuparoc,s." 
esta tribuna com consternação· para ·registrar a per-·· 
da irreparável para- a educação sul-mato-grossense 
do ex-Reitor da Universidade Federal de Mato Gros
so do Sul, Dr. Fauze Scaff Gattass Filho, falecido, há 
8 dias, em acidente automobilístico. . . . 

Embora engenheiro civil de formaÇão, Gattass 
demonstrou singular vocação para o enSino. Sua tra
jetória-profissional testemunha grande amor e dedi
cação à causa, chegando ao ponto de transformar o 
ambiente da universidade .em sua segunda casa 

Nos set.S 25 anos de luta em taoor-da educação 
de Mato Grosso do Sul. seu espírito irrequieto· e per
sistente ajudou a vencer as C:ãculdades da época 

A ,opção de Fauze pela educação encontrou 
ambiente propício para prosperar, ao unir s·eu tem
peramento forte e determinado á busca da realiza
ção humana. que é a seiva do fazer universitário. 

Formado no Rio de Janeiro, Fauze iniciou sua 
vida profissional corno professor na Universidade 
Estadual de Mato-Grosso em 1970. Um ano depois, 
em 1971 , a.Ssurnia a chefia do departamento. De 
1972 a 1975, foi Diretor do Centro de Ciências Exa-· 
tas e Tecnologia. De 1975 a 1979, tomou-se Vice
Diretor do CCET. Em 1980, foi Secretário de Estado 
da Educação. Em 1981, foi Pró-Reitor de Extensão e 
Assuntos Estudantis. De 1981 a. 1985, foi Chefe da 
Coordenadoria-Geral de Planejarnento. Entre 1985 e 
1986, assumiu a Pró-Reitoria de Assuntos Comuni
tários e, dois anos depois, em 1988, foi indicado Rei
tor, com mandato de 4 anos. Tinha 48 anos e prepa
rava-se para disputar a eleição para a reitoria 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, faço 
esse registro com imenso pesar e profunda conster

. nação, uma vez que conheci Fauze Gatass pessoal
mente e que. quando professor da universidade es
tadual, hoje Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, pude atestar o quanto ele amava a universi
dade, o quanto se dedicou à causa da educação sul
mato-grossense. Fui professor dessa universidade 

. enquanto ele foi reitor e passo dizer, sem dúvida al
guma, que hoje há um vaiío na educação sul-mato
grossense. 0 mundo universitário, os alunos da Uni
versidade Federal do Estado do Mato Grosso do 
Sul, todos lamentam a morte desse engenheiro civil. 
professor por vocação. professor por idealismo; pro
fessor de espírito irrequieto, sempre alento às cau
sas para a integração da universidade com a socie-
dade sul-mato-grossense. · 

Cumpro, assim, como representante de Mato 
Grosso do Sul no Senado da República, o dever de 
fazer constar nos Anais desta Casa a morte trágica. 
em acidente automobilístico, daquele que muito fez 
~educação e cujo ellemplo haverá de nortear as · 
gerações do meu querido Estado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE. 
O SR. RAMEZ TEBEr EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

A PERDA DE FAUZE GATTES: 
BATALHADOR IRREQUIETO E PERSISTENTE 

A morte do professor e ex-reitor Fauze Gattas 
Filho, acima do trágico e do inacreditável representa 
para a comunidade universitária a grande oportuni
dade de reflexão sobre o que fazemos aqui e para 
onde estamos indo? De . repente não ter sentido 
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esta vida quando se depara com o inesperado. Mas 
é procurando um eixo em tomo do qual cresçam as 
realizações humanas. 

E realizações humana é a seiva do fazer uni
versitário. A UFMS é um ~ntro de concretizações 
onde tudo está por ser concluído. É um loc;al de 
buscas e procuras. De investigações e de produçõ
es. onde o espírito em sua plentlude, abre espaços 
primordiais para o conhecimento. Para a matemáti
ca. para o calculo, para a biologia, para a saúde, 
para o humanismo e as letras. 

Ele foi o Fauze de sempre aiéo fim:'J)ela notá
vel reflexões. Polêmico. _determinado, audacioso e 
astuto. ja em sala de aula. nos te,..,Pos da UnfveJSi
<.lade Estadual. destacava-se pela criativic\ade e inte
ligência ao enfrentar as dificuldades daépoca 

Dono de- raciocínio agudo~ forte· e tempera
mento contundente, Fauze Gattas sempre racioci
nou a UniveJSidade em seu macro aspecto. cuidan
do de direcioná-la, como reitor, para a consolidação 
de seus espaços e abertura de novas frentes de 
conquistas. E era esta direção de seu. raciocícinio 
político. Isto tudo numa Universic\ade difícil de fazer 
política .... _ 

Fica o exemplo de quem defendeu. seus pariSa
mentos e posições com garra E mais que isso, o 
exemplo de quem acreditava bastante em si. Tinha 
como prioridade de suas crenças o produto prático. 
O resultado da ação para mudar o estado de coi
sas. Tinha como atitude mais comum o fato de arris
car sempre. 

O Corumbaense Fauze Scaff Gattass Filho 

·Dinamismo é a palavra que melhor define a 
vida do engenheiro e professor Fauze Scaff Gattass 
Filho. Corumbaense de nascimento. Fauze ingres
sou como professor na entãó Univers.i<!ade Estadual 
de Mato Grosso em 1970, _para no ario seguinte ser 
nomeado chefe do Departamento de Matemática do 
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, cargo que 
ocupou até 1975 ... 

Nos anos seguintes. até 1976, Fauze Gattass 
exerceu cargos de comando na UFMS como o de 
Vice-Diretor do CCET (de 1975 a 1979), de Pró-Rei
tor de Exteosão e Assuntos Estuclç,ntis (1980 a 
1981), de chefe da Coonden'adoria-G€ra1 de Planeja
men!o..(1984 a 1985) e de Pró-Rettoi: de Assuntos 
Comunitários entre 1985 e 1986. 

Dois anos depois, sua trajetólj,a chegou ao 
auge quando foi empossado no cargp . .de Reitor da 
UFMS, !unção que exerceu durante ai anos de 1988 
a 1992. ~~- · 

•. Além da sua intensa atuação na vida universi
tária do Estado, Fauze Gattass exercia a engenharia 
em seu escritório de Projetes e Obras Civis, tendo 
ainda ocupado cargos. governamentais como o de 
Secretário Adjunto de Justiça. chefe ela Codesul e 
Secretário de Educação do Estado. 

A violência com que se deu a sua morte gerou 
forte impacto junto à comunidade universitária. que o 
respeitava pela audácia de seus projetas de cresci
mento un iversifário. 

Aos 48 anos. e com a maturidade política que 
os anos de militância universitária lhe confariam, 
Fauze Gattass alimentava o sonho de tomar-sé no
vamente reitor da UFMS, sendo um dos candidatos 
à eleição para reitor que acontece em 1996 nesta 
instituiÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, no dia 08 
do mês de março próximo passado, mantive· longa 
reunião, na Associação Comerciai do AmaZonas. 
com vários líderes empresariais. Ao longo desse en
contro, repassamos o que tem sido a Zona Franca 
de Manaus desde o ano da sua criação, em feverei
ro de 1967, e começamos a delinear uma série de 
obstáculos que vêm sendo criados à Zona Franca 
de Manaus, sobretudo pela área económica do Go
verno Federal, que, numa tecnoburocracia reprová
vel, não· tem posto na mesa das discussões, com a 
seriec\ade que o assunto exige, o que representa a 
Zona Franca de Manaus não só para o Amazonas 
como ~m para todo o Brasil. , 

Afi, ficóu combinado que a Associação Comer
cial do Amazonas e o Centro de Indústrias do Ama
zonas fariam· chegar às minhas mãos um índice com 
a análise completa das matérias. 

Esse trabalho acaba de chegar ao meu gabine
te, enviado pelo Presidente da Associação Comer
cial da Amazônia, Dr. Carlos Alberlo Garcia de Sou
za Esse documento lEim como base aquelas discus
sões e um trabalho elaborado peio economista Ro
naido Bomfim, que é, sem dúvida nenhuma, uma 
das maiores autoridades na matéria, não só pela 
sua viVência nesse Cãmpo, mas também pela sua 
graduação no exterior. 

O assunto é tão complexo, Sr. Presidente, que 
veio ele em 12 itens: 1 - enfraquecimento institucio
nal da Suframa; 2 - contingenciamento das exporta
ções; 3 - instabifidade das normas operacionaiS; 4 -
entrosamento éoin o Mercosul; 5 -guerra fiscal; 6-
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exigência de processo produtivo básico, o chamado 
PPB; 7 - custo Amazônia; 8 - redução das alíquotas 
do Imposto de Importação; _9- especialização indus
trial; 1 O -Zona Franca do Paraguai; 11 -Zona Fran
ca da BolíVia; 12 - precário relacionamento do em
presariado com o Governo. 

FaçO absoluta questão de trazer para o Sena
do Federal esse estudo percuciente, minucioso, para 
definir responsabilidades. Aqui se apontam cami
nhos e se incf!Cam soluções. Se o Governo Federal 
não reconhecer pelo órgão competente que examina 
a problemática da Zona Franca de Manaus que essa 
será a solução, a Bancada do Amazonas continuará 
insistindo, porque hoje podemos asseverar, sem ne
nhuma sombra de dúvida, que a Zona Franca de 
Manaus é o único projeto goverriamental que deu 
certo em toda a história do desenvolvimento regional 
da Amazônia Não há outro projeto que possa che
gar perto desse. 

Por isso, Sr. Presidente, vou ler o texto que me 
chegou às mãos: 

"Apesar da oposição de segmentos go
vernamentais localizados em Ministérios da 
área económica do Governo Federal e de 
Governos de alguns Estados da região Su
deste, são visíveis as transfonnaçõE'S oéorri
das na área sob sua jurisdição. Pode-se afir
mar, com segurança, que 95% do Produto 
Interno da economia amazonense depende, 
direta ou indiretamente, da ação da Zona: -
Franca de Manaus. 

Desde sua criação, em 28 de fevereiro 
de 1967, a trajetória da Zona Franca de Ma
naus tem sido pontilhada por alterações es
pasmódicas, que atrapalham ou dificultam a 
atuação do modelo de desenvolvimento ad
ministrado pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa). 

. ·" ... p.."'!lis-::l& 1.99&,:·Qincidi>VlQ ca&.&.iolt-- •• , 

cio do atual Governo Federal, que tem na 
Presidência um verdadeiro estadista, as difi
culdades impostas à Suframa avolumaram
se de forma crescente, existindo, nos dias 
atuais, um clima de incerteza altamente pre
judicial à vida do órgão, que poderá por em 
risco todo o trabalho realizado nos últimos 

- 20 anos em prol do desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental." 

.-; Registro com todas as tintas~ Sr. Presidente. 
esta frase que vem da Associação Comercial: "pode
rá por em risco todo o trabalho realizado nos últimos 

29 anps, em prol do desenvolvimento da Amazônia 
Ocidentai.' 

Na falta de entendimento de alguns 
segmentos da sociedade brasileira quanto 
ao imoortante papel da Zona Franca de Ma
naus na manutenção de uma economia 
próspera, no interior de gigantesca área do 
território nacional com fantástica riqueza de 
recursos naturais, a um custo social mínimo 
para a Nação, encontra-se a origem das ad
versidades enfrentadas pela Sutrama 

Dentre esses obstáculos, destacam-se aqueles 
12 itens qiJé ainda há pouco citava, que começa pelo 
enfraquecimento institucional e vai até o precário re
lacionamento do empresariado com o Governo. 

Vamos abordar, Sr. Presidente, de forma analí
tica, cada um desses itens. 

1) Enfraquecimento institucional. 
A Suframa, nos últimos anos, vem so

frendo urri processo-de enfraquecimento i ns
titucional que tirou o dinamismo que a carac
terizava corno um órgão eficaz de desenvol
vimento. Tolheram-lhe a liberdade de atua
ção com a retirada de uma série de direitos 
e atribuições. O mais grave foi o direito de 
reunir periodicamente o seu próprio Conse
lho de Administração (CAS), a exemplo do 
que ocorre com a Sudarr e a Sudene. 

Agora pasmem, Srs. Senadores: 
Nos últimos 14 meses, o Conselho de 

Administraçíõo da Sufrarra reuniu-se apenas 
uma vez. 

Dentre as funções do CAS, destaca-se 
a de aprovar novos projetes e autorizar a 
ampliação de projetes já implantados. Não· 
aprovar novos investimentos é criar um car
tório para os que já estão na Zona Franca 
de Maoaus, desestimulando a competitivida- -
de. Como os poderes e a autonomia admi· 
nistrativa do Superintendente têm sido pro
gressivamente reduzidos, a falta de reuniões 
do colegiado significa a estagnação opera
cional do órgão. Nem ao menos na data do 
seu aniversário, 28 de fevereiro de 1996. 
houve reunião, rompendo-se uma tradição 
de28anos. 

O CAS é a interface da Zona Franca 
de Mariaus com o Governo Federal. o foro 
onde 'Sãó-discutidas as questões magnas da 
Ama}:õnia Ocidental. É, conseqüentemente. 
inquestionável a lmportãnciá de suas reuniõ-
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es regulares. Para garanti-las, é conveniente 
que seja estabelecido um calendário anual, 
de modo que todos tenham prévia ·informa
ção das datas das reuniões ao longo do 
ano c Essa infonnação será de grande utilida
de aos empresários, ao corpo técnico da Su
frama, aos consultores que elaboram proje
tes e aos próprios conselheiros que se inte
gram o CAS para· que- reservem, nas suas 
agendas de trabalho, espaços para esses 
compromissos. 

O enfraquecimento da instituição ;;•· · 
tuou-se em 1995. com a criação, ern "· 
lia, de um Comitê lnterministerial, de caráter 
permanente, sem a participação de nenhum 
representante da Su!rama para administrar 
a Zona Franca de Manaus. Esse _ato pode 
ser comparado a uma espécie de "bomba da 
nêutrons": destruiu a Sulrama, deixando in
tactas suas instalações físicas. 

A partir daí, assistiu-se a um rápido es. 
vaziamento do órgãQ. O Comitê (de caráter 
permanente) incorporou as principais atribui
ções da Suframa e do CAS, deixando o Su
perintendente praticamente sem qualquer 
função decisória Este foi o ato decisivo para 
a fragilização do órgão. 

No elenco de obstáculos que hoje se 
antepõem à Zona Franca de Manaus, o en
fraquecimento institucional da Sutrama é in
discutivelmente o mais grave. Dele derivam, 
praticamente, todos os outros. 

T ante o é que, vendo ci Senador José Bianco, 
lembro-me que S. Ex', há duas semanas. estava no 
edifício da Suframa, reclamando para o seu Estado 
o descumprimento. por parte do Governo Federa!, 
de assunto já devida e exaustivamente examinado 
há muitos meses, por causa exatamente dessa cir
cunstância. ou seja, das dificuldades e obstáculos 
que foram antecipando e resultaram no enfraqueci
mento institucional da Suframa 

Vamos ver. SÍ'. Presidente, quais são os de-
mais obstáculos ciue· derivam, praticament; · .. ,_ 
circunstância-do enfraquecimento instituciona •. 

2. Contingenciamento das importações 
O sistema de quotas de importação é 

- um mecanismo imposto pelo Góvemo Féde
ral com o objetivo de controlar as importaçõ
es da Zona Franca de Manaus,:maciçarnen
te constituídas de matérias-priii]as e máqui
nas e equipamentos para suprir o setor in
dustrial e, em menor escala, qe produtos fi. 

nais para atender ao segmento do comércio 
que vende produtos estrangeiros. 

Funciona como o indexador que atrela 
o desenvolvimento das empresas ao seu de
senvolvimento no passado. Tratando-se de 
um indexador altera os mecanismos da di
nâmica económica A economia é submetida 
a uma camisa-de-força que impede ou difi
culta seu desenvolvimento. especialmente 
no casp da. Zona Franc~fde Manaus que de- ~ 
pende, fundamentalmente, de importações. 

~As empresas, quando projetam e cons
troem as suas plantas industriais, levam em 
consideração, para dimensioná'las, as 
quantidades de Jnsumos previstas nos proje
tes aprovados pela Suframa em resolução 
emitidas pelo CAS, publicadas no Diário Ofi
cial da União. 

Em situaÇão normal, operam suas r.
nhas industriais em níveis de produção si
tuados acima de ponto de nivelamento 
(break-even point), onde custos iguai<Ím re
ceitas, de modo a obter resulíados operacio
nais positivos. A eventual reatríção ao '3bas
tecimento de matéria&jlrimas provocada 
pelo contingenciannento de importações po
derá modificar os níveis operacionais, origi
nando mudanças na rentabilidade e no re
tomo do investimento. 

Se fosse CCinhe<:ida a históna da Zona 
Franca de Manaus pelos tecnoburocratas de 
Brasilia, jamais teria sfdo admitido o retomo 
do contingenciamento de suas importações. 
Durante 17 anos, da primeira crise do petró
leo até o início dos anos 90, o sistema de 
cotas subverteu os dogmas da economia 
baseado na livre iniciativa e ensejou :. apa
recimento de um ~esquema de corrup}ío na 
Su!rama SEios técnicos do Governo co".he
cessem ~a realidade de Manaus saberiam 
que já existe um contingenciarnento natural, 
a saber: 

Setor comercial - contingenciado pelo 
tamanho do meneado local e pelo impedi
mento da internação de produtos com incen
tivos da Suframa, excero nas quotas de ba
gagem de passageiros quando deixam a 
Zona Franca de Manaus sob controle da Re
ceita Federal. 

Setor lndusbial - contingenciado pelos 
orçamentos trienais de importação obrigato
riamente constantes dos projetes aprovados 
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na reunião do CAS, que limitam as compras 
internas em cada exercício. Qualquer acrés
cimo desses limites (verdadeiras quotas de 
importação) somente poderá ser conseguido 
mediante apresentação do projeto de am
pliação. 

A Zona Franca de Manaus é uma eco
nomia reflexa que depende da conjuntura 
econômica âo Brasil. Quase tudo que pro
duz desflna-se ao mercado doméstico. Se 
há um aquecimento da demanda nacional, a 
produção da Zona Franca de Manaus se 
eleva e vice-versa. O mercado brasileiro fun
ciona como um macrocontingenciado da 
Zona Franca Os principais defeitos do siste
ma de cotas de importação são: 

1 - afetam negativamente o desempe
nho macro e microeconômico da economia 
da Zona Franca de Manaus ao criar cons
trangimentos artificiais ao nível de eficiência 
das empresas; 

2 - promovem· injustiças em razão de 
ser impossível definir critérios perfeitos para 
repartição das quotas, geralmente favore
cendo as grandes empresas, que têm maior 
poder de pressão, em detrimento das pe
quenas e méGias; 

3 - criam privilégios cartonais às em
presas mais antigas ao preservar o status 
quo. reduzindo a dinàmica da mudança eco
nõmica; 

4 - geram esquemas de corrupção 
através de tráfico de influência, advogacia 

_administrativa; etc. 
5" - elevam custos financeiros ao in

centivar formação de estoques; 
6 - induzem antecipações de importe

ções como fomna de as ·empresas se res
guandarem de eventual esc;asse~ de quotas; 

7 - diminuem a arrecadação tributária 
ao frear o nível dos negócios; e 

8 - inibem a criação de empregos. 
A Zona Franca de Manaus também é 

um modelo substituídor de importaçôes, por
tanto, poupador de divisas. De acordo com a 
filosofia econõmica delineada no Decreto-lei 
Aº- 288167, que criou a Suframa, está eviden
te sua função subsfltuidora de importações 
de atendimento do mercado interno. Com 
seus incentivos, passaram a ser fabricadas 
na Zona Franca de Manaus uma série de 
bens de consumo, tais como televisores, vi-

deocassetes, aparelhos de áudio, relógios, 
··veículos de duas rodas, etc, que, se não fos
sem produzidos no País, teriam de ser im
portados - legal ou ilegalmente - para aten
der à demanda nacional. 

Nesse ponto, faço um breve chan/ado aos emi
nentes Colegas Senadores. O que foi embutido aqui 
pela Associação Comercial do Amazonas é de um 
didatismo perfeito, Sr. Presidente, para aCabar com 
a problemática que fala sobre os produtOs fabrica· 
dos em Manaus. 

Além de sul?stituir imporu:'çre"s, os pro
dutos fabricados em Manaus ensejam subs
tancial economia de divisas: cada dólar de 
matéria-prima importada gera US$ 4,3 dóla
res de produto acabado, com base nos da· 
dos relativos a 1995. Grosso modo, isso 
quer dizer que, nesse ano, houve uma ecoe 
nomia de divisas da ordem de US$9 ,2 bilhõ
es para a balança comercial brasileira em 
razão da existência da Suframa, uma vez 
que o faturamento global da Suframa foi da 
ordem de 12 bilhões. 

Para fabricar tais produtos, consumi
dos no mercado doméstico, foram importa
dos insumos no valor de US$2,8 bilhões. A 
diferença (12-2.8=US$9,2 bilhões) com
preende valor~ adicionados dentro da eco
nomia do País;' gastos com matérias-primas. 
máquinas, equipamentos, construções civis, 
fretes, salários, juros. tributos, lucros etc. 

3. instabifldade das normas operacionais 
As constantes alterações das normas 

. de operações da Zona Franca de Manàus 
consfltuem um forte elemento negativo que 
eleva o cóeficiente de incerteza para os in
vesfldores, particularmente os estrangeiros. 
É francamente desiavorável a relação cus
tolberrelício das frequentes mudanças pro
vocadas peio Governo. O clima de descon
fiança e de insegurança que produzem junto 
aos empresários. fatalmente leva a uma re
dução do nível dos invesflmentos e da efi
ciência produtiva, dificultando a melhoria da 
competitividade dos produtos da Zona Fran
ca de Manaus. 

Rco muito à vontade para falar, Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, porque, ao longo dos meus 
40 anos de advocacia, jamais patrocinei ou defendi 
o interesse de qualquer empresa da Zona Franca da 
Manaus. Não tenho nenhuma empresa, po' mais 
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modesta que seja, nem lã, nem fora de meu Estado. 
Não sou sócio cotista, nem interessado em nenhu
ma dessas empresas. Vivo exclusivamente da mi

. nha profissão de advogado e, agorà, dos meus sub
sídios de Senador. De modo que esta defesa é pela 
conSCiência que me dita minha atuação no Senado, 
em lavor de uma insti1uição a que os tecnoburocra
tas - volto a registrar - da área económica deveriam 
prestar um pouco mais de·atenção. · 

Peço desculpas à Casa, porque este é um 
tema um pouco árido. Se fosse para tocar num as
sunto mais ameno, Sr. Presidenre, sei que seria ou
vido com a alegria de sempre. De qualquer maneira, 
preciso da cooperação dos eminentes Senadores para 
me ajudarem na defesa da Zona Franca de Manaus. 

Passo agora ao 4" item, Sr. Presidente. 

4. Entrosamento com o Mercosul 
Os produtos fabricados em Manaus 

passam por ponderável elaboração indus
trial, que se reflete na relação entre o valor 
dos insumos importados e o faturamento. 
Em 1995; essa relação foi de 1 para 4,3 
(U$2,8 bilhões : U$12 bilhões), que ainda 
agora eu diziá Em termos de matérias-pri
mas nacionais, no mesmo àllo lorarr x:·:su
midos U$3 bilhões, o que comprova o gran
de valor agregado que a Zona Franca de 
Manaus produz na economia brasileira. ··. 
caso do Mercosul, essas caracreristicas oe
vem ser suficientes para qualificar os produ
tos da Zona Franca de Manaus a ~-· 
condição de produtos zonais, o que os isen
tará da tarifa externa comum incidente sobre 
importação de terceiros países. 

É indispensável que a Suframa, por in
termédio de seu corpo técnico, seja convida
da pelo Ministério das Relações Exteriores 
(a quem vou enviar este material), a partici
par de todas as negociações em que esteja 
presente o Brasil, a fim de compatibilizar 
seus interesses às nonnas do Mercosul e da 
OMC (Or~ização Mundial do Comércio). - -- ----

Lamentavelmenie, essa convocação, esse con
vite, essa channada nao está sendo levada a efeito. 

5. Guerra Fiscat entre Eatados 
A guerra fiscal· entre Estados objetiva 

criar atrativos adicionais para induzir novos 
investidores a selecioná-los corno local de 
implantação de suas fábricas. Entretanto, 
por um dispositivo legal, somente a Zona 
Franca de Manaus pode oferecer incentivo 

na esfera do ICMS. Quando um Estado 
corno São Paulo, que apresenta boa infra
estrutura e apreciáVeis economias ~as. 
oferece incentrvos fiscais para inveS<idien
tos, é evidente que a Zona Franca ·c~e Ma
naus leva vista desvantagem. 

A guenra fiscal promovida pelos Esta
dos mais desenvolvidos é contrária à politica 
de desconcentração industrial, imprescindí
vel para tomar a economia brasileirà rilais 
eficiente. É do. interesse nacional qué essa 
prática nefasta seja abolida o quanto an\:Ss. 

6. Processo Produtivo BásiCo (PPB) 
A indústria da Zona Franca de Manaus 

é a única no País que é obrigada a adotar 
PPBs estabelecidos pelo Governo Federal. 
Isto possibilitou que um empresário implan
tasse no Rio de Janeiro uma fábrica de tele
visores coloridos (marca Zenith), quebrando 
a hegemonia de Manaus. Nessa t:ajetória, 
comenta-se a próxima instalação de wna fá
brica de videocassetes no interior da Bahia. 
A guerra fiscal e a não exigência de~PPBs 
fora da Zona Franca de Manaus podei'á via
bilizar essas e outras iniciativas. · 

Na esteira da obrigatoriedade do PPB 
para a Zona Franca da Manaus: C!Jmeça-se 
a esboçar a tentativa de ressuscitar os "de
mónios" da compulsoriedade de .indices de 
nacionalização e de regionalização, que se 
pensava estivessem exorcizados da econo
mia brasileira. Evidentamente; a escalada 
dessas exigências promoverá a elevação 
dos custos de produção da Zona Franca de 
Manaus, tomando-a menos competitiva, de
sestimulando a vinda de. novos projetos e 
frustrando os· empreendimentos já implanta
dos. Pode-se até aceitar o PPB, desde que 
compatível com a estrutura industrial da· '"' 
Zona Franca de Manaus, o que não se deve 
admitir (jamais) é o ratomo â obrigatorieda-
de do cumprimento de índices mínimos de 
nacionalização e/ou regionalização, a fim de 
resguardar a competitividade da indúsbia in
centivada pela Sutrama e de evitar o "retro
cesso .económico" resultante da adoção des
sas exigências. 

Outro problema na área do PPB é que 
existe uma série de projetos implantados, 
aprovados pelo CAS, cujos produlos não ti
veram seus PPBs definidos. A falta dessa 
definição impede a Sulrama, por instrução 
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de Brasília (é bom que se diga mais uma 
vez: por instrução do alto escalão do Gover
no), de aprovar projetos de ampliação e de 
implantação desses segmentos sem PPBs. 
Como o grupo de trabalhO encarregado de 
realizar essa tarefa não se reúne, criotJ.se 
verdadeiro "congelamento" da situação exis
tente, com graves prejufzos para a dinâmica 
da Zona Franca de Manaus. 

7. Custo Amazônia 
É o elenco de fatores restritivos locali

zados na precária infra-estrutura. na escas
sez de recursos humanos e 'de economias 
externas e na inef.ciência e má qualidade do 
aparato burocrático-institucional, que elevam 
os custos de processamento industrial na 
Zona Franca· de Manaus relativamente aos 
Estados economicamente mais avançados. 

A consolidação e a expansão da Zona 
Frarica de Manaus - para situá-la no novo 
paradigma econômico da competitividade e 
da globalização - dependem fundamental
mente da redução do "custo Amazônia", isto 
é, do conjunto de "deseconomias", que se 
encontram fora do controle das empresas e 
que oneram os seus custos. A ausência dos 
investimentos públicos -e isso aqui, Sr. Pre
sidente, é bom que se diga - quando ocorre 
em infra-estrutura econômica e soCial é um 
dos componentes mais expressivos do "cus
to Amazônia", especialmente na área de 
transporte!s e na formação de recursos hu
manos. 

-Passo ao item 8 e concluo, Sr. Presidente. Vou 
respeitar o tempo que V. Exª indicou. 

8. Redução das Alíquotas do Imposto 
de Importação. 

A drástica redução (dos aluais 62% 
para 2!l%, .-..1.!õl4.96}das alíquotas.d& klr·. 
posto de Importação de produtos com simi
lares fabricados na Zona Franca de Manaus, 
tais como veículos de duas rodas e produtos 

. eletrônicos de consumo, setores que, em 
conjunto, respondem por 75% do faturamen
to industrial da Zona Franca de Manaus é, 
sem dúvida, um fator de desestabilização. 

- Não se pode ser contra a abertura econômi
ca, contesta-se apenas a forma abrupta de 
sua implementação. A indústria incentivada 
pela Suframa jã deu provas, no início dos 
anos 90. de vigorosa capacidade para ele
var seu padrão de competitividade. 

-· · Deve-se negociar com o Governo Fe
deral, respeitando-se naturalmente acordos 
internacionais eventualmente celebrados, o 
estabelecimento de urna linha mais suave 
de redução tarifária, menos traumãtica para 
a Zona Franca de Mariaus, sem ccimprome
ter a abertura-da economia 

Veja, portanto, V .. Ex•, que os próprios líderes 
empresariais entendem que há necessidade de ha
ver uma negociação com o GOverno Federal, desde 
que. airida que isso s.eja o ideal, respeitando-se 
acordos internacionais; mas haja umà redução tari
fária e que seja menoS tra_umãtica para a Zona Fran
ca de Manaus, e com isso estou de pleno acordo, 
Sr. Presidente. 

9 - Especialização Industrial: 
A especialização industrial da Zona 

Franca de Manaus não deve ser imposta, 
como é desejo de alguns setores do Gover
no Federal. Deve ser urn processo natural 
de livre escolha dos empresários, da forma 
bem sucedida como vem sendo conduzida 
até o presente. Restringir a indústria da 
Zona Franca de Manaus aos ramos existen
tes é um cerceamento de sua liberdade para 
atrair futuros projetos que surjam em áreas 
estratégicas, em função de novas tecnolo
gias em desenvolvimento ou a desenvolver. 
Deve-se recusar, terminantemente, qualquer 
tentaliva de "congelar" o parque industrial 
nos segmentos atuais. 

1 o -Zona Franca do Paraguai. 

Sr. Presidente, vários Senadores, já desta tribu
na. e eu talvez teflha sido um dos primeiros, veibera
ram contra isso. Este título traz a seguinte análise: 

A Zona Franca que o Paraguai (ZFP) 
está agressivamente desenvolvendo em seu 

• .' .. , teuitfujQ.é uma ameaça para a ZFM em de
corrência dos incentivos fiscais mais amplos 
e da recente oferta de energia elétrica e gra
tuita por dez anos. A Zona Franca do Para
guai é a versão externa da .. "guerra fiscal" 
dos Estados brasileiros (geralmente os que 
têm maior concentração industrial) para 
atrair investidores. competindo diretamente 
e de forma iníqua com a Zona Franca de 
Manaus. 

O Governo Brasileiro deve estudar mi
nuciosamente a Zona Franca do Paraguai. 
com a participação de técnicos da Suframa, 
a fim de que sejam estabelecidos mecanis-
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mos defensivos da sua própria Zona Franca 
- a Zona Franca de Manaus. 

Mas, ao chegar ao item 1 1, devo declarar da 
bela coincidência que é V. Exª estar presidindo os tra
balhos de hoje do Senado Federal. É que o item ri' 11 
é sobre a Zona Franca da Bolívia, que diz respei!D ao 
prejuízo que irá causar ao Estado de V. Ex". Aqui diz: 

11. Zona Franca da Bolívia 
A Bolívia tarilbém criou nova Zona 

Franca em sua fronteira com o Brasil, em lO
cal próximo a Con.Jmbá, no EStado de Mala 
Grosso do Sul, que poderá !Omar-se concor
rente da Zona Franca de Manaus no supri
mento do mercado brasileiro de bens de 
consumo. Como os incentivos nesses paí
ses são geralmente mais amplos que no 
Brasil, deve-se desde já identificar a real 
amplitude dessa zona franca e avaliar sua 
real interferência na área de interessa da 
Zona Franca brasileira 

E não apenas aí, Sr. Presidente. em term::~ :;, 
produ1os, à medida que o Estado de V. Ex", nesta 
área limítrofe, começiir a receber as benesses do 
lado de lá, a sua desnacionalização e a sua desc;a.. 
racterização, o povo do Mato Grosso do Sul, come
çará a sentir os seus efeitos. Daqui a pouco as 
crianças estarão crescendo sob o impacto de um vi
zinho que lhe oferece atrativos que ele não entende, 
esse brasileirinho, porque não lhe são concedidos 
no seu Estado. De modo que penso que V. Exª deve 
sentir que isso já deve estar a ocorrer no seu Estado. 

Chego ao último item. Sr. Presidente. 

12. o precário - e é mesmo precário -
relacionamenlx> do empresariado com o Go
verno. 

Esle item, Sr. Presidente, traz uma espécie de 
charnamenla ao que dizia no começo: a responsabi
lidade das pessoas que não se dão conta de que no 
passado se criava a expressão - "Amazônia: é me
lhor integrar para-[lãO entregá-la". Começo a ver no
vos ventos soprando em direção desse inte:"~s~. :: 
quando os interesses são altamente perniciosos, 
não têm pátria O nosso Ruy BaJbosa disse, na sua 
Oração aos Moços, que o Brasa era uma presa fácR à 
cobiça-inlemáéional, que nós devíamos_ olhar com cer
ta desconfiança para os que se aprox::navam de nós. 

Vou registrar nos anais de Senado Federal 
esse item que tem o título: Precário Relacionamento 
do Empresariado com o Governo- se'o Governo Fe
deral enlender deste item, Sr. Presidente. 

Está havendo grande dificuldade no re
lacionamento do setor privado da Zona 
Franca de Manatis com· segmentos do ·Go
verno localizados em alguns Ministérios da 
área e<X'nômica T radicionalmenle, os ca
nais de cOmunicação com o setor governa
mental não têm a · fluidez desejada, em 
maior ou menor escala, em ~de--maio!' 
ou menor conhecimento do prbcesso que 
culminou com a cri~o da Suframa ou de 
mais ou menos simpatia em relação à Zona 
Franca de Manaus. Na aluai administração 
do Governo Federal, o 'ruído' na comunica
ção ampliou-se em razão do prolongado si- . 
lêncio do Conselho de Administração da Su
frarna Na feliz metáfora de Samuel Benchi
mol: "a interrupção das reuniões do CAS ':.:.. 
um ato de rompimento unilateral das relaç::; 
es politicas do GOverno Federai da Zona 
franca de Manaus•. 

O Professor Samuel Benchirnol, para os que 
convivem na área da Amazônia- e aqui são p3lavras 
minhas, Sr. Presidente, já deixandO de lado o fiT<!Íerial 
que fez cheg<ir à SeçãO Comercial do Amazonas - é 
tm daqueles brasffeiros que, tendo feito curso de mes
trado e dou1oraclo no Exterior, depois se transromnou 
em professor catedrá!ico da Universidade Fedel'2' do 
Amazonas e mais conhece essa problemática, não só 
regional, mas do ãnitiito frgado à sua pr'o!issão, urna 
vez que ele é professor titular de Economia Politi,;;,.. 

Sr. Presidenle, o que é curioso - para não di
zer paradoxal - é que a Zona Franca de Manaus foi 
criada pelo Governo müitar. Ao longo de todo o tem
po de Governo militar, em :nenhum instanle s< 
um tralementri de ·inferioridade à Zoria Franca c~ 
Manaus. Nesse insiente temos um Governo nitida
mente democrático, um· GOveirio que se elegeu com 
a maioria absoluta e que, porianla, conhece como 
deve funcionar uma democracia, ,_... 1f eu .. já 
fiz aqui a ressalva do Presidente dá República -
mas despreza por meio de selares especializados 
que deveriam conhecer nossa problemática; despre
za: essa CÓnvivência, . está abandonru:u:Jo aquela re
gião no que ela tem de mais rico, de mais substan
cial. Está entregue à própria sorle .. 

Não é à toa, Sr. Presidente; que, daqui da tri
buna, diviso o Vice-Líder do Governo Senador Ge
raldo Melo atento ao que· acabo de trazer à Casa 
Sei que S. Exª- levará aos órgãos competentes este 
alerta, este brado que é menos uma denúncia 'du· 
que uma comprovação do que estão a sentir na pele 
os líderes empresariais do meu Estado. 
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Assim fazendo, Sr. Presidente, estamos todos 
contribuindo e dizendo eo Governo Federal que a 
Amazônia. sobretudo aquela área, é filha do País e 
não enteada Portanto, merece ser tratada com cari
nho, com afeto, com a ternura que um pai trate seu 
filho. 

O Sr. Geraldo Melo- V. Ex'! me perm~e um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço o emi
nente Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo - Inicialmente, quero 
agradecer a distinção !'le haver sido percebido par V. 
Ex•. que presta um depoimenlo tão importante sobre 
a Zona F rãnca de Manaus e, ao mesmo tempo, di
zer-lhe que fico refletindo se essas dificuldades que 
estão sendo percebidas não são indicadoras de al
gumas teses que são, no mínimo, discutíveis, e so
bre o custo que possa representar para o País o que 
se costuma chamar agora de renúncia fiscal em re
lação à Zona Franca de Manaus. Faço essa inter
venção para acrescentar, como um apêndice talvez 
até desnecessário, mas oportuno ao discurso rele
vante de V. Ex•, o seguinte: Primeiro, fico me per
guntando como seria hoje a economia da Amazônia 
e, em conseqüência, a vida do seu povo, se a Zona 
Franca nunca tivesse existido. Segundo, ela existe; 
mas será que ~está havendo mesrilo renúncia liscal? 
Se os incentivos de que os empneendedores ali des
frutam não tivessem sido concedidos. existiria: a 
Zona Franca? Seguramente, não. Então,-na· verda
de, quando o Governo concedeu os incentivos em 
algum momento do passado, ele não abriu inão de 
coisa alguma, ponque ele estava concedendo inceit
tivos-a indústrias que não exístiam e continua· sem 
abrir mão ponquanlo elas exístem, beneficiain-se dos 
incentivos fiscais, mas produzem benefícios impor
tantes à economia que não existiriam se elas· não 
estivessem lã. Sou Senador, Vicé-Líder do PSOB, é 
v~~l:ll'lilllileiro,soo.-'2 s , ~~~ 

com a experiênCia do esforço de racionalização do 
desenvolvimento regional no ãmboo da Sudene, or
ganísmo que ajudei a fundar. Pertenci ao primeiro 
corpo técnico da Sudene, sob a lideirànça de Celso 
Furtado, e· sei o quanto é fácil e simpleS dizer-se, 
hoje, que o Nordeste custa muito caro ao País. Na 
realidade, o custo, tanto dos incentivos fiscais para a 
Amazênia quanto para o Nordeste, não resiste à 
comparação com outros custos e preocupações cor
rentes, hoje, no Bra511. Portanlo, manifeslo a V. Ex" 
que não me cabe dizer que me solidarizo com o no
bre Senador, porque não é isso que espera V. Exª. 
mas se eu puder - como sugere o nobre Senador -

ser um .canal para a ampliação desse debate, coní ~ 
muoo prazer, eu o serei, embora sabêndc> que a pa
lavra, a experiência, a sabedoria, a maturidade e a 
autoridade de V. Exª como homem público brasileiro 
dispensam qualquer intermediário entre V. Exª, este 
e qualquer outro Govérr'.o e a-opinião pública deste 
País. Considero o discúrso de V. Ex'! como uma 
grande contribuição eo debate de um dos temas 

·mais imporlantes da atualidade no País. 
O SR. BERNARDO: CABRAL- Torno o aparte 

de V. Exª como uma peça que não poderia dissociar 
do texto do meu discurso porque V. Ex~ atingiu o 
ponto nevrálgico: o prob!ema da renúncia fiscal. 
Quando se fala sobre esse tema, não se vai ao fun
damental, qual seja, dizer~ que esse exercício prati
cado pelo Governo acaba voltando em beneficio, 
como V. Exª acaba de dizer. 

V. Exª foi Governador do Rio Grande do Norte; 
portanto, é alatto às ãrficuldades. Lembro-me do início 
da Sudene, que V. E#- ajudou a fundar, juntamente 
com o economista Celso Furtado', de quem V. Exª~ em 
tão boa hora lembra o plano trienal. Se tudo aquilo não 
exístisse, Nordeste e Norte confinuariamos sendo 
olhados como sttxlesenvolviçios que não tên1 a capa
cidade de marchar com seus próprios pés. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Exª permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
aparte a V. Ex~. Senador Humberto Lucena. com 
muilo prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Saúdo a presença 
de V. Exª na tribuna para abordar tema de tão alta 
importância Lembro que V. Ex'! era Ministro da Jus
tiça no Governo Collor, enquanto exercia eu; mais 
uma vez, aqui· nesta Casa, a Liderança do PMDB. 
TIVe a oportunidade, então, de coordenar em meu 
gabinete várias reuniões com representantéS dos 
mais diversos segmenlos do empresariado brasilei, 
.w, irtemxadm ~fidação e:oo. ampliação da c,., 
Zona Franca de Manaus; diante de um projeto nesse 
sentido que aqui se discutia, tendo, inclusive, convi, 
dado para debater ccinosco várias autoridades da 
área econômica do Govemo. No final~ tivem_os um 
grande resultado: chegou-se a um denominador co, 
mum e se fez uma modificação na legislação sobre. 
a Zona Franca de Manaus que, se executada, real· 
mente consolidaria definitivamente aquele grande 
benefício fiscal para a Região Norte do País. A Zona 
Franca de Manàus, como· bem alude V. Ex~ e enfati
zou o Senador Geraldo Melo, é importante não só 
para o Amazonas, mas para a Amazônia. tanto que 
hoje já temos Zonas Francas em três ou quatro Es--
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tados do Norte do Pais. Por isso mesmo, apresentei 
um projeto tenlando criar também a Zona Franca de 
Cabedelo, na Paraíba- a única do Nordeste. No do
cumento que foi aprovado pela Sui:lene, por unani
midade, chamado Pacto para o Nordeste, não so
mente faz alusão à necessidade de criação de zo
nas de livre comércio, como também de instalação 
das zonas de processamento de exportações -
ZPEs:.:. e sabe V. Ex' que a grande vocação do Nor
deste é a indúsl!ia para exportação. Infelizmente, 
apesar de criadas no Governo Samey, até hoje não 
foram instaladas porque os Governos dos Estados, 
com as conhecidas diiiculdades financeiras, não ti
veram recursos suficientes para arcar com a despe
sa total da infra-estrutura. Espera-se que o Governo 
Faderal ajude Estados que têm ZPEs a serem insta
ladas, justamente na infra-estrutura. Enfim, quero 
parabenizá-lo, dar todo o meu apoio e lembrar que a 
Zona Franca de Manaus está, inclusive, na Consti
tuição, porque foi V. Ex', como Relator da Constifi.i
ção, que. •• 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com o apoio 
de V. Ex" 

O Sr. HumbertO' Lucena - ..• naquela oportuni
dade quis consof!dá-la defirútivamente. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
confinmo o apoio dado pelo eminente Senador Hum
berto Lucena quando exercitava a Liderança do. 
P.MOB nesta C~ Chego a dizer que, se S. Exi. 
não tivesse, naquela altura, conduzido os trabalhoS 
- havia uma desunião entre :os Estados de São pau-· 
lo e Amazonas -, talvez não tivéssemos chegadO á 
bom termo. De modo que agradeço ao eminente se
nador Humberto Lucena e faÇo este registro. . 

Ao finalizar, Sr. Presidente, sei que tanto V. 
Ex", que ocupa agora a Presidência, quanto qúerrj a 
ocupava até poucos minutos atrás, o Senador Ra:
mez Tebet, já deram sua ·solidariedade. O assenti
mento com a cabeça, a forma manifesta - o próprio 
Senador Ramez T ebet, que tinha conhecimento· do 
meu discurse., jâ anres havia comigo solidarizado 7, 

apenas representa que estamos aqui em um soma
tóriiJ de desejos, cóntrariando, aliás, muitas notícias 
que por aí afora vão, porque vejo muitos SenadOres 
no plenário, o que indica que nem .todos deixaram· 
de comparecer à sessão. · · · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Beman:Jo 
Cabral, o Sr. Vilson K/einübing, deixa a ca
deira da presidência, que é OCupada peio Sr. 
RamezTebet 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Ramez Tebe~ deixa . cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Bianco. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ramez T ebet. S. Exª 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S,.s e Srs. Senadores, tenho um P<>Uc:o 
de sorte, porque sucedo, nesta tnbuna, um Parla
mentar da envergadura do Senador Bernardo Ca
bral, que, mesmo defendendo o Estado do Amazo
nas,. tarnbém promove a defesa de toda a ·Fedeffi. 
ção, inclusive do meu Estado. 

Eu queria agradecer ao' Senador Bernardo Ca
bral por aludir a um fato que realmente está inquie
tando o Estado de Mato Grosso do Sul, que é a 
zona franca. o comércio-que é exercitado pelo Para
guai e pela Bolívia rn'!Sfronteiras com municípios do 
Estado sul-matogrossense. Realmente, a concorrên
cia é profundamente desleaf, .. e nas cidades i\mitro
fes, como Bela Vista e Ponta Porã. vizinhas dO.' Para
guai, e Coitmbá. vizinha da. Bolívia, os comerCiantes 
estão fechando suas portas, não conseguem competir. 

. Então, Senador Bernardo Cabral. ilós, que te
mos lutadO por uina solução para esses municípios 
que atenda .~ interesses nacionais, não podemos 
deixar de nos solidarizar corr: v. Ex• que, defenden
dO' o Estàdo dei Amazonas, defende também um Es
tado corno o nosso, que é Mato Grosso do Sul . 

. No enllinto; Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, à ·que me traz a esta tribuna é·a volta ês minhas 
origens. SoÚ ;ln hOffiem que não cOnSigo" Élsquecer 
minhas oriQeóS.' Sóu "reainierlíe· um ocimem vincUlado à 
m!n~ alqeià.: E hó~. ~ .sacu1ido por um telefonema 
de ISO cidadã:> de um-município pequenÔ, do qual esta 
Casa talvez ainda não tanha·oúvido talar, lã da minha 
região. riQado à "rninha cidade de Três Lagoas, qúe é o 
meu torrão natal Município onde eles dizem que nUn
cia ninguém blá:lóu por eles neste Senado da Rep(bli
ca ei que; no próXimO dla 04, completa mais um ano de 
emailcipaçi!o·politioo-adinínistraliva:Trat&se do mili1i-
ciPio de lnocêriàa . . . . . ' 

Venho a esta· tribuna de forma diferente hoja 
Quero apag~' velinhas, sim. Venho para dar o meu 
testemunho da força desse município, que iê estã o
gado à capital do Estado de Mato Grosso. Campo 
Grande, por estrada pavimentada. aliás, com recur
sos da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, ao tempo em que eu presidia esse ór
gão de desenvolvimento da região do Centro-Oeste.. 
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Esse município que está ligado à Paranaíba, 
do qual se desmembrou, mas que ainda quer se unir 
a um outro município importante para o seu desen
volvimento, o de Três Lagoas, clama pela pavimen
tação asfáltica que virá ligar o município de Inocên
cia ao de Três Lagoas. 

Venho a esta tribuna por isto: para cantar os 
parabéns para 6.800 habitantes, aos 4.800 eleitores 
que compareceram e sufragaram maciçamente o 
meu nome. Entendo que es5e é um dever do Parla
mentar, mas, mais que um dever, é algo que brota 
do meu coração. 

Aproveito esta antevéspera da Semana Santa 
para fazer a saudação desta tribuna, para dizer que 
essa Inocência, a quem eu dei, ao tempo em que 
governei Mato Grosso do Sul por dez meses, o seu 
maior cofégio, àquele município que fiz transformar 
em comarca, quero dizer, desta tribuna do Sanado 
da República, que ainda haverei de, junto com auto
ridades federais, arrumar os recursos necessários 
para o atendimento de suas mais justas e legitimas 
reivindicações. · · 

Peço vénia aos companheiros que estão aqui 
hoje nesta sessão abordando assuntos importantes, 
mas quero dizer que, par-i mim, é niuító 'ii1l:Jcirtárite 
o aniversá.io de uma cidade ·do meu Estado, de 
uma cidade que sempre me recebeu coma filho, 
que me ajudou a trazer para o Seri<jdo da Répública 
.a fim de defender os interesses· do meu Eslad() e ·os 
interesses maiores do meu País; deSte nosso querido 
Brasil . . ' .. . . 

. . 

Por isso, ocupo e5ta tribuna paià faiér éSie ré-· 
gistro. E o laço com alegria _e com sédisfaçãi>, na 
certeza de que a população do município de Inocên
cia, que, no próximo dia 4, c;Q!Jlenió~. ~uS 3( 
anos de emancipação política e administrativa; tem 
aqui um seu representante a .lutàr j)or seus Ó1ais ai
tos e legítimos interesses.· : : : . : · ... : • · . · : · •· : · 

, .,- Por fim, quero _ag,Weç;er.Ç~CS..Senadàrils: que 
estão aqui presentes por terem tolerado que eu. ocu
pe esta tribuna para homenagear os. antepassados 
do município de Inocência, as tpnini?S Que ajl!Ciaram 
a construir Inocência: Leal, Garcia, .F-erreira, Maia, 
Queirós, Azambuja e tantas outras que. IA: estão àin
da com os pês fincacjos •. com raízes pr<?fu1li!~. acre
ditando no progresso e em dias melhores. 

Os meus agradecimentos a todos os preSenteS. 
Era o que tinha a dizer, Sr •. Pres.idente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Tem a 
palavra o Senador José Eduàrdo Outra. S. Ex• dis
põe de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, se existe 
um tema na política nacional de hoje que se apre
senta para a sociedade revestido de estereótip~. de 
meias verdades e meias mentiras, esse tema é o da 
privatização e da reforma do EStado: -

Por incrível que pareça, os responsáveis pela 
construção do Estado patrimonialista brasileiro apre
sentam-se nesse debata como os paladinos da mo
demidede, da reforma, da transparência e da demo
cratização, enquanto os setores que não têm e não 
tiveram nenhuma responsabilidade na construção 
desse Estado, desse modelo de .empresas estatais, 
apresentam-se - e ai por culpa nossa também -
como os oonservadores; como 'os defensores do 
status quo, oomo os defensores ·da continuidade 
desse tipo de Estado, que tem como principal carac
terística o Isto de ser um Estado extremamente pri
vatizedo e que tem servido, ao· longo ·do tempo, para 
favorecer a acumulação capitai:Sta Privi!da 

Por ocasião do famigerado Govémo Fernando 
Collor de Mel la, apresentou-se um programa dito de 
modernização, onde o Estado chegou ao cúmulo de 
gastar dinheiro em pràJi~arida para falar de si pró
prio e para justificar a venda, a toque de caixa, de di
versas empresas brasilêira$. Esse Governo teve o 
~éstino que merecia • · 

... .f!,o assumira a:t.lé!l Gàvemo,.em.di5cUI:So é em 
prOgrama, dizia-se que era ·necessãiio modernizar o 
~tado, era necessário privatizar, mas era destaca
do éorjl muita -ênfase qu!'l. o mOdelo de privaf,iZaÇão 
que seria implantado P?r este Govem~. seri~ prélftir,:· 
dameote diferenta daq~Jlõle implantado pelo anteces
~ór, ,P.elo Sr. Femandó ·c;qnor de M?llo. Lembio-me 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi ta
~ci am duas questõeS: primeiro, que nao se priva
tizaria' apenas· o filé das· empresas; deixando-se o 
osSo para a $0cledade e o Tesouro ·continuarem 
roendo; segundo, que iri~ aca6ar COf11 'o absurdo da 
utilização das chamadas moedas podres para a 
compra de ef!1presas estatais; utilização essa· que, 
lei(ándó em cpnsidera@p. o valor de la~ dessas 
moeda$ podres, desses títulos, com ceitezà é muito 
s!J!)erior ao valor real. . ' . . . . 

Por ~ da discussão do projeto que esta
belecia a cisão da Light, aqui nesta Casa, tivemos a 
ocasião de afirmar que o Governo Federal estava 
começando a tt:air um dos pontos do seu programa, 
no que diz rE\SI)eito à privstização, parque aquele 
projeto nada mais era do que separar a parte boa da 
Light da sua parte podre; ou seja, separar-se a Light 
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Rio da Ught São Paulo, onde estão os famOsos "mi
cos" da Eletropaulo, que chegam a atingir em tomo 
de R$570 milhões, para poder facilitar a privatização 
da parte boa da Ugh~ que era a Light Rio. Naquela 
ocasião, dizíamos que essa cisão se chocava com o 
discurso inicial do Governo de que não se separaria 
o osso do filé no processo de privatização. 

Estamos assistindo agora à traição a um outro 
princípio reafirmado não aj)enas pelo Governo, mas 
pelo próprio Ministro José Serra, quando esteve aqui 
no inicio do ano passado: que as privatizações se
riam feitas em dinheiro, não· mais se utilizando o i ns
tituto das moedas~ podres. 

Contudo, o Governei Federal - quefala grosso 
com o Congresso Nacional, com os petroleiros, com 
o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, que 
tem •aquilo preto" (nas palavras abalizadas do Mi
nistro Sérgio Motta) -submete-se à chanlagem dos 
investidores, daqueles que sempre querem comprar 
parcela do Estado por preçO abaixo do que realmen
te vale, e, assim. delibera que vai aceitar as famosas 
moedas podres, vai aceitar.titulos públicos pelo valor 
de face para pagar até 30% no processo de privati
zação da Light 

O Governo ainda tem a.cara de pau de afirmar 
que não está baixando o preço, que Eistá apenas ad' 
mitindo a utilização de moedas Podres no processo 
de privatização. Ora, se até 30% do valor da Light 
poderão ser adquiridos com moedas podres. e se 
existe um deságio de até 50% entre o valor de face 
desses titulas e seu \Oalor real, tem-se que, em urW. 
aritmética rápida, na prálica, se abaixa o preço da 
Light em tomo de R$400 milhões. 

_Qra, quanc)o se estipuiÇlu o processo de privati
zação, o modelo de privatização da Ught, formou-se 
uma comissão !:(e técnicos, de especialistas para. ~ 
estabelecer d preçO a que'éssa empresa sena: ven
dida, levando-se em consideração não apenas o seu 
patrimõnio, a sua perspectiita de crescimento, mas o 
próprio mercado. De repénte, todo esse estudo é jo
gado na lata do Ui<o apenas pela chantagem dos in~ 
veslidores. · · : . . • , . . 

. A argumentação é que o pneç0 da Light, 
US$2,7 bilhões é muifo altci para o mercado. · · · 

O Sr. Vllson KlelnOblng- Pel'!llila-me v,. EJc:i. 
um aparte. · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Concedo o 
aparte a v. Ex" com muifo prazer. 

O Sr. Vilson KlelnOblng - Senador José 
Eduardo Outra, eu goslaria de fazer àlgumas obser
vações, como Vice-Uder do Governo, sobre esse 
processo de utilização de moeda podre. Moeda po-

dre-ê o papel emitido pelo Governo, assim como o 
Governo emite também o real A mesma instituição 
que emite a nossa moeda emite títulos, em função 
dos prazos, no meneado secundário. Alguém se des
faz do dire~o que tem sobre parte dessa moeda para 
transfonná-lo em ativo de curto prazo. O dinheiro 
tem liquidez imediata; o papel não tem Essa é IJrr.a 
prática comum no mundo inteiro. Mas, no momentt> 
em que se vai honrar o papel, tem-se que honrar 
pelo valor de face, senão, esse papel não será emiti
do nunCa. e-ninguém o aceitará Isso ocorre em quàl
quer lugar do mundo. Se o Comftê de Privatização 
está aceitando que se 'pague com moedas emitidas 
pelo Governo, crim os seus papéiS, é evidente que 
eles os compraram com deságio no mercado. Quem 
perdeu não foi o Governo, mas o proprietário desse 
título, que abriu mão de parte do que valia o valor de 
face. Se essa é uma concorrência, um leilão, o prin
cípio está mantido: quem mais pagar em dinheiro e 
em moedas podres ficará com a propriedade daque
le leilão, ou seja, vai ganhar o leilão. Não vejo ne
nhum i•·conveniente em que se proceda dessa for
ma, porque, na dívida pública, esses papéis estão 
com·o.valorde. face. Na ho.ra em que foi emilido, al
guém o cofll:lrou pelo valor de faoe. Na hora em que 
foi indenizado, o foi. pelo valor de lace.. Se. ninguém 
quiser COI)"!Jrar, não é obrigado; ninguém compra É 
um let1ão, O leolão é {).jogo. mais aberto que existe; 
as pessoas podem vender qualquer bem: f transpa
rente .e abert~ A moeda podre vale para todos os 
par1icipantes. do leilão; ganha . quem · der mais em 
moedas .oficiais. corretas, que não são. podres, ou 
nos titulas do Governo- que são podres porque nós 
autorizamos aqui-nesta Casa Afinal, quem au1oriza 
a emisSão. de: titi.doo e. a. rolàQern dos' iriesmos é o 
Senado da f'!6p!Jblica; e quem os tt>ma podres são 
os Senadoies da R~lca, 'Pc>rque nóS nimcà. exigi
mos iquidéz para eles, fiCaJ:nos collStaJltemenle per7 
mitindo que rolem, por isso eles perdem o valor. Mas 
são tihlios de dívida que a Ünião terá que honrar no 
dia em que 11ençerem. .Esse é um aspecto. A outra 
observação que eu gostaria de fazer é sobre a ven
dá de bens públicos. ora. 'por mais qUe me esforCe, 
eu' não consigo m<iis .lazer essa conta. Sou funciQilá
rio de uma compailhia de. energia e!étrica, na qUal 
trabalh~i 18 anàs. Nunca a vi pagar i:r.Videndo pari~: o 
povo, dar lucro para pagar para o povo. Vi, no entan
to, essa empresa gastar duas, três vezes o vàlor que 
o funcionário pagava ao seu fundo de pensões, au
mentando tarifas, para fazer isso internamente. O 
Governo brasileiro tem de começar a fazer, cada vez 
melhor, postos de saúde, e não de gasolina. Há tim 
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passivo, cuja rolagem custa uma fortuna todos os 
meses; o Brasil deve milhões e milhões, pelos quais 
paga 20o/o a 30% ao ano, mas tem ativos da dívida 
da Ught e de outras empresas que não rendem ab
soiUiamente nada para o Governo e para a popula
ção. Vejo, nas suas observações, fundamentalmente 
o cuidado que esta Casa deve ter para que o pro
cesso de privatização seja transparente e não haja 
corrupção, para que a venda. seja bem teita e nin
guém se beneficie com informações internas. Com 
relação a isso, o PT e V. EXª estão dando um exem- ~ 
pio de controle do processo çle privatização. Agora, 
se a moeda é podre ou não, parte disso serâ pago 
com moedas e títulos públicos emitidos pelo Gover
no, evidentemente. Deixemo-lo privatizar para cuidar 
daquilo que é essencial. O Governo não foi feito 
para cuidar de energia elétrica ou de posto de gasó
fina, mas de saúde e educação, e, pelo amor da 
Deus, deve diminuir essa dívida pública! 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Senador 
Vilson Kleinübing, V. Ex" tem. sido abSOlutamente 
coerente na defesa dessa tese aqui no Senado, mas 
a sua intervenção reqiJer alguns comentários, · 

Primeiramente, é verdade que os titulos·da dí
vida públic3, assim como o real, são papéis emitidos 
pelo Governo. Agora, concretamente, não se com
pra com ·uma nota de R$1'0,00 outra de RS$50,00. A 
prova de que existe diferençia é que o próprio Gover
no, inicialmente, dizia que veoderia aperras em di
nheiro. Se ela não existe, por que o própl'io Ministro 
José Senra disse da tribuna · desta ·Casá ·que· era 
compromisso do Governo vender apenas·em moeda 
corrente? Então, existe diferença. · 

_Em segundo lugar, um. ·discurso infefiZI!lente 
tem sido adotado, qual seja. o··®' que o ~ovemo 
tem de afastar~ da atividade eeonôinica; não 'déVe 
mexer corri· energia;· PétrOtoo;. ·minério; PQsfo de· ga" 
sorma, para priorizar a saúde, à 'educação; ·o·sanea=. 
mento básico, ou seja, ·aquelas·áreas tipicas de 'Es-
tado. · -r.::.:-·:;,\t·~ .. - ····-·'--'., ... ti_-:··. ·--~---

Ora, desde que começou o programa de privà
lizB.ção no Brasil, foram verididas .mài~ ôri 30 -~ 
tais, no valor aproximado de ·1.1 bilhões. ·Durante 
esse período, .a ação do Estado melhorou nessas 
a&iidades que lhe são tí~? Para:. ~môe (oj'ó 91-
nheiro? . . . ~ .. 

· : · É. verdade, sim, que ternos sido profundamente 
irresponsáveis. Embora tenhamos, muitas vezes, vo
tado contra, assumimos também a culpa pela irres
ponsabilidade de tenmos autorizado. a rolagem de tí
tulos. v. Ex" é testemunha de que chegamos a rolar 
até ARO. 

Concretamente, rola-se uma vez, urna segun
da, e..àSsim por diante. Porque se rolou para a Pa
raíba, deve-se rolar para Minas Gerais e para Per
nambuco: chega-se a urna bola de neve, que não 
sabemos onde vai parar, disso temos cerieza 

Mas, voltar tdo à questão da Light e, um outro 
ponto que iria tocar quando V. Ex" pediu o aparte, a 
chantagem a que o Governo se submeteu não foi 
apenas no que diz respeito à mudança do valor. 
Agora, o Governo admite que, no prazo de oito 
ano5, ·não~ se tará a revisão das tarilas. Possíveis ga
nhos de produtividade ou redução de custos que a 
nova Light priVada poderá implementar não serão 
repassados para o consumidor. Muitas vezes, o des
cuido da privatização também é o de que as estatais 
são ineficienteS, caras· e, se forem privatizadas, as 
tantas irão ser reduzidas, o consumidor pagará me
nos, etc. No entanlo, o Governo acaba de oeder 
também a essa chantagem de não fazer revisão tari
ff!ria no ·caso da Ught num prazo de oito anos. Fa
zendo um paralelo entre. a argumentação apresenta
da peio Governo no sentido de mudar as regras da 
privatização da Light, alegando o seu alto preço. 
Está. aí a privatização da Vale do Rio Doce que en
volVerá valores, no mínimo, três vezes maior. O Go
verno está pagando a dois consórCios, sendo que 
em Úm· deles faz par1e a· KPMG e do outro faz parte 
â ~mest & Young em tõrrio de R$5 milhões- R$2.6 
'rfiilhões para um e R$2:4: para outro - para fazer o 
'P"roéesso de modelagem ·da privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce, ínCtuindo preço, forma de pri
vatização, modelo de privatização, participação de 
ernpnagados, etc. Será que, depois de efetuado esse 
tl'abalho, após esses consórcios receberem para fa
zerem 'todo essa tarefa· serã Que também, a 'partir 
éláS pressões ao mercado, oú dos japoneses, ou dos 
a!$1rafjanos, ou seja d~ giJem for, para, no processo 
de compra da Companh~ Vale do Rio Doce, o Go
verno vai novamente ceder a essa chantagem, vai 
falar fino com esses invéSiiclotes e r~ em tudo 
aqÚiió que viei a ser deteiminado pelas empresas 
que estão fazendo esse consórcio de privatização?. 
Isso retoma um tema qtJe esteve urri pouco afastado 
.do plenário do ·senado, inás acreditamos que voltará 
à discuSsão no mês de abril, que é o projeto de OQS

sa autoria que condiciona a privatização da pompa-· 
rihia Vale do Rio Doce à autorização legisiativa 

Infelizmente estamos vendo o tratamento que 
tem sido dado pela empresa em relação a isso, 
como sendo ll)ais uma queda de braço entre o Pre
sidente do Senado e o Presidente da República, ou 
entre a oposição e a situação. Por diversas vezes, fi-
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zemos questão de registrar aqui que esse projeto 
não encaramos como projeto da oposição, primeiro 
porque evidencia uma preocupação com a privaliza
·çâo da maior empresa estatal brasileira, que tem 
atuação em nove Estados, e esses 27 Senadores 
desses 9 Eslados conhecem muito bem o papel que 
tem a Companhia Vale do Rio Doce na fonna dos 
seus Estados, como também para o País. Em se
gundo lugar, porque é um projeto que muito mais do 
que uma queda de braço entre a Presidência do Se
nado e o Governo Federal, ou a Oposição e o Go
verno é um projeto que propõe a simples retomada 
de um prerrogativa que o Congresso Nacional tinha 
antes do Governo Fernando Collor de Mello Porque 
foi um Congresso acuado, acovardado, que aprovou 
a Lei n" 8.031, que dá plenos poderes ao Poder Exe
cutivo para privatizar o que quiser, da forma que qui
ser. Deve-se registrar, inclusive, que mesmo aquele 
Congresso acuado e acovardado, ao receber a Me
dida Provisória n" 151 -se não me falha a memória 
- que estabelecia o Programa Nacional de Desesla
tização, mesmo aquele Congresso aprovou um pro
jeto de lei de conversão em que, em determinado 
parágrafo, dizia que o Congresso Nacional poderia, 
por meio de projeto de decreto legislativo, retirar 
qualquer empresa do Programa Nacional de Deses
teiização se entendesse que essa empresa fosse 
estratégica No entanlo, esse artigo foi vetado pelo 
ex-Presidente Fernando Collor de Mello, e o Con
gresso não derrubou o veto. Portanto; é um projeto 
que se refere a uma prerrogativa do Congresso Na
cional. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
proctJraiTlos mostrar que, apesar do discurso inicial 
feito pélo Presidente da República no que áiZ respei
to às privatizações, ao modelo de privatizações, de 
que seria diferente da forma que estava sendo enca
minhada pelo ex-Presidente Fernando CoUor de Mel
lo, infelizmente, as semelhanças estão ficando cada 
vez maiores. Espero,- lembrando mais uma vez as 
palavras do Ministro Sérgio Motta e do ex-Presiden
te Collor, que as diferenças entre este Governo e o 
anterior não se rei;urnam à cor daquilo- . 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (José Bianco)- Tem a 
palavra a eminente Senadora Emília Fernandes. Dis
põe ~ Ex" de vinte minutos. 

A SRA- EMIUA FERNANDES (PTB-RS- PrO
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sr% e 
Srs. Senadores, gostaríamos neste momento de re
gistrar a bela e oportuna felicidade, neste final de se
mana próximo passado, de termos conhecido mais 

uma parte deste imenso Brasil. EstamoS referindo
nos ao Estedo do Pará 

Estivemos na Capital, Belém, atendendo a 
um convite da União de Vereadores daquele Esta
do. Integramos painéis de debates, juntemente 
com outros parlamenjares - Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Secretários e Senadores - ~ 
num Encontro de Vereadores das Regiões Norte ~ 
Nordeste. . 

Para nós, aquele evento teve uri significado mui
to especial. Aqui já foram lembradas,•. em um pronun
ciamento que nos antecedeu, a necessidade e a felici
dade das pessoas voltarem às suas origens. Eu tam
bém, no momento em que parficiJXl de um Encontro de 
Vereadores, sem dúvida volto às. minhas origens. Há 
pouco mais de um ano eu era vereadora-

Exerci, durante doze anos, a função de verea
dora em um município d6 interior do Rio Grande do 
Sul. Portanto, encontrar-me mm Vereadores, debater 
os problemas locais daquele Estada, muito semelhan
tes oos do Estado do Rio Grande do Sul, foi um mo
mento ÍIT1l3f, de crescimento, de troca de experiência, 
enfim, de neabaslecer energias para a continuidade 
dos nossos trabalhos no Senado Federal. ~ 

Estamos tendo a oportunidade de testemunhar 
um singular momento no cenário político naGional, 
em que mudanças e conqtistas democráticas são 

~ inseridas na legislação federal, em especial no que 
. diz respeito à Lei Eleitoral em relação às eleições de 

96; a Lei Eleitoral, como todos os v_ Ex's lembram, 
dispõe que cada partido ou coligação deverá regis
trar 20% no mínimo de vagas a serem preenchidas 
por candidaturas de mulheres. ~ 

É importante que se cumprimente os organiza
dores daquele evento, em especial o Presidente da 
União de Vereadores do Pará, Veneador Zeca Araú
jo e toda a equipe organizadora, porque, num en
contro daquela envergadura, em que estiveram pre>
sentes mais de 700 Vereadores, dentre os temas 
abordados, praficamente 60% tratavam de assuntos 
relacionados à igualdade das pessoas, à lmportãn
cia da mulher no poder, sua valorização e principal
mente do combate à violência. 

Isso demonstrou claramente que por este Bra
sil afora há muitas pessoas oomprometidas com 
queslões que oonsideramos fundamentais, - e o 
Brasil, na Conferência Mundial de Mulheres, foi sig
natário de um documento, de uma declaração, em 
que expressa claramente o seu compromisso com a 
democracia, com o desenvolvimento, com a paz e 
com a igualdade que todos desejamos. E nosso 
Pais, de fotma muito madura, tem dado demonstra
ção, a outros inclusive, que está realmente compro
metido com essas questões. 

T !Vemos a oportunidade - e é importante que 
se diga -. juntamente com vários parlamentares fe
derais, com destaque pela atuação brilhante, logica-
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mente, dos Senadores daquele Estado e das Sena
doras Marina Silva e Benedita da Silva, de tratar te
mas gerais. Fizemos uma grande avaliação dos te
mas relacionados diretamente com a mulher, de 
quesfões figadas à saúde e ao direito reprodutivo, à 
prostituição e ao tráfico de mulheres, à violência, ao 
poder e à discriminação. Mas, acima de tudo, ficou 
clara a visão dos Vereadores daquela região e de 
outros Estados, não apenas da região Norte e Nor
deste, dos grandes temas n;l.Cionais que o Congres
so Nacional debate neste momen10. 

Aqueles Vereadores estavam atentos, informa
dos, preocupados e inclusive buscando manifestar 
suas posições para que pudessemos trazê-las para 
este plenàrio, onde grandes decisões são tomadas. 

Lã, discutiram a questão do setor produtivo do 
País; questionaram a onda de desemprego que se 
abate sobre todos os setores; buscaram transmitir a 
ansiedade por que passa a classe produtiva, a agri
cultura e a pecuária, neste momento; discufiram a 
questão da facilidade com que alguns setores são 
socorridos em momentos dffíceis, como o setor fi
nanceiro nacional; de como é tão difícil chegar um 
auxilio, um crédito às pequenas, às médias empre
sas; e discutiram, principalmente, a busca de scilu
ção para os grandes problemas que aquele Estedo 
vive, que são os problemas de infra-estrutura, de 
construção de estradas, de·geração de emprego, de 
falta pos1os de saúde e de hospitais e da necessida
de da criação de programas que dêem atenção mais 
direta às crianças,· aos jovens, aos meninos de rua 

. e, principaimente, às mulheres. 
Tudo isso fez com que sentíssemos que a ci

dade de Belém, pelas suas características próprias, 
para quem a conhece pela primeira vez, como foi o 
meu caso, realmente é uma cida:le que encanta, por
que :possui túneis verdes, são túle!s de mangueiras, 
onde as praças, bosques, parques e avenidas, são 
verdes. Hã muita árvore, muita ãgua e muita história. 

Vimos igrejas e monumen10s seculares. É uma 
cidade que busca gradativarnente, com o esforço 
dos seus governantes, colocar serviços e estrutura, 
num l'lioal s~ (!o..':>emssáM para.'-*nder às 
exigências das épocas e da vida modema Hã mú-
tas dificuldades, ainda. · 

Por outro lado, é uma cidade que encanta pela 
sua cultura, tivemos oportunidade de conhecer o 
Teatro da Paz, onde foi reaiizada a abertura cultural, 
oportunidade em que vimos claramente o significado 
e o senfido refJQioso, carregado de misticismo, vaio
rizando a origem da nossa gente, a mistura cultural 
do btãnco, do negro e do índio. 

Tudo aquilo é riqueza. Sabemos que o Parã
estão ai as pesquisas, os últimos dados - é um Es
tado rico na sua terra, mas muito mais - pudemos 
sentir - rico no coração da sua gente. Isso tudo não 
poderíamos deixar de registrar. 

FQmos recebidos, de forma muito cordial, inclu
sive, pelo Governador do Estado, que nos recewbeu 
na residência oficiaL 

S. Exª também foi ao Encontro de Vereadores, 
numa demonstração de altivez, de valorização, de 
respeito e de vontade de administrar e buscar a so
lução para os problemas, com todos aqueles que 
ocupam cargos públicos, pr!'ilcipalmente com os Ve
readores que estão, no dia-a-dia, próximos das co
munidades, vendo a pobreza, o crescimento, o de
semprego, sendo ombro para as lágrimas de alegria 
e de sofrimen10 do povo. · 

Foi muito interessante' a determinação do Go
vernador daquele Estado, Governador Almir Ga
briel, que estabeleceu em sua agenda, que é urna 
agenda complicada, é uma 'agenda de Governàdor 
de Estado, um dia na semana para ouvir os Verea
dores do seu Eslado. Isso significa que gra:lalívamen
te as ru.toridades, aqueles que estão em cargos mais 
elevados, se dã:l conta da importância da política que 
é feita a nívellllt.l1icipal, bem próxima do povo • 

Por isso, estamos aqui para õiZer que esses 
eventos são importantes, são significa!ivos. Tenho 
certeza de que nos debates que lã se travaram, nos 
questionamentos, nas dúvidas, a verdadeira his!ória 
da discriminação contra a mulher foi levantada, 
questionada e debatida E isso, tenho certeza, se re
verte em crescimento para todos. 

Os Vereadores das Regiões Norte e Nordeste 
estão atentos ao que se passa aqti no Congresso 
Nacional, tanto que do encontro duas moções foram • 
~inadas por todos os Presentes: uma que se refe
re ao vem oferecido pelo Presidente da RepüJiica 
ao-Projeto de Lei da Càmara o> 114, que trata da 
questão do planejarnen10 familiar e, mais especifica
mente, da esterilização voluntária Todos os presen
tes pediram que nós.. P.3riamentares federais, Sena
doras e Deputadas, fôssemos portadoras dessa mo- . 
ção para que ela chegasse ao Presidente da Repú
blica, ao Miristro da. Saúde, enfim, a todos os Srs. 
Deputados e Senadores. 

A outra moção de apoio foi ao PLC 29195, que 
~a jOrnada de trinta horas semanais para o 
exercíciO profissional da enfermagem. FIZemos uma 
avaiiação, um debate e constatamos, naquele espa;x>, 
reforçando aquilo que jã pensãvarnos - inclusive no fi.. 
nal da semana estivemos com o Ministro do.Trabalho 
para apresentar nosso posicionamento -, que o ve1D 
a essa categoria significa um desrespeito, tma desva
lorização e até Lma incoerênCia porque sabemos que 
muitos profissionais, médicos, dentistas, psicólogos, 
fonoau:liólogos, terapeutas, nulricionislas têm essa re
dução na sua carga .horária. Por que enfermeiros -
conhecendo o tipo de trabalho que fazem, a qualida
de, corq>etência e dedicação que demonstram e, por 
outro lado, as condições de trabalho que lhes são ime 
postas- são sWmetidos a essa á!Scriminação? 
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Então, portadores desse pedido, desse apelo nais: devemos ir às causas do desemprego; deve-
que nos foi feno naquela ocasião, estarros transmi- mos combater as altas taxas de juros; devemos lutar 
tindo-o a todos os Srs. Senadores no sentido de que contra a discriminação ao pequeno e micro empre-
também possam se somar a essa luta, da derrubada sário. Precisamos denunciar a onda de desemprego 
do veto, que é uma luta justa de todo o setor de en- que atinge a todos. 
fermagem do nosso País. Programas de políticas públicas devem se ele-

Ao concluir, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Sena- tivar na prática, porque hoje elas estão no papel. Es-
dores, gostaríamos de reafirmar algo que basica- ses programas precisam de recursos, de 01Ç211lento 
mente caracterizou a nossa participação naquele e de emendas e devem ser acompanhados não ape-
evento em relação à seguinte questão: Mulher, Po- nas por mulheres, mas por homens, para que as 
der e Discriminação. . _ mulheres e as crianças possam ter um acompanha-

Saberros que a discriminação ainda persiste. A mente adequado na área da saúde, da educação, da 
mulher avançou em muiros setores da sociedade, habftação, ele. 
mas os avanços não foram realizados de forma ho- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ·Senadores, também 
mogênea A mulher precisa participar de espaços de não poderros deixar de registrar, no momento em 
decisão. E para isso, através da bancada fede- '· que falarros tanto da importância da saúde, saúde 
minina, estamos agora, acima de siglas partidal ,~ que vemos, sob dois ângulos: a saúde do corpo e a 
é importante que se registre isso -, fazendo um tra- -aúde da mente. A saúde da mente ocorre exata-
balho muito integrado em relação a projetes que es- mente por meio da educação e da cultUra, que este 
tão tramftando no Congresso Nacional e na Campa- País precisa urgentemente resgatar: · . 
nha "Mulheres sem Medo do Poder". Em relação à saúde do corpo;sensibiljzada, re-

Di>s quase 200 projetes relaciOnados com gistramos que recebemos da estudarrte da Universi-
questões do gênero, priorizarros aproximadamente dade de Brasília, Ana Paúla· Ferrari, uma ·correspon-
trinta. Já fizemos um apelo pessoal aos Presidentes dência,. que démonstra a sua preoc.~ação com a 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados no educação e o esforço que está fazendo. Também 
sentido de qúe esses projelos sejall'l cotoc.ados em faz um apelo, lança um gritá de socorro aos gi:iver-
votação e em diseussáo, para que possamos retirar nantes deste País e principalmenta aos órgãos 'dire-
discririünações que ainda pesain em relação ao tra- lamente ligados à saúde. _- · · . · _ · . _ 
balho, ·11 Violência, à exploração, ao assédio sexual e ___ Nã~ lerei. Ioda a corr~_ndên<:;ia;_ apenas o pa-
para que <:onsi.gamos- mudar o nosso Código Penal, · rágrafo em que menciona ter duas i.rrnãs com pro-
que ai.nda nos discrimina em relação aos crimes de- blema de medula óssea: . 
Violência e de desrespefto sofridos por mulheres e 
por menína5 a lodo o momento. · · · · _- _- · "Mi.nha i.rrnã Carolina faleceu em 

Gostariamos de cfJZer que só entendemos que- · 14/03195, com 20 anos, ·depoiS de-se tratar 
essa luta se dará de forma equilibrada e de forma durante seis anos. A outra irmã, Laísa, de 
justa se a mesma for encaminhada por homens e mu- · çinco anos, eSjã éom suspaita .c!o mesmo 
lheres._ $e essa' luta for encampa:la apenas por rnullJe,. problema, deSde 1993." · 
res, certamente continuará sendo-uma voz percflda. . .. . 

Aqui estamos· num ambiente C:om 81 Senado- Ela qÚestioria, · s..s.· seriadóres, ooino tomar 
res, dentre. os quais apenas 5 são mulheres. Temos.· ... esta Pais iTiais esclareCido, onde todós, conscientes 
sentido o. respeito com que somos tratadas pelos da sua responsabi[dad~ de. dar conti!lUi.dade à Vida, 
Srs. Senadores, rna5 precisamos de mais do· que dãem-se conta de quanto é Importante serem doa-
isso: prec.i_samos que os Srs. Senadores sejaJri nOs-· · dores volu!Ítários; onde hajã programas de divulga-
ses parceiros na denúnCia e na divulgação do que ção e campanhas que esclareçam as pessoas sobre a 
tem sido fei.to, do que se faz e do que Se precisa fa.. doação que se faz, em yida. Trata-se de .uma doação 
zer neste-Pais em defesa da igualdade. Queremos; sirf4lles; mas de total importãncia para quem.prec.isa. 
principalmente, que'tõda a SOCiedade brasileira per-- · ·Também fazemos ·um apelo· aos. nOssOs gover-
c.eba que as _mulheres querem chegar ao poder, inclu- nantas, aos mei.os de comunicação e às empresas, 
sive, para queStiOnar ésse·poder que está ai, paia pêr- pará que façam· réverter algum beneficio para a po-
guntar se realmente os valores dei solidariedade, de pulaçãa, lanç:;indo campanhaS; manifeslos· e stbsi-
~ . de fraternidade lêJTl sido vMdos por todos diando, inclusive, Informações para que as pessoas 
aqueles que estão no poder, qualquer que seja o nível possam ser mais solidárias e fraternas. 

Para isso, também estamos fazendo um clha- Muito obrigada. 
mamento especial às mulheres no sentido de que a 
nossa Participação não se dê especificamente nas DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
nossas ·questões de·di.reilos. Ela deve ser ampla. SRA EM/LIA FERNANDES EM SEU PRO-
Devemos ser atuantes nas grandes ques1ões nacio- NUNCIAMENTCi: 
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Brasília, 26 de março de 1996. 

EX:m" Senhora 
EMÍLIA XA VlER FERNANDES 
Senadora (PTB-RS) 

D. Erllilia 

Sou estudante da Universidade de Brasília-UnB e 
vero.ho desenvolvendo uma camp~a de divulgação e conscientizaç~o . de 
Doadores V c;>luntários de Medula Ossea. 

O transplante de Medula Óssea, muitas vezes, é a única 
dtemativa· para paCientes com Leucemia, Anemia ApláStica, algQIDaS 
do.:nças genéticas como a Síndrome de Fanconi e vários outros tumores 
malignos. Porém, nem sempre é encontrado doador na família do próprio 
paciente. Apenas 25% dos pacientes encontram doadores compatíveis na 
própria faririlia. 

Estou nesta luta pelo fato de ter duas irmãs com 
problema de medula óssea. Minha irmã, Carolina, faleceu em 14/03/95, com 
vinte anos, depois de ' tratar durante seis anos, em Goiânia/GO, Campinas/ 
SP e Curittba!PR. O diagnóstico dela não ficou esclarecido totalmente; 
alguns hematologistas afirmavam tratar-se de Anemia de Fanconi, outros 
suspeitavam de Púrpura e finalmente de Anemia Aplástica. 

A outra irmã, Laisa, de cinco anos - com suspeita do 
mesmo-problema desde 1.993, em Curitiba, estava sendo acompanhada em 
Goiâni!i até agosto de 1.995, quando meus pais resolveram levá-la para São 
Paulo e Çuritiba. ·Foram realizadas avaliações mais aprofimdadas em 

- Curittba, inclusive exames dos familiares nos-U.S.A. De acordo com os. -
resultados, ~cluiu~se.Anemia de .Fanconi da família. Diante dos estudos 
feitos, a equipe hematológica do Hospital das · Clínicas de Curitiba, 
diagnosticou o mal como sendo Anemia Aplástica. ~CUIIdária à Disceratose 
Congêníta, que está sendo controlada coni tratamento ímunôsupressor com 
25mg de . oximetalona diària, e mesmo. com descanso aos sábados e 
domingos, tem apresentado vários efeitos colaterais. 

Por outro lado, Laisa não possui doador de medula na 
familia, razão pela qual foi iliscrita no Banco Brasileiro de Medula Óssea , 
do Hemocentro de São Paulo, da Funda~o Pró-Sangue. . 

D. Einili.a, as informações-· que recebemos sobre o 
transplante de medula óssea de não aparentados no Brasil é limitada e 
superficial. O número de doadores voluntários cadastrados ainda é pequeno 
diante da possibilidade de existir compatibilidade entre paciente/doador e 
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diante da dificuldade de se efetuar o cadastro. Estatiscamente a proporção 
de haver compatibilidade seria de 1/100.000 a 1/1.000.000. O HI..A. exame 
que determina o cqdigo genético, estava sendo realizado gratuitamente em 

diversas cidades brasileiras. Recentemente a notícia é que o exame (HLA) 
para doadores voluntários foi suspenso em alguns locais como em Goiânia e 
Brasília. 

Devido às características raciais da população brasileira 
necessitamos aumentar o número de nossos registres para desta forma 
aumentar a possibilidade do encontro de um doador. A doação de medula 
óssea é wn procedimento feito em vida, em qualquer idade, sem risco ou
consequência para o doador. A doação de medula óssea equivale a uma 
doação de sangue, ou seja, nosso organismo recupera-se rapidamente. 

A campanha proposta seria organizada como · um 
projeto conjunto do qual participariam Univesidades (UnB e outras), o 
Governo Federal, Ministérios da Saúde e das Comunicações, organizações 
comunitárias, com apoio de organismos internacionais como a OMS, a midia 
em geral e entidades de apoio finanCeiro. · 

' Considero necessário apenas mencionar que como é de 
amplo conhecimento de V.Sa o tempo nestes tipos de enfermidades é um 
fator imperativo e determinante, contra o qual tem-se que lutar de minuto a 
minuto desesperadamente. 

· Mesmo sendo de interesse ineu é particúiarmente um 
caso em família, estou segura que esta campanha virá, inquestionavelmente, 
beneficiar outras e militas famílias que hoje se encontram .no mesmo e 
profundo pesar. · · · · · · · 

Estou . ~: s~. ·in~iro .. ~r···~ . ~enÍuais · 
esclarecimentos e participação nesta luta. Espero·.contar com o· seu apoio 
para desenvolver e divulgar esta campanha. Aguardo ansiosamente seu 
pronunciamento. Muito obrigada,······ · · · · · · 

Respeitosamente 

. . . . ... - ~ .... 
~""\i.'- 7.: ... ;:,...~ .... t~~.-..;.~-:... ... -. •-
Ana Paula Ferrari 

_ Endereço para contato: SGAN WS Qd. 915, Conjunto "C" 

Telefone: (061) 273 7202 
e-mail: ferrari@ cic.unb.br 

Casa Menino Deus, CEP: 70790-150 
Brasilia,DF 
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SALVE UMA. VIDA 

DOANDO PARTE DA SUA MEDULA ÓSSEA 

O transplante de medula, muitas vezes é a única alternativa para 
um paciente com leucemia ou alguma outra doença no san~:,'lle, porém, nem 
sempre é ~ncontrado doador na família do próprio paciente. 

Por isso, existe na FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE 
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO um BANCO DE MEDULA ÓSSEA. no 
qual qualquer pessoa de 18 a SS anos, em bom estado de saúde pode ser tipada 
para HLA c cadastrada como doador voluntário de medula óssea. Portanto, é 
necessário contarmos com a colaboração do maior número de indiv!duos 
doadores; pois só com Um grande número de voluntários cadastrados é- que se 
tem a chance de encontrar um compativel não relacionado. 

Sua participação, qualquer que seja ela. é m11ito importante. 

PEJ;tGVN.TAS E RESPOST~S SO~RE D.OAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA 

1) O que é medula Ó1sea? · · · 
A medula óssea é encontrada dentro dos ossos do corpo. Ela produz todos os 

c;;mporieme5· do · sàngu~ ·incluindo ·as células brancas. os agentes mais importantes 'do 
sistema~ defesa do ser humano~·.· .. :. . ... 

2) o qu~ aéo~teec se ni~ é passivei encontrar doador compativei entre os familians 
do pvi!m•? , ., -·.,_:r··~:·_-, ... -··~-··.-.:· .. ,·._ t-: ...... :- •.. ~· ~--·~· --: 

E preciso procurar, então, um doador compaúvel, por e.'templo, num BANCO DE 
MEDULA ÓSSEA O Banco necessita de um número muito grande de voluntários tipados 
para HLA. para que possa encontrar com mais facilidade um doador compatlvel 

3) Quem pode ser doadàrt 
Voluntários com boa swde com idade de IS a 55 anos. 

4) Se um voluntário compatível é encontrado, o que Sl!.segue? 
Uma vez que o Iaboratório.tenha identificado uma compatibilidade. o próximo passo 

e obter a ceneza de que o doador quer seguir com o propósito da doação, através de uma 
decisio sua consciente. ta vida do pacieme fica nas mãos deste dóador ). 
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5) O que acontece antes da doaçio parn o doador ? 
Um exame clínico. rigoroso, c realizado pàra certificar o bom estado de saude do 

doador Não há nenhuma exigência quanto a mudanças de hábitos de vida, de trabalho ou 
alimentar 

6) Como n medula óuea i removida ? 
·O doador recebe anestesia geral ou peri-dural. Geralmente 4 a g pequenas punções 

silo feitas na área pelvlca posterior. A medula é extraída por aspiração feita com agulha e 
seringa.Tal procedimento dura de 60 a 90 minutos: Menos de 10% da medula é removida. 
Dentro de poucas sellliiill!.S o doador ja recompõs a medula óssea que foi retirada. 

7) Quai• do 01 riscos para o doador ? 
PraTicamente nenhum. Até hoie não há relato de nenhum acidente devido a essa 

doação e procedimento. Quando muito ·a doador, nem todos, terá pequena dor no local da 
punção. sem nenhuma outra consequência. 

8) Quais as chances de se encontrar um doador compatfnl ? 
Estima-se hoje, que seja por volta de 1 para 100, até mesmo de I para 1.000.000 

as chances de se encontrar um doador compativel entres pessoas nllo aparentadas. E.'i_ta 
!_Zrande variação corre por conta do HLA do paciente ser" encontrado mais ou menbs 
raramente na populaç!o. 

9) Quem nessecita de transplante de medula óssea ? . 
Pacieme com produção anormal de células sanguíneas geralmente algum tipo de 

-câncer do sangue. como leucemia necessita de tranSplante de medula: Também aqueles 
pacientes portadores de aplasia de medula ou destruição de medula por irradiação, ~ntre 
outros casos. 

10) Como os pacientes recebem a medula óssea ? 
- . Depois de um tratamento que destrói a própria medula, o paciente recebe a nova 

tnMuln rr-r mt>io cie tnmsf\!são Demol'!l aproximaàamente ;: -semanas para que a uovn 
medula comece a produzir células novas. • 

COMO SE PODE TORNAR Ul\1 DOADOR DE MEDULA ÓSSEA 

1) Doe 2 colheres de sopa de sangue { 10 mi). 
Você deve esw- na idade entre I 8 e 5:5 anoa e estar em bom estado de saúde 

2.)-Seu sangue é tipado para HLA. 
É um teste de laboratório para identificar seus antígenos. 

3) Seu tipo de HLA. vai para o Banco de ciadoa cio computador. 
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4) Uma primeira compatiliilidade é determinada quando surgir um paciente. 
Apenaa um número muito pequeno de potenciais doadores recebem um 
telefon~a chamando-os para a posslvel doação, dada a necessidade de 
compatibilidade com o paciente. 

5) Outros testes sanguíneo! serão necessários caso você tenha uma 
compatibilidade preliminar. Eventualmente serã então convocado a: tl!zer uma nova 
coleta de sangue .. 

6) O "MILAGRE" da compatibilidade foi confirmado. O que é muito raro entre 
pessoas não aparentadas. 

00035 

7) Você decide doar. Pessoas especializadas lhe prestarão informações e um médico dirá 
se você está em perfeita saúde. Depois de informado voe! é quem dirá se fàrli 
a doação. sem nenhum constrangimento. 
SALVE A VIDA DESSE PACIENTE, é o que se lhe pede. 

·aso você se interesse em ser um doador de medula ósse·a, ligue para o nosso !ab~ratório 
que lhe diremos como proceder. 

LIB-Laborstórío de lmunogenética e Biologia Molecula 
Telefone: (062) 2!2-4054 
Endei-lço: Rua 16-A, 475 Seta~ Aeropono. Goiãnia-Go 

.. · ' ·-~ ., 

l'PS . 

TER~lO DE CONS.ENTIMENTO 

flu, abaixo assinado e qualificado; pelo. pre•ente instrumento coo•into fonnalntente que meus dadc 
cadastràis e o rcsult~tdo de minha ripagem HLA e outros exames àe Histocompatibilida.de 
hmmogenética ~~~R! incluídos no RegistrO Nac:ional de Do~dom Voluntários de Medoln Onr 
(Banco de Medula Ossea) coordenado pelo Laboratório de lmunogcnética da Fundação Pró-Sangt 
Hentocentro de São Paulo. · 
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Nesta data. recebi as informações preliminares sobre o Ttansplattte de Mt:dula Óssea. ficando cons~;.,.u 
dn propósito a que se destina o referido RegistrO. Estando de acordo, preenchi a ficha anexa. 

Goiãnia. de de 19. 

Nome Le!!ivel 

Assinatura 

ENCONTRO DE VEREADORES NORTE E NORDESTE 
29 ã 31 de março de 1996 

Centur- Belém- Pa. 

MOÇÃO DE APOIO 

Ao PLC 29/95 qúe determina a jornada de 30 semanas para o exércico profissional doo enfetmagem. 

O PLC 29/95 que foi aprovado por unanimidade no dia 30/11/95 no Senado Federal teve 
veto presidencial em 21/12196 com um parecer equivocado do Ministério do'Trabalho. 
_ Os profissionais de enfermagem são 500 mil trabalhadores na Saúde no percentual de 

53%, destes 98% são mulhereS. , 
Somente estes profissionais prestam ASSISTÊNCIA INTEGRAL E CONTINUA nas 24 

horas, togo à exposição aos RISCOS de locais INSALUBRE é CONTINUO e por isto maior que 
as demais categorias. · . 

Na ãrea hospitalar, na grande maioria, este profissionais atuam 8 hora por dia, não muito 
diferente de outros locais, convivem muitas das vezes em condições inadequadas, longas ho.ras 
de ~ uaball ao nottnno, ~ -eonvMt,- com a doença e a morte iminer:tte e I ou presente, 
desgaste visual c:tevido luminosidade interna, grande eSforço fisico, contato direto com os 
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, com medicamentos imuncxfepressores e 
quimioterãpicos, doentes com tratamentos radioatívos, sangue e seus derivados contaminados ou 
não; utilização intensa de desinfetantes e detergentes sobre mãos e braços, etc. 

Outnos profiossionais como: médicos, dentista, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, t t"" rta 
ocupacional, fanmaeeuticos; psicólogos, técnico de laborátorio e técnico c!Qedi61ngia, já possuem 
eSta jornada reduzida de trabalho, portante' o DIREITO à 30 horas semanais esta sendo NEGADO 
ape."l3S à El'lfei'IT'.agem.._ _ --· -· ····-. _ ... . · 

A 11 Conferência Nacional de Recursos HLnnimcispara Saúde do Ministériõ da Saúde sm 
1993 a firma "Considerando a natureza da atividade em saúde, a jornada máxima de trabalhO 
para os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais" 
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O governo busca ALTERNATIVAS para aumentar o nível de emprego e desconhece este 
fato onde a redução da jornada de trabalho tem mostrado um eficaz mecanismo CONTRA O 
DESEMPREGO. 

É uma luta de 41 anos e por esta CAUSA ser JUSTA e de RECONHECIMENTO 
profissional onde este lidam com: vida, dor, sofrimento, angústia, ansiedade e às vêzes com a 
morte .e que assinamos esta MOÇÃO DE APOIO. 

Belém- Pa, 29 de março·de 1996. 

ENCONTRO DE VEREADORES NORTE E NORDESTE 

MOCÃO DE APOIO 

Ao Projeto de Lei da Câmara no 114. de 1994 (no 209 - A 
de 1991, na Casa de Origem que regulamenta o parágrafo 7' do Artigo 226 da 
CF, que trata do planejamento familiar ). . . · 

Os participantes do Encontro de Vereadores Norte e 
Nordestt: Belém/Pá realizado no periodo de 29 à 31 de março de 1996, 
manifestam seu apoio a derrubada do veto à Lei 9.234 de 12-de janeiro de 95 
pôr acreditar que o projeto na sua fonna original garante os direitos 
reprodutivos dos homens, mulheres e dos casais e protege a família em suã 
est:rutara . 

O Projeto, como aprovado nos dois casos legitima as 
recomendações das Conferências de "População e Desenvotrimento• do 
Cairo em 1994 e a IV Conferência Mundial da Mulher realizado em 
Pequim em 1995 representando um grande avanço para a população 
brasileira 

A dm'ubada do veto é uma questão de Direito e de Justiça!. 

' ,· .. , 

IDENTIDADE 

CotJ.u- fu - 11 \.( g ~ 
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O SR. PRESIDENTE (José Bianco)- A Mesa solidariza-se com V. Ex" 
nos cumprimentos e rio reconhecimento desse Encontro de Vereadores do Norte e 
Nordeste, a realizar-se na cidade de Belém. 

· · ~a paliõ;ra acrnobre Senadorl'tabor Júnior. 
S. Ex" disporá de 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Sr>s e Srs. Senadores, há pouco mais de um ano tive oportunidade 
de trazer ao conhecimento desta Casa um fato que reputei da maior gravidade para 
o Estado que represento no Congresso NacionaL 

T-ratei da situação zanitária de assistência médica no meu Estado, o 
Acre, e procurei trazer dados relativos à incidência de malaria na Região Norte e, 
particularmente. no Estado do Acre. Concluí, fazendo um apelo às autoridades do 
Ministério da Saúde, -sobretudo à Funàação Nãeiona! de Saúde, para pôr em 
prática ac;ões de combate a essa endernia que, em pleno final do século XX, ainda 
ocasiona muitos óbitos na minha reQião. 

0004! 
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Agora volto a abordar o assunto, depois de tomar conhecimento de 
uma reportagem publicada no jornal A Gazeta·; edição de 24 de março último, com 
o seguinte título: "Malária aumenta no Estado do Acre." 

Vou ler a reportagem para conhecimento da Casa: 
'.'O Acre teve, de janeiro a dezembro de 1995, 36 mil casos de 

malária. Foram examinadas 117,1 mil lâminas. Desse total, 26.421 
delas foram em Cruzeiro do Sul, município que mantém a liderança 
em casos da doença. A Fundação Nacional de Saúde (FNS), a ex
S.ucam, confínmou 9.728 casos positivos, sendo 5.166 falciparum e 
mais 4.521 vivax. No primeiro caso, o percentual de infectados chega 
a 53,1%. E, no segundo, o índice é 41%. Nos dois primeiros meses de 
96;- porêm,rcrrarn- coletadas 17,3 mil lâminas. Dessas, os casos 
positivos somaram 3,6 mil casos. Um total de 905 (do total acima) 
foram importados. 

Em segundo lugar, com 9.181 casos, aparece Rio Branco. Na 
capital do Acre, segundo a FNS, foram examinadas 25.858 lâminas: 
Do total, segundo os dados, houve 4.123 (35,5%) de falciparum. 
Outros 4.975 (44,9%) foram da malária vivax, a mais cruel de todas. 
Plácido de Castro, a 98 quilõmetros de Rio Branco, vem em seguida: 
são 5.541 casos, num total de 18.518 lâminas examinadas. Foram 
3.215 (41,5%) de vivax e mais 2.290 (29,9%) de falciparum. 
. A cidade de Acrelândia, na divisa de Plácido de Castro e 

Senador Guiomard, o quadro não é nada animador: 2.579 casos de 
malária. São 1.350 (47,4%) de vivax. Outros 1.223 (28%) foram de 
falcipanum. A cidade de Tarauacá (de onde sou originário),.no vale 
do Juruá, foi a quarta colocada: 8.962 lâminas examinadas. Dessas, 
segundo a Fundação Nacional de Saúde, foram registrados 1.771 
casos (20,00%) de vivax e 443 de falcipanum. Abaixo, o quadro por 
municípios sobre a situação da doença." 
A seguir há um quadro, município por município, que peço conste do 

meu pronunciamento. 
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• Apesar dos 3,6 mil casos positivos de 
malária em Rio Branco, em apenas dois me
ses de 1996, a Fundação Nacional de Saú
de (FNS), a ex-Sucam, asSegura que não há 
um surto endémico da doença na capital do 
Acre. Porém, sabe-se, em toda Rio Branco 
existem focos da doença. Os conjuntos So
lar e Procon, na Vila lvonete, são hoje os 
mais castigados. 

Para os técnicos da Fundação Nacional de 
Saúde, "alguns casos registrados naquela área são 
fatos isolados, e que, provavelmente, foram trazidos 
por pessoas do interior.• 

Sr. Presidente, os dados que acabei de ler 
para conhecimento da Casa são estarrecedores. 
Em 117 mil lâminas examinadas há um total de qua· 
se 36o/o de casos positivos e, apesar disso, a Funda
ção Nacional de Saúde procura justificar á!Zendo 
que não se !rafa de epidemia Como pode não ser 
uma epidemia quando 35o/o das 117 mil lâminas exa
minadas apresenfaram resultados positivos? Esse 
caso requer que as autoridades realmente tomem 
providências imediates, pois o problema não é só do 
Acre. V. E#, Senador José Bianco, que preside a 
sessão, sabe que Rondônia apresente o mesmo 
quadro, bastante conhecido por nós, e de igual 
modo o Amazonas, de maneira ~em seu in
terior. SOO necessárias providências, porque não se 
justifica, a essa altura, árante da evolução atingida pela 
área médica. que ainda estejamOS nos defrontando 
com casos de malária, principalmente nas cidades, 
corno Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que são os dàis 
maiores centros urbanos do meu Estado. 

-A Sr!- Marina Silva - Permite-me V. Exii um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Concedo, com muita 
honra, o aparte à Senadora Marina Silva 

A Sr" Marina Silva - Senador Nabor Júnior, 
parabenizo V. Exª por !faZer"esla,Pilllllema..a~õ<.S!;k "' 
nhecimento do Plenário da Casa Oi.Janto a essa si
tuação de epidemia e de calamidade em que se en
contra o Estado do Acre em relação à malãria. Ainda 
no início do meu mandalD, quando fui aos municí
pios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e a outros 
do Vale do Juruã e a alguns do Vale do Acre, tive a 
oportunidade de visitar os postos da Fundação Na
cional-de Saúde. Os funcionários jã diziam que, se 
não houvesse uma reestruturação dos postos, ofere
cendo condições para que pudessem fazer o traba
lho de borrifação nas casas, nos seringais e nos pro
jetes de assentamento, o número de casos de malá
ria, que jã era assustador na época, iria ficar insu-

poriãve:l. Chegando a Rio Branco, dei conhecimen!!l 
ao Dr, Roraima, que me disse que estava tomando 
providências e que a situação estava sob controle. 
Agora, V. Exii me revela dados confirmando que 
realmente os funcionários estavam correlos e que a 
situação não estava, nem está, sob controle. Hã um 
problema que talvez seja mais grave ainda, Senador 
Nabor Júnior, que é a questão da CCfllaminação da 
população do Acre - e sei que isso acontece tam
l(ém em quase toda a Amazônia- pelo vírus da he
palite, seja o do tipo A, B ou mesmo a perigosíssima 
hepalite tipo c;. Os dados levantados pelo Banco de 
Sangue de Rio Branco dão conta de que 60o/o das 
pessoas que vão doar sangue e que são investiga
das estão confaminadas com o vírus da hepatite. 
Isso é mais do que calamidade. pois se considerar
mos que a confaminação do vírus da hepatite B é 
feita principalmente através da transfusão de sangue 
ou através do contalD sexual, poderíamos ficar as
sustados. Imaginem se esses 60o/o fossem relativos 

~- a pessoas confaminadas com o vírus HIV, seria uma 
situação de desespero. Todavia, pelo falo de a he
patite do tipo A e B ser uma doença que, muitas ve
zes, é reversível, tem cura- no caso da hepatite C é 
mais compficado - as pessoas não estão dando a 
devida atenção. Sei que existia uma meta do Minis
tério da Saúde de fazer a vacinação em massa con
tra a hepatite de crianças de 5 a 14 anos da região. 
amazõnica. ESse trabalho foi iniciado e não foi con
. cluído, mas chegou a hora de cobrarmos do Ministé
rio da Saúde, o que pretendo fazer, e para tento e 
es!!lu fazendo levanfamentos com o médico Tião 
Viana sobre essa situação. Vamos exig~ desse mi
nistério uma ação mais contundente, tanlo com rela
ção à malária, conforme os dados que V. E# acaba 
de apresentar, mas também quanto a esse episódio 
da contaminação das pessoas com o vírus da hepa
tite. Parabenizo V. Exª. Reconheço a gravidade da 
situação, até porque o Acre está sem comando e 

' srn1 estrutura de saúde. E V. E# sabe muito bem, 
sendo do município de T arauacá, que hã municípios 
em nosso esfado que não têm nem médico e algl,lns 
que funcionam com um médico, como era o caso de 
Feijó há alguns meses, que tinha um médico para 30 
mil habitantes. Agradeço V. Ex• pela oportunidade 
do aparte. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Eu é que agradeço 
o oportuno aparte de V. Exª, que vem realmente re
forçar a argl.lrnentação que estou expedindo, objeti
vando, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, alertar 
as nossas autoridades sanitárias, do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, 
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para desenvolverem um programa de combate a es
sas duas doenças, que estão levando grandes preo
cupações à familia acreana. De um lado a malária, 
com 35% de casos comprovados entre as pessoas 
que se submeteram a exame de lâmina, e a hepati
te, a qual se repor1ou a Senadora Marina Silva. 

Estamos entregues à própria sorte. Há municí
pios em que não existe sequer um funcionário da 
Fundação Nacional de Saúde para executar as me
didas preventivas de combate às doenças. Houve a 
desalivação da antiga Sucam no Governo do Presi
dente Collor, com a demissão de milhares de funcio
nários, que faziam o trabalho preventivo não só nas 
cidades mas também no interior, nos seringais, nas 
colônias, no interior do Acre, em Rondônia, na Ama
zônia E até hoje não conseguiram substituí-los ou 
pelo menos dotar a Fundação Nacional de Saúde 
dos recursos necessários para pôr em prática um 
programa preventivo, porque depois que a pessoa 
se contamina é mais ámcil. Temos que agir preventi
vamente. 

O problema de saúde no Brasil deve ser trata
do de maneira preventiva, principalmente em rela
ção a essas endemias 'rurais. Essa é uma prática do 
início do século. Nossos antePassadOS, pais e avós, 
quando ocupavam a Amazônia defrontaram-se com 
vários perigos: era o índio, era a fera e era a malá
ria. E agora, no fim do século, passados quase cem 
anos de ocupação da Amazônia, ainda estamos nos 
defrontando com uma epidemia dessa, com uma en
demia rural, como é a malária. 

Aproveito, então, a oportunidade para dirigir 
um veemente apelo ao Ministro Adib Jatene, que é 
acreano de Xapuri, que tem demonstrado mui10 inte
resse no encaminhamento e na solução dos nossos 
problemas de saúde, para que determine à Funda
ção Nacional de Saúde imediatas providências para 
combater essas endemias que estão causando 
grande translomo à população do meu estado. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) -Concedo 
a palavra à eminente Senadora Marina Silva. V. Exª 
tem permissão da Mesa para falar sentada, se assim 
o desejar. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também tive 
oportunidade de participar, neste final de semana, 
do Encontro dos Vereadores das Regiões Norte e 
Nordeste, realizado no Estado do Pará, onde eStive
ram presentes também, como expositoras, a Sena
dora Senedita da Silva, tratando do tema referente à 

pr0$1ituição infantil, a Senadora Emma Fennandes, 
lllltando de um tema de igual modo importante, qual 
seja, a participação das mulheres nas insfâncias de 
poder - cujo relato S. EX-> acaba de fazer - e eu, fa
lando sobre a violência contra a mulher. 

No tema que. me coube tratei da violência na 
sua forma mais explícita, em que há agressão ffsica, 
com traumas que vão desde lesões aos psicológi
cos. É claro, que também há aspecto, digamos, não 
ostensivo, que é o da violência sutil, em que a mu
lher é submetida a uma série de humilhações, de 
desqualificações, enfim, atitudes que fazem com que 
ela se sinta inferiorizada, com sua aulo-eslirna baixa 
e que, portanto, se constitui também em uma forma 
de violência. 

FIZ, inicialmente, uma fundamentação mais do 
ponto de vista teórico. A seguir, apresentei alguns 
dados sobre a violência contra a mulher, em que pu
demos perceber que, nos casos de agressão, 80% 
se dã no âmbito das relações famniares ou de ami
zade, o que é algo estarrecedor, porque o qpe se 
espera é que a família sirva para proteger, acolher. 

Discorremos ainda sobre o que se podelia la
zer para se combater a violência contra a mulher, 
que vão desde a regulamentação da nossa Consti
tuição, modificações no Código Civil e no Código 
Penal. Medidas por parte do Poder Executivo no que 
se refere a um programa aJTlllo de apoio à saúde da 
mulher, entendendo isso de forma integrada; ações 
dos goiternos estaduais, implementando de forma 
adequada as delegacias de mulheres, com todos as 
exigências necessárias para que funcionem correta
mente; atendimen1D policial especializado; apoio psi
cológico; apoio social, para que as denunciantes se 
sintam protegidas e não se vejam obrigadas, muitas 
vezes, a retirar a queixa por medo do seu agressor; 
estruturas de apoio, como a construção de alber
gues ou casas de passagem para aquelas muheres 
que, pelas circunstâncias, são o~a.abando-
nar seus lares. · · -~·., ··· · · · 

Sr. Presidente, feito esse breve relato de minha 
passagem pelo Estado do Pará. onde tive a oportu
nidade da fazer várias remiões, além dessa, quero 
registrar, mais uma vez, o que vem ácontecendo no 
meu estado. As manchetes do Jornal A Gazeta, um 
dos principais jornais de circulação do Estado do 
Acre, são baslante entrislecedoras: "Nova denúncia 
contra o Governador Orleir Cameli. O Governador 
do Acre é acusado de devastar terras dos índios 
Campa no Vale do Junuã". O Go•emado• tauibén é-····- · 
acusado - inclusive isso já foi até motivo de proces-
so - na questão do trabalho escravo. 
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Trago também uma notícia que é destaque no 
Jornal A Gazela Trata-se de um manifesto assinado 
pelo Prefeito Jorge V~ana, do meu partido, e pela sua 
vice, Regina Uno, inclusive do Partido do Senador Na
bor Júnior, e por todos os seus secretários, exigindo 
que o Governador Orleir Cameli venha a sofrer im
peachment e pedem aos deputados que assumam a 
responsabifldade de dar uma resposta para os proble
mas que o Acre hoje vem enfrentando. 

O Estado do Acre está numa situação de ingo
vemabilidade, tanto em relação aos escândalos, um 
após o outro, cometidos pelo Governador Orleir Ca
meli, quanto pela situação de constrangimento que, 
tenho certeza, o Governo Federal, por intermédio de 
seus diferentes ministérios, tem em tratar com o Go
vernador do Estado do Acre para o encaminhamento 
necessário de convênios e de apoio. Penso que 
deva ser extremamente constrangedor receber, no 
gabinete de um ministro, um Governador sobre o 
qual pesam tantas acusações comprovadas docu
mentalmente. 

O Governador do Estado do Acre não tem um 
projeto, um rumo, não conta com uma equipe que 
pense em soluções para os problemas do Acre, hoje 
muito volumosos. No que se refere à agricultura, à 
saúde e à educação. não hã proposta. O Acre está 
completamente à deriva 

Sr. Presidente, hã um movimento ampflado da 
·sociedade civil, de entidades, de autoridades e de per
sonalidades, que jã não agüentam mais ver o Acre, um 
estado tão promissor, com um governante que não 
estã à altura dos seus desafios para oom a sua popu
laçã:> e do que ele representa na Amazônia. 

· - O Acre - insisto - é um estado com apenas 
500 mil habitantes, 15 mühões de heclares de terra 
e com, no máximo, 6% de ãreas devastadas. Tem 
todas as possibilidades de ser uma reterência para o 
desenvolvimento sustentável na Amazônia, mas 
com um Governo que não.~ proje!a, pr~stas . 
nem credibilidade, não é p<i5s•ltel fazer nada .·. .· " 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

A SRA. MARINA SILVA- Concedo o aparte a 
V. Exª 

O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senadora Marina 
Silva, é até constrangedor, para nós Senadores do 
Estado do Acre, estarmos trazendo ao conhecimen
to da mais alta Casa do Congresso Nacional assun
tos relativos à politica interna do nosso estado. Mas, 
infelizmente, essa é uma realidade vivida pelo Acre, 
a qual não podemos obscurecer, até porque a im
prensa nacional também tem feito seguidas ôNulga-

ções_ de inregularidades_dos atos praticacios pelo Go
vernador Orleir Messias Cameli, que caraCterizam o 
seu despreparo para o exercício do cargo, e também 
o abusO de poder do qual ele se arvora Diante de 
todas essas denúncias, algumas das quais estão 
sendo apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça 
e pela Procuradoria da República, e diante do cla
mor plblico que hã no nosso estado, um grupo de 
parlamentares- entre os quais eu, V. Exª, o Sena
dor Flaviano Melo, deputados fede:ais, lideranças 
sindicais, o Prefeito e a vice-Prefeita de Rio Branco, 
Vereadores, representantes dos mais diversos seg
mentos da sociedade acreana - , encaminhou pedi
do de impeachment contra o Governador Orleir Ca
meiL A documentação anexada, por si só, jã justifica 
a medida extrema que se pretende obter. Mas o que 
fez o Governador'! Orientou os seus deputados no 
sentido de constituírem uma comissão de 5 Deputa
dos dentre os 7 representantes que apóiam o Gover
no. Apenas dois deputados são da oposição. Es1ã 
tramitando um processo na Assembléia, jã apresen
tando defesa prévia e querendo encerrar o processo 
de impeachment dentro de poucos dias, sem ouvir 
as testemunhas que foram arroladas na petição ini
cial, sem atender à solicitação de anexação de toda 
a documentação que se encontra em poder da Pro
curadoria Geral da República e no Superior T nõunal 
de Justiça Enfim, o Governador estã distribuindo in
clusive Secretarias de Estado, órgãos da Administra

-ção plbüca aos Deputados que estavam insatisfei
tos e que constituem a sua base de sustentação po
lítica na Assembléia, a fim de impedir a tramitação 
do impeachment O Partido da Mobilização Nacio
nal - PMN -, que jã teve alguma força no Brasil, mas 
hoje é consideradÓ tim partido nanico, tem dois De
putados na Assembléia que estavam insatisfeitos. 
Agora. os jornais estão noticiando que esse Partido 
vai ganhar duas Secretarias de Estado, algumas 
empresas, para que os .DepU\ados votem contra o 

· ímjJeatlunent Todas essas-arbiilal iedades vêm de
monstrar que, na verdade, o Governador está te
mendo pela sua sorte, porque a documentação que 
se encaminhou para apreciação da Assembléia 
comprova a existência de irregularidades. A docu
mentação se fi.Ji1damenta em auditoria do Tribunal 
de Contas, em comissões especiais da Assembléia, 
em denúncia da Procuradoria Regional da Repúbli
ca, em denúncia do Procurador Geral da República 
ao Superior Tribunal de Justiça, e assim por diante. 
O Governador, no entanto, está agindo açodada
mente, orientando os seus Deputados a, num prazo 
de no mãximo ·uma semana, encerrarem o processo 
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de impeachment sem ouvir ninguém, sem permitir 
apresentação dos documentos que a petição protes
ta por apresentar oportunamente. Quer simplesmen
te inviabilizar a tramitação desse processo, que é o 
desejo da maioria da população do Estado do Acre, 
já que, em recente pesquisa de opinião, realizada 
por um jornal de Rio Branco, constatou-se que o Go
vernador tem uma rejeição· de mais de 80%. Muito 
obrigado pela concessão do aparte. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex• o 
aparte. 

- Eu gostaria, inclusive, Senador Nabor Júnior, 
de fazer uma ressalva Como Senadores, a nossa 
posição nas investigações, quando levamos à Pro
curadoria-Geral da República todas aquelas peças, 
com provas documentais, para que fossem tomadas 
as providências no que· sé refereaos inúmeros es
cândalos que pesam sobre o Governador Or!eir Ca
melí, foi, antes de tudo, de zelo para com o Estado 
do Acre. Tanta es1ávamos corretos, que o Procura
dor já acatou mais de três dos dezoito itens que le
vamos. 

Agora tenho em,minhas mãos este documento, 
e peço que seja transcrito na íntegra Trata-se de 
uma mensagem impressa em fac-símíle, não muito 
legível, em que o Prefeito e a vice-Prefeita estão pe
dindo, juntamente com todos os seus Secretários. 
que a Assembléia tenha uma resposta para o povo 
ácreano, votando o impeachment do Governador 
Orleir Came!L 

O Acre hoje está numa situação de dificuldade, 
e o Partido dos Trabalhadores, à frente da Prefeitu
ra, tem-se constituído numa referência de como é 
possível administrar, mestno com poucos recursos. 
fazendo com que a população sinta os benefícios de 
uma administração que coloca. em primeiro lugar, as 
demandas sociais. 

Hoje, graças a Deus, temos um bom trabalho 
na área de agricuitura, por meio do exemplar proje!o 
de agricultura familiar, que chamamos de sistemas 
agroflorestals, quà é o pólo agroflorestal da Prefeitu
ra, onde hã um ãssentamento de famílias da perife
ria, antes desempregados e. que hoje, têm uma ren
da de até' quatro salàrios mínimos. Nós que, com ci
ficuldades estamos conseguindo imtestir 33% em 
educação, fazendo col'[l que inúmeras Crianças que 
estavam fora da escola a ela retomem. elevando o 
índice de aprovação e proporcionando uma merenda 
escolar de boa qualidade. Estamos mostrando para 
o Acre que é possível administrar · corretamente. 
mesmo quando não se possui os recilrsos e quando 
se depende, na maioria, de repasses da União. 

.. Infelizmente, esse exemplo não é possível da 
parte do Governador Orleir Cameli. A toda hora te
mos notícias em decorrência do não funcionamento 
da Fundação Hospitalar, do Hospital de Base e da 
estrutura de saúde estar completamente destruída. e 
pessoas dirigem-se a Brasília, Goiânia, para todos 
os estados, um esforço realmente muito grande, fi
cando entregues a sua própria sorte, sem nenhuma 
estrutura 

A atitude do Prefeito Jorge Viana, com certeza, 
_ é de alguém que tem responsabilidade com o Esta
do do Acre e, particuiannente, com o Município de 
Rio Branco, capital daquele estado onde temos SOo/o 
da população vivendo naquele município. A exigên
cia do impedimento do Governador é para o bem do 
próprio Acre. 

Agora o Governador Orleir Cameli poderia ace
nar um gesto de, pelo menos, respeito pelo povo 
acreano, que seria o de renunciar. A única forma 
que ele tem de ajudar o Acre· era se ele se anteci
passe ao impeachment e renunciasse à função de 
Governador. 

O Acre não merece o que está passaJ1d9, e os 
Srs. DepUtados têm a obrigação de dar uma respos
ta Sei que eles já começam a negociar, com a distri
buição de secretarias - como V. Exª. acaba de regis
trar - para fazer uma conformação orode aqueles 
que estavam insatisfeitos votem contra o impeach
ment. da comissão - como V. Exª muito bem falou, 
da comissão de impeachment - somente dois De
putados são de oposição, e são dois do PMDB, o 
Deputado Wagner sanes e o Deputado Sayde Filho, 
os Deputados do PT, juntamente com o PC do B. 
não têm o quorum exigido para entrar na CP\, não 
há o número de partamentares que é exigido pela 
Cónslítuição e pelo Regimento Interno e, portanto, fi
caram de tora Agora. do PPB temos três Srs- Depu
tados. O PPB, inclusive tem o vice-Govemador La
bib, que é úma pessoa que, embora com ele tenha 
divergÊ!ncias do ponto de vista político, da trajelória 
do seu Partido- é um médico, e como médico é res
peitado na sociedade-. mas tenho certeza, mesmo 
tendo essas divergências, tenho que reconhecer, 
Senador Nabor Júnior, o vice-Govemador LaiJ,b é 
uma pessoa que goza do respeito da sociedade. Ele 
não está no nível em que está hoje o Governador 
Orleir Cameli. 

Então, acho que o PPB poderia dar uma contri
buição para o EStado do Acre. Ele. que já massa
crou o Acre com o desastroso Governo do Sr. Romil
clo Magalhães, poderia ajudar nessa comissão de 
impeachment. proporcionando o afastamento do 
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atual Govemador, porque, somados dois votos do 
PMDB, mais os três votos do PPB, com certeza, a 
sociedade acreana teria maioria nessa comissão e 
estaríamos dando o exemplo de que o Acre não é 
terra de ninguém, de que o Acre pode ter soluciona
dos seus problemas, de que a população do Acre 
merece respeito. 

Faço essa afirmação indignada, porque conhe
ço os problemas daquele estado, sei o quanto aque
le povo é sofrido e, mesmo assim, com todo esse 
sofrimento, temos alguém à frente do cargo maior do 
nosso estedo, que, ao invés de preocupar-se com 
todos esses problemas, está preocupado em viabili
zar suas empresas, em viabilizar empresas dos seus 
amigos e de fazer do tlcre, talvez, uma de suas pro
priedades. O Acre não é propriedade do Sr. Orleir 
Carneli; o Acre não é uma de suas empresas, e exi
ge respeito. 

Quero aqui dizer que estou i nteirarnente solidá
ria com o manifesto do Prefeito Jorge Viana, da vice
Prefeita Regina Lima e dos seus secretários, pedin
do que os deputedos dêem uma resposta pelo bem 
do Acre, pelo bem do seu povo. 

Muito obrigada 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARINA S/L IrA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

DOCUMENTO PEDE SA[DA DO GOVERNADOR . 

Jorge Viana, Regina Uno e secretários munici
pais exigem em manifesto o impeachment de Orleir 
Game/i 

O prefeito Jorge Viana, a vice-prefeita Regina 
Lino-e toda eqtlipe de governo da administração mu
nicipal de Rio Branco estão publicando hoje um ma
nifesto ao povo de Rio Branco se posicionando so
bre a situação de crise institucional em que se en
oontra o Estado. O documento conclama a socieda
de acreana a lutar para resolver a crise, porque ago-

. ·-- ra só. existem duas saídas: ou é impeachment ou é 
renúncia 

O manifesto diz que, já que o governador não 
reúne as mínimas oondições morais para pennane
cer no cargo, não tem condições para garantir a go
vemabilidade que o Estado necessita, que ele pelo 
menos tenha a dignidade de renunciar, evitando assim 
um processo traumá!ico e dispendioso para lodos. 

A íntegra do documento está ao lado: 

Manifesto ao povo de Rio Branco 

Nós, prefeito, vice-prefeita e secretários, que 
temos a responsabilidade de govemar a cidade que, 

além Çe ser a capital, abriga mais da metade da po
pulação do Acre, sentimo-nos na obrigação de nos 
manifestar sobre o clima de intenso sofrimento, inse
gurança e desespero, o desgoverno e os esquemas 
de corrupção que mergulharam nosso Estado na 
maior crise social e institucional de sua história 

Sabemos que nosso papel enquanto executivo 
municipal é dar respostas aos problemas. que a po
pulação enfrenta, e temos nos esforçado ao máximo 
para cumprir com sucesso a missão que nos foi con
fiada, mas não podemos nos calar e nem ficar omis
sós diante desta situação. 

1 . Orleir Cameli não cónsiderou o grande sacri
fício histórico que muitos dos antigos vem tendo 
para essa terra ser respeitada. Construiu sua candi
datura e vilória ém cima de falsas promessas e na 
maior venda de ilusões que o povo do Acre já viu, 
sem apresentar nenhum projeto de governo.· 

2. Ao assumir, preteriu setores sérios que po
deriam lhe ajudar, corno os prefettos, que na sua 
maioria se dispuseram a dialogar e firmar relação 
institucional. Preferiu estabelecer alianças com os 
setores mais atrasados da sociedade, juntando-se a 
políticos sem escrúpulos que extemavam de públioo 
seu orgulho em ser coiTUptos e corrup!ores. 

3. O resultado desta composição do mal com o 
mal foi uma verdadeira tragédia O slogan de não 
rotbar e não deixar roubar foi substituído por uma 
seqüência quase diária de escândalos e oorrupção 
envolVendo setores do govemo, o próprio governa
dor e seu mais proeminente interloculor politico, o 
casal Narciso Mendes e Célia Mendes. 

4. As promessas de emprego e renda se trans
formaram na dura realidade do desemprego, demis
são, perseguição política e a inviabilização e destrui
ção das empresas que fomnavam a estrutura produ
tiva do Estado, só ganhando com isso os nefastos 
predadores da miséria humana 

5. A quantidade de denúncias contra o gover
nador exposta- na mídia nacional deixa a população 
perplexa e constrangida Ao invés de tomar alguma 
afitude digna, apresentando as explicações devidas, 
o governador preferiu o cerceamento e a persegui-

- -- ção aos jornalistas e empresas de comunicação que 
tentaram eslabelecer um debate público sobre os 
inúmeros escândalos que vem sendo apurados pelo 
MiniSiério Público Federal. 

6. Dizia que a saúde seria tratada como priori
dade, e que ficaria nas mãos do médico e vice-go

vemador Labib Murad, .mas foi parar nas mãos de 
grupos políticos que não têm o menor respeito à 
vida, e que só têm interesse na promoção pessoal, 
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no enriquecimento ilícito e fácil, e na cartelização de 
um dos setores vitais para a comunidade. Provavel
mente, nunca morreu tanta gente por causa do des
caso no Acre. 

7. A ãrea da educação, que seria tratada como 
prioridade por qualquer governo que tivesse o míni
mo de compromisso com o futuro, foi loteada para 
grupos políticos e hoje é exemplo de propaganda 
enganosa que ilude e afronta o nosso povo. 

S. Os contia1os intemàcionais foram um desas
tre à parle. Escândalo da Mobil, compra de avião 
suspeito na viagem aos Estados Unidos, risco de 
suspensão de projetas como os da ITTO e desprezo 
total ao Prodesap (proposta de desenvolvimen1o 
sustentável apresentada pelos pretei1os ao BID). 

ll. As estradas, a maior obsessão do governa
dor, são hoje sinOnimo de escândalos, descontenta
mento do empresariado local e enganação do povo. 
Suas inexplicáveis ausências do Acre e as constan
tes presenças em Manaus mostram desprezo pela 
nossa terra e envolvimento com o cartel da polífica 
do atraso na região. 

1 o. Seu desrespeito às insfituições, ao Poder 
Judiciário, ao Tribunài de Contas, à Assembléia e ao 
Ministério Público Estadual e Federal levaram o go
vernador como réu a um dos mais importantes tribu
nais do País, o Superior Tribunal de Justiça. E o 
desrespeito ao .povo e à institucionalidade rest.i1ou 
no pedido de impeachment que tramita na Assem-
bléia_ . 

11. O governador Orleir, que já demonstrou 
não ter preparo e nem força mental para perrnanecer 
no cargo, poderia evitar este processo traumáfico 
para-o povo do Acre e suas insfituições, com sua re
núncia_ Neste momento, estamos certos de que 1oda 
sociedade acreana se empenhará na luta pelo im
peachment. Não fomos. nós da oposição que cria
mos essa situação. Foi o próprio governador quem 
afundou o Acre nesta crise, e agora a solução para o 
impeachment está nas mãos dos deputados. 

12. Confiamos na história gloriosa de luta e ou
sadia do povo do .Acre. Precisamos juntar nossas 
forças com todos que defendem a ética e a dignida
de na vida pública para exigir que os senhores depu
tados respeitem a vontade da maioria. que não acei
ta mais a confinuidade desta humilhação a que esta
mos tQdos submetidos. Os deputados precisam re
fletir sobre que futuro estão ajudando a construir 
para os filhos do Acre. 

13. Ninguém tem direito a ficar omisso ou a ca
lar sua voz diante desta situação. Nós, da Prefeitura, 
vamos continuar fazendo a nossa parte no senfido 

-
de-.coristruir uma vida melhor para o povo de Rio 
Branco sem tirar os olhos do futuro do Acre. 

Com esse manifesto, conclamamos l!lda a so
ciedade acreana para que se posicione sobre o pro
cesso de lmpeachrnent instalado na Assembléia 
Legislativa e sobre a possibilidade de renúncia do 
governador. 

O Acre nunca precisou tan1o do seu povo como 
precisa neste momen1o, e estamos certos de que 
cada cidadão da nossa cidade e do nosso Estado 
val lazer o que precisa ser feito para trazer de volta 
à insfituição Governo do Estado e para os cidadãos, 
o respeito, a dignidade e o orgulho de ser acreano. 

Pela ética e a justiça na política! 
Jorge Viana, prefeito de Rio Branco . 
Regina Lino, ilice-prefeita 
Anlbal Olnlz, assessor de Comunicação 
Antonio Alves, secretário de Cultura 

· Antonio Tavares, secretário de Gabinete 
Antonio Monteiro, secretário de Agricultura 
Amóbio MarqueS; secretário de Educação · 
Carlos Kawahara, secretário de Saúde 
Carlos Eclgard de Deus, secretário de Meio 

Ambiente 
Fernando Melo, secretário de Administração 
FranciSco Afonso Nepomuceno, aSsessor 

Parlamentar 
Gilberto Siqueira, secretário de Planejamento 

·Isaura Maia, procuradora Jurídica 
Maneio Uma Cordeiro, secretário de F111anças 
Raimundo Angellm, secretário do Trabalho e 

Bem Estar Social . 
Tácio de Brito; secretário da Semsur 
Sérgio Nakamura, secretário de Obras 
Wolvenar Camargo, presidente da Emurb 
César Reis, diretor técnico da Emurb 
Rui Uno, dire1or administrativo da Emurb 
Rio Branco, 28 de março_cl_e 1 996. 

O SR_ PRESIDENTE {José Bianco) - Sobre a 
mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OF[CJO N" 217/96 

· Bra5ilia, 26 de março de 1 996 

· Sénhor Presidente, 
Tenho a honra de indiCar a Vossa Excelência 

pelo BlocO PPBIPL, os Deputados Anivaldo Vale e 
Dirceu Sperafico para integrarem respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n'l 1.367; 
de 20 de março de 1996, que dispõe sobre a emis
são de Notas do T escuro Nacional (NTN) destinadas 



Abril de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00049 

a aumento de capital do Banco do Brasil S.A. e dá 
outras providências. Em substituição ao Deputado 
Márcio Reinaldo Moreira como suplente. 
· Atenciosamente, Deputado Odelmo Leao, U:· 
der do Bloco PPB'PL 

OFÍCION"-251/96 

Brasffia, 26 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, 

pelo Bloco PPB'Pl, os Deputados W.gberto Tartuce 
e Valdomiro Meger para integrarem, respectivamen
te como titular e suplente, a Comissão Especial Mis
ta destinada a apreciar a Medida Provisória n2- 1.368, 
de 21 de março de 1996, que altera os arts. 41' e 79. 
da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dis
põe sobre ·a contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcio
nal interesse público, e dá outras providências. Em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odebno Le:io, 
Uder do Bloco PPB/PL 

OFÍCIO N9- 338-l-BLPARL./96 

Brasma, 28 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Informo a V. Ex~ que o Deputado Vilmar Rocha 

deixa de fazer parte, na qualidade de merrbro su
plente, da Comissão Mista destinada a emitir pare
cer à Medida Provisória n2 1.367, de 20 de março de 
1996, que dispõe sobre a emissão de Notas do Te
scuro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital 
do Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. 

Para a referida vaga, indico o Depo..!ado Paulo 
Cordeiro- PTB/PR. -

-Atenciosamente. - Deputado Inocêncio 011· 
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Os ofí
cios fidos vão à publicação e serão feitas as so.bsti-
tuições solicitadas. . . · 

Com referência às malérias pt.blicadas pela 
imprensa neste final de semana, ;;administração da 
Casa tem a informar:· 

I - Desde a transferência da Capital da 
República para Brastlia, nos termos do regi
mento do Senado, é obrigatória a destina
ção de um apartamento funcional mobirado 
pera cada Senador. Para a atual legislatura, 

- a distribuição dos imóveis obedeceu os ter
mos do Alo n" 4/ilS, do Primeiro-Secretário, 
publicado no Diário do Congresso Nacio
nal- Sessão 11, de 25 de abrild!Y 1995; 

11 - A cada oito anos. oo início de urna 
nova Legislatura é sempre necessária a refor· 

.. ma física de alguns apartamentos, refonna 
de móveis e slbstiluição de móv~ é eletro
doméslicos que se encontram sem concf!ÇÕ
es de uso, atestado em laudo técnico; 

III - As aquisições de móveis e refor
mas de apartamentos, como citado no caso 
dos Senadorês Jefferson Péres, Benedita da 
Silva e outros, obedeceram às exigências da 
lei n" 8.666193 (lei de licitações e contra
tos), combinada com o Ato n" 17195, da Co
missão Diretora, que define competências 
para autorizações no âmbito do Senado; 

IV - Todas as aquisições são tomba
das e escrituradas contabilmente, somando 
ao patrimõnio do Senado Federal; 

V - A residência oficial da Presidência 
(património do Senado Federal) não era re
formada há 20 anos - a recuperação do 
imóvel atrasou em nove meses a sua ocupa
ção pelo a!ual Presidente do Senado; 

VI - A manutenção da piscina da resi· 
dência oficial custa R$150,00 por mês (contra
to publicado no Diário Oficial no dia 5-1-96) e 
não os R$5.000 cita::los na matéria; 

VIl - Quanto à lubrificação de portas 
na residência do Senador Gilberto Miranda, 
como cita a matéria, esta, na verdade, não 
ocorreu. O que houve foi o serviço de manu
tenção de portas e troca de ferragens na ala 
onde se localiza o gabinete do mesmo Se
nador no Senado Federal; 

VIII - Os revestimentos trocados no 
apartamento do Senador Ja:ler Barbalho, 
como cita a matéria, foram feitos mecflanle cri
térios técnicos do órgão de engenharia, sem 
qualquer consulta a familiares do Senador. 

IX - Cumprindo determinação do Pre
sidente do Senado Federal, José Samey, lo
dos os processos de reformas de aparta
mentos e aquisições de móveis e elelrodo
rnésticos estão sendo examinados por Co
missão de Sindicãncia, constituída sob Por
taria n" 19/96, do Diretor-GeraL 

Convém destacar que o Senado Federal con
seguiu nealizar, conforme comprova a j)roposta orça
mentária para 1996, uma redução de despesas da 
ordem de R$40. mUhões, se confron1ado com o orça
mento de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos.. Está encerrada a sessão. 

"· (Levanta-se a sessão às 17 horas.) 
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ATA DA 31' SESSÃO DELffiERA TIV A ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE 
MARÇO DE I996 

(Publicada no Diário do Senado Federal, de 29 de março de 1996) 

Abril de 1996 

Na página 5244, z• coluna, ua fula da Presidência, que designa os membros da Comissão~~ 
Especial Interna, criada através do Requerimento n' 1.089/95, ... 

mmESELÊ 

PT 
JOSÉ EDUARDO DUTRALAURO CAMPOS 

LEIA-SE 

PT 
JOSÉEDUARDODUTRA LAURO CAMPOS 

Ata da 34ª-Sessão Não Deliberativa, em 2 de abril de 1996 
2-ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura: 

Presidência dos Srs_ Humberto Lucena e Eduardo.Suplicy 

- (Inicia-se a sessão às 14h30 min)" 
O SR- PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - De

claro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
O Sr. Iº Secretário em exercício, Senador Na

bar Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER J\12163, DE 1996 

Da Comissão de Ccinstituiçao, Justi
ça e Cidadania, sobre o Proje10 de Lei do 
Senado n• 54, de 1995, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que cria a Ouvidoria
Geral da República e dá outras providên
cias. 

· Rela1Dr: Senador Romeu íuma 

Relatório 

O Projeto de Lei do Senado n' 54, de 1995, de 
autoria do nobre Senador Pedro Simon, propõe a 
criação da Ouvidoria-Geral da República, vinculada 
ao Ministério da Justiça 

Conforme estabelece o art. -12 da proposição; a 
Ouvidoria terá a finalidade de acolher,. ·processar e 
encaminhar à Presidência da República, aos Minis
térios, Secretarias e demais setores da administra
ção pública direta e indireta, após breve avaliação, 
projetes. sugeslões, reclamações ou denúncias da 
população ou de entidades, para o aperfeiçomnento 
das formas de participação popular e comunitária, 
nos processos de decisão e execução de serviços 
públicos; para o· .desenvolvimento sócio-eConõmico, 
científico e cultural; para a correçã.o de erros, omis
sões ou abusos administrativos; e para a melhoria 
dos serviços públicos em geraL 
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O art 1 ~dispõe ainda, em seus §§ 1~ é 2", que 
o Ouvidor-Gera! será nomeado pelo Presidente da 
República, o qual definirá, por decreb:l, a estrutura e 
o quadro de pessoal da Ouvidoria-Geral. 

- ·· Ã propostà determina tâinbém·q--ue-o_s_p_rOJ~·e"""'tós, 
sugeslões, reclamações ou denúncias sejam formu- · 
lados por escrito e acompanhados de do<;umentos 
esclarecedores. Sugere ainda .que se mantenha ca
dastro destinado ao registro· das iniciativas inéditas 
ou colocadas em prática com êxi1D por administraçõ
es públicas estaduais e municipais, desde que apli
cáveis à área federal. 

Dispõe o projeb:l, no art. 42, que as aub:lridades 
e servidores da Administração Federal direta e indi
reta prestarão colaboração e informações à. Ouvido
ria-Geral da República, em assuntos de sua alçada 
qua sejam submetidos à sua apreciação. 

Finalmente, anuncia que serão considerados 
serviços públicos relevantes os projeb:ls e sugeslões 
dos quais resultem benefícios à Administração e à 
comunidade e as reclamações é denúncias que, 
apuradas, redundem no aperfeiçoamento e morali
zação dos serviços públicos. 

Conforme esclarece o aub:lr na justificação, a 
Ouvidoria-Geral deverá atuar como elo de ligação ãr 
reta entre a sociedade e a administração pública, fa
cilitando o inten:ãmbio, discussão e operacionaliza
ção de idéias, propostas e informações, a resolução 
de questionamenlos e dCMdas; a sol~ de p~ble
mas. aproximando o cidadão dos serYIÇOS públ~ 
abrindo-lhe um canal de acesso adequado à reparti
ção competente para a resol~ d~ ~roblemas 
que o afligem, sem que necessite espectaiJZar-.;e no 
conhecimento da mãquina administrativa ou valer-.;e 
de terceiros, para a obtenção de um direi1D na maio
ria das vezes liquido e cerlo. 

Nenhuma emenda foi apresentada ao projeb:l . 
no prazo regimental, cabendo a esta Comissão deci

.dir sobre o assunlo em • a · lltl'll1illõilivcl. 

Exame do Mérito 

A idéia de criar instâncias intermediãrias entre 
o Estado e o cidadão, recorrendo-se a um agente in
dependente da estrutura burocrática ofic:!31. decorre 
da necessidade de estabelecer mecaniSmos para 
que a.sociedade possa efetivamente ~lar ? de
sempenho da administração pública.(' maiS antiga ~ 
a da Suécia, criada em 1713 e mantida pela Consti
tuição de 1809, para garantir que o indivíduo rece
besse tratamento adequado e jusb:l em suas relaçõ
es com o Estado. 

O"ombudsman - palavra que em sueco signifi
ca representante ou advogado -foi instituído, assim, 
para coibir abusos praticados contra cidadãos por 
funcionãrios civis. militares e do Judiciário, que tives
sem cometido qualquer ilegalidade ou não tivessem 

. preenchido de maneira satisfatória os deveres e atri
buições inerentes a seus cargos. 

A adoção do institu10 em grande número de 
países, como a França. a Espanha Portugal, Finlân
dia. Inglaterra, indica importância desses mecanis
mos de controle do poder público por qualquer cida
dão, sem os entraves que a burocracia geralmente 
lhe impõe. 

Um traço comum à figura do ombudsman em 
quase todos os países que o adotam é seu papel de 
proteb:lr dos interesses dos cidadãos frente ao poder 
do Estado, sem o formalismo exigido no contencio
so, permitindo-se, em alguns casos. a queixa ou de
núncia oral. Permite-se ainda que o reclamante não 
seja o titular do direito lesado, bastando-lhe ler inte
resse na condição de cidadão, podendo ainda ser 
nacional ou estrangeiro, no gozo ou não de seus di
reitos civis e políticos. A França e a Inglaterra consti
tuem exceções, pois interpõem o parlamenlo entre o 
ombuclsman e o cidadão. 

No Brasil, embora não se conheçam experiên
cias de aplicação do instituto na esfera federal, cabe 
registrar que no período colonial o ouvidor1Jeral 
atuava como auxiliar do donatário de capitanias he
reãltãrias e linha a seu encargo a aplicação do direi
to aos casos· concreb:ls, função que permaneceu du
rante o Governo-Geral, cabendo-lhe velar pela ob
servância das leis, decreb:ls e regulamenlos. Pe. ten
cia à administração da Justiça no Brasil-Colônia, di
ferentemente do ombudsman, entidade que goza 
de aub:lnomia em relação à administração. 

Hã registres de proposta para a instituição do 
ombudsman no Brasil jã em 1823, quando deputado 
·constituinte José de Souza Mello apresentou un proje
to que estabelecia em seu art 5º-: Para desafogo e r ... 
berdade dos povos, haverá em cada província um Juí
zo do Povo. a quem recorra nos casos de opressão 
para apresentar na Corte as suas queixas, o que o 
mesmo Juiz do PoVo· deverá fazer ex offfcio. 

O tema da défesa dos direitos do cidadão con
tra aros e omissões do poder público ressurge nos 
debates na imprensa nos anos 70 deste século e ga
nha maior destaque com o início da democratização 
do País culminando com a apresentação de projeb:ls 
de lei e com a tentativa de introduzir o institulo do 
ombudsman na Constituição de 1988. 
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Além dessas e de oubas iniciativas na área fe
deral, como a de criação do Ouvidor-Geral do Minis
tério da Previdência, em 1986 e depois em 1992, as 

experiências concretas no Brasil se limitaram às es
feras estaduais e municipais. Em Curitiba, a Prefei
tura Municipal criou a Ouvidoria-Geral, em 1986, em 
caráter experimental. 

Relatos do início da experiência indicam que 
ela foi bem-sucedida, inclusive introduzindo a popu
lação a levar sugestões de aprimoramento dos servi
ços públicos. Encaminhadas as sugestões aos órgã
os competentes para tratar da matéria, muitas foram 
aceitas e poatas em prática com excelentes resulta
dos, como a alteração do sentido de ruas, dispensa 
de requisitos inúteis exigidos para a liberação de al
varás, fechamento de ruas para lazer, entre, outros 
exemplos menos significalivos. 

Outro relato de experiência bem sucedida é re-. 
gistrado pelo autor do Projeto, em sua justificação, 
informando que implantou, quando Governador do 
Rio Grande do Sul, a Ouvidoria-Geral do Estado. 

O mérito da proposta fica configurado, assim, 
não apenas pela importância do inctituto para a 
modernização e moralização da administração públi
ca, como pela garantia que representa ao cidadão 
ele pronto atendimento a suas justas reivindicações. 

Voto do Relator i' 

Confonme detenmina a Constituição Federal, 
em seu art 61 , § 12, inciso 11, alínea e, são de inicia
tiva privativa do Presidente da República as leis que 
disponham sobre criação, estruturação e atribuições 
dos Ministérios e órgãos da administração pública. 

-Essa limitação constitucional cria embaraços 
para a proposição, pois ela trata da criação da Ouvi
dona-Geral, :evando o Congresso a substib.ir indevi
damente o Presidente da RE"Jública numa atividade 
que lhe é exclusiva 

Prática corrente no Congresso, a edição de 
proposições de natureza autorizativa vem em socor
ro da proposição, para preservar seu conteúdo, ex
tremamente meritório. Com efeito, a instituição de 
uma ouvidoria-geral ou de outro órgão com as rTP..s
mas funções constitui importante instrumento para a 
prática da democracia, para a nestauração da creã,. 
bilidade da população na administração pública e 
para Qj)!eno exercício da cidadania 

O projeto em exame nada contém que desa
conselhe sua tramitação e aprovação final, do ponto 
de vista da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa . . . _ 

t: digno de aprovação também quanto ao méri-

to, pois afigura-se oportuno, relevante e justo. Assim 
a reJevãncia do organismo proposto me estimula a 
defendê-lo e a sugerir-lhe algumas modificações, na 
forma do substitutivo que passo a apresentar. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 54 
SUSBTI1UTIVO N2. 1 - CCJ 

' 
Autoriza o Presidente da Rep(ibJica 

a criar a Ouvidoria-Geral da República e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12. Rca o Poder Executivo autorizado a 

criar a Ouvidoria-Geral da República, vinculada à 
Presidência da República, destinada a defender·di
reitos· e interesses individuais e coletivos contra atos 

· ilegais ou injustos e contra omissões, cometidos 
pela Administração Pública Federal, ressalvada a 
competência de outros órgãos. 

Art 2" O Ouvidor-Geral da República serâ no
meado pelo Presidente da República, dentre cidadã· 
os brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos 
de idade, para manclat9 de dois anos, permitida a re
condução apenas uma vez. 

Parágrafo único. O Ouvidor-Geral serâ substi
tuído, em suas faltas e impedimentos, pelo Ouvidor
Geral adjunto, nomeado pelo Presidente da Repúbli
ca, per indicação do Ouvidor-Geral. 

Art 3" A estrutura e o quadro de pessoal da 
Ouvidoria-Geral da Rep(bf<ea serão definidos em lei. 

Art 4"- São alribuições do Ouvidor-Geral da 
República: 

I - acolher e "apurar reclamações ou denúncias 
que lhe forem dirigidas e determinar aos órgãos 
competentes, quando cabível, a instalação de sindi
cãncia, de inquérito administrativo e de auditoria; 

11 - recomendar a anulação ou. correção dos 
ates contrârios à lei ou às regras da boa administra
ção, representando. quarlÇo necessário, aos órgãos 
competentes; 

III - propor medidas de aprimoramento da or
ganização e das atividades da Administração Públi
ca Federal direta, indireta e fundacional, em proveito 
dos cidadãos. 

Art 5" Qualquer cidadão brasileiro poderâ en
caminhar denúncias ou reclamações ao Ouvidor-Ge
ral da República ·.c 

Art 62 A Ouvidoria-Geral da República rnanterâ 
cadastro destinado ao registro das iniciativas inédi
tas ou colocadas em prática. com êxito, pelas admi-
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nistrações estaduais e municipais, desde que aplicá
veis em nível federal 

Art 72 No exercício de suas atribuições, o Ou
vidor-Geral da República poderá requisilar docu-
men1os, ouvir funcionários e sorJCitar perícias, a ex
pensas do órgão da administração direta, indireta ou 
fundacional. 

Parágrafo único. A recusa ao cumprimento das 
determinações do OtNidor-Geral será considerada fal
ta grave e registra:la na ficha funcional do servidor. 

Art 82 As autoridades e servidores da Adminis
tração Federal direta, indireta e fundacional presta
rão colaboração e informações à OtNidoria-Geral da 
República, em assuntos de sua alçada que sejam 
submetidos a sua apreciação. 

Art 99. O OtNidor-Geral da República apresen
tará ao Presidente da República, ao final de cada 
ano de seu manda1o, relatório de suas a!ividades, in
dicando as recomendações encaminhadas e os ór
gãos investigados, bem como o resultado das inves-
tigações. _ ~ ~ . 

Art 1 O. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 11. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Sala da Comissão, 28 de março de 1996. - (ris~ 
Rezende, Presidente - Romeu Turna, Relator - Jo
saphat Marinho - Pedro Simon - Ramez Tebet -
José Fogaça - Antonio carlos Valadares- Luiz Al
ber1D - Bernardo cabra! - José Eduardo Outra 
(Abstenção) -José Bianco - Ro'naklo Cunha Lima 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTilUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO N2 54, 
DE 1995, QUE CRIA A OUVIDORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDIÕNCIAS 

Autoriza o Presidente da República 
a criar a OUVidoria-Geral illr Repú!:llfe& e 
dá Odfràs ·próvidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Foca o Poder Executivo autorizado a 

criar a OLNidoria-Geral da República, vinculada à 
Presidência da Repúbftca, destinada a defender di
reitos e interesses individuais e coleftvos, contra 
atos ilegais ou injus1DS e contra omissões, cometi
dos pela Administração Pública Fede<al, ressalvada 
a competência de outros órgãos. 

Art 22 O Ouvidor-Geral da República será no
meado pelo Presidente da República, dentre cidadã
os brasileiros na1os, com mais de trinta e cinco anos 

de idade, para mandato de dois anos, permitida a re
condUção apenas uma veZ. 

Parágrafo único. O Ouvidor-Geral serã substi
tuído, em suas faltas e impedimentos, pelo Ouvidor
Geral adjunto, nomeado pelo Presidente da Repúbli
ca, por indicação do OtNidor-Geral 

Art 3"- A estrutura e o quadro de pessoal da 
OtNidoria-Geral da República serão definidos em lei. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
E DAS COMUNICAÇ0ES 

PORTARIA N287, DE 22 DEJÍJNHO DE 1992 

O Ministro de Estado dos Transportes e das 
ComunicaçõeS, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o disposto no art 6º, Inciso 11, alínea d, 
da Lei o"- 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo em 
vista o que consta do Processo rl" 29104.000712186, 
resolve: ~ ~ _ 

I - Renovar, de acordo com o art 33, § 3'-, da Lei 
rf- 4.117, de 21deagóst0 -de 1962, por 10 (dez) anos, 
a partir de 144 de ievereiro de 1987, a permissão ou
torgada à Rádio Sete eormas de Uberaba Lida., pela 
Portaria rf-110, de 7 de fevereiro de 1977, pera explo
rar, sem á~eito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Uberaba, Esta:lO de Minas Gerais. 

11 - A execução do serviço, cuja ou1orga é re
novada por esta Porteria, reger-se-â pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 
e seus regulamentos. 

III - Este alo somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 82 do art 223 da Constituição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
ptbücação. - Affonso Alves de Camargo Netto. 

"" LEGISLAÇÃO CfTADA ~ 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 223. Compete ao Poder Executivo ou1orgar 
e renovar concessão, permissão e autorização pera 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementariedade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciarâ o a1o no 
prazo do art 64,.§§ 2" e 4º-, a contar do recebimento 
da mensaQem. ·--
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§ 2P--A não-renovação da concessão ou per
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal. 

§ 3" O ato de ouforga ou renovação somente 
produzirã efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4"- O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 52. O prazo da concessão ou permissão serã 
de dez anos pam as emissoras de rãdio e de quinze 
para as de televisão. 

Art 224. Para os efeitos do disposto nesle ca
pitulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na for· 
ma da lei. 

······-·--······--·--····-·····---~···--·-··--·-·--·· 
(A Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA llVO 
N"-4, DE 1996 

{N" 1 03/95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cidade Verde De 
Teresina Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em treqüência mo
dulada na cidade de Teresina, Estado do 
Plaul 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FJCa aprovlKlo o ato a que se refere a Por

taria nO 1.499, de 11 de outtbro de 1993, qué renova 
por 1 o {dez) anos, a partir de 6 de setembro de 1992, 
a permissão oulDrgadaà Rácf10 Cidade Verde ~-Tere
sina Uda para explorar, sem direito de exclusividade. 
serviçx> de radicxfrtusão sonora em treqüência modula
da na cidade de T eresina, Estado do Piauí. 

Art. 2P- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. · 

MENSAGEM N2 866, DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estedo das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria ri' 1.499, de 11 de outubro de 
1993, que Renova a permissão outorgada à Rádio 
Cidade Verde de Teresina Uda., para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-

nola em freqOOncia modulada na cidade de Teresi-
na, Estado do Piauf. -

Brasília, 22 de novembro de 1993. 

E.M. N" 159/MC 

Brasília, 11 de outubro de 1993. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria ri' 1.499 de 11 de outubro de 1993, 
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Ci
dade Verde de Teresina Ltda, para explorar serviço 
concomitante a Mensagem 286194, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que segue ao final. 

Impõe-se, por derradeiro, que se encaminhe a 
presente Mensagem, e o vertente Decreto Legislati
vo que se lhe incorpora, à Câmara dos Deputados, a 
fim de se perfazer a apreciação bicameral, tendo em 
vista que, sobre a mensagem ora examinada, aque
la Casa não se manifestou. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N211 DE 1996 

Aprova o texto da Convençao Relati
va à Proteção das Crianças e à Coopera
ção em Matéria de Adoção lntemaciona~ 
conclufcla na Haia, em 29 de maio de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• É aprovado o texto da Convenção Rela

tiva à Proteção das Crianças e à Cooperação em 
Matéria de Adoção Internacional, concluída na Haia 
matéria em 29 de maio de 1993. 

Parãgraio único:·· São sujeitOs à apreciação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão à referida Convenção, bem como 
quaisquer alos que, nos termos do artigo 49, inciso I, 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimõnio nacional. 

Art 22 Revoga-se o Decreto Legislativo ri' 63, 
de 1995. 

Art 3" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em 28 de março de 1996 
Antonio canos Magalhaes, Presidente- Ber

nardo Cabral , Relator - Nabor Junior - Pedro Si
mon - Benedita Da Silva - Sebastiao Rocha -
Hugo Napolello- José Agripino- Joel de Hollan
da -Geraldo Melo -Romeu Tuma. 

OFfCIOS 

DO 12SECRETÂRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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Encaminhando ao Senado Federal au
tógrafos elos seguintes projetas: 

Senado Federal 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~3,DE 1996 

(~37/95, na Cãmata dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a pennis
são outorgada à Rádio Sete Colinas de 
Uberaba Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Uberaba, Estado ele 
Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n"- 87, de 22 de junho de 1992, que renova 
por 1 o (dez) anos, a partir de 14 de fevereiro de 
1987, a permissão oulorgada à Rádio Sete Colinas 
de Uberaba Lida. para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiocflfusão sonora em fre
quência modulada na cidade de Uberaba. Estado de 
Minas Gerais. 

Art 2"- Este decreto legislativo entra em vigor 
na dala de sua publicação. 

MENSAGEM N" 341, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

oom o § 1~ do art. 223, da Constituição Federal, stb
me1D à apreciação do Congresso Nacional acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado dos Transportes e das Comunicações, o 
ato constante da Portaria n"- 87, de 22 de junho de 
1992, que renova a permissão ou1Drgada à Rádio 
Sete Colinas de Uberaba Lida, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqUência modulada. 
na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. 

13!as11ia, 23 de jt.iho de 1992.-Fernando Collor . 

. EXPOSICÃO oEi-rcmvos 111"47792-sNc DE 2 DE 
JUNHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADOS DQS TRANSPORTES E DAS co
MUNICAÇÕES 

Excelenlíssimo Senhor Presidente da Repü:li"!Ca, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce-

lência a inclusa Portaria n"- 87, de 22 de junho de 
1992,-pela qual renovei a permissão da Rádio Sete 
Colinas de Uberaba Uda, para explorar serviço de 
radiodiftlsão sonora em freqUência modulada, na ci
dade de Uberaba. Estado de Minas Gerais. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério rna
nifesteram-se sobre o pedido, considerando-o devi-

darnente instruído, o que me levou a deferir o reque
rimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § ~ do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após delibemção do Con
gresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa 
Excelência de encaminhar a anexa portaria, acom
panhada do processo administrativo que lhe deu ori
gem. 

Respeitosamente, - Affonso Alves de Carnar
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações. 

Art ~ São atribuições do Ouvidor-Geral da 
República: 

I - acolher e apurar reclamações ou denúncias 
que lhe forem dirigidas e determinar aos órgãos 
competentes, quando cabível, a instalação de sindi
cância, de inquérito admiriistrativo e de auditoria; 

11 - recomendar a anuiação ou correção dos 
atas contrários à lei ou àS regras da boa administra
ção, representando, quando necessário, aos óigãOs 

. competentes; 
III - propor medidas de aprimoramento da or

ganização e das a1ividades da Administração Públi
ca Federal direta, indireta e fundaCional, em proveito 
dos cidadãos. 

Art ~ Qualquer cidadão brasileiro poderá en
caminhar denúncias ou reclamações ao Ouvidor-Ge
ral da República. 

Art 6" A Ouvidoria-Geral da República manterá 
cadastro destinado ao registro das iniciativaS inédi
tas ou colocadas em prática, oom êxito, pelas admi
nistrações estaduais e municipais, desde que aplicã
veis em nível federal. 

Art 7~ No exercício de suas atribuições. O Ou
vidor-Geral da Rep(ilüca poderá requisitar docu
mentos,. ouvir funcionárioS e solicitar perícias, a ex
pensas do órgão da administração direta, indireta ou 
fundacional. -· ,, 

· Parágrafo_ único. A reciusa ao cumpri~ das 
.deferminações do Ouvidor-Geral será considerada fal. 
ta grave e regiStrada na ficha funcic:inál do seiVidor. 

Art 6" As auloridades e servidores da Adminis
tração Federal direta, indirete e fundacional presta
rão coiaboração e informações à Ouvidoria'Geral da 
República, em assuntos de sua alçada que sejam 
submetidos a sua apreciação. 

Art ~ O Ouvidor-Geral da República apresen
tará ao Presidente da República, ao final de cada 
ano de seu mandaln, relatório" de suas alividades, in
dicando as recomendações encaminhadas e os ór
gãos invesfigados, bem como o. resultado das L<>Ves-
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ligações. 
Art. 10. Esta lei entra em vigornadata de sua 

publicação. . 
Art. 11 . Revogam-se as disposiÇões em con

trãrio. 
Sala da Comissão, 20 de março de 1996. - Se

nador Íris Rezende, Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER NO 164, DE 1996 

Da Comissao de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre a Mensagem 
n• 286, de 1994 .. (1:! .. 674, de 1994, na ori
gem), do Senhor Presidenle da Repúbli
ca, submetendo o texto revisto, para cor
reçao de imperfeições de ordem material 
na versao para o idioma português, da 
Convenção Relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria de 
Adoção Internacional. 

Relator: Senador Bemzrào Cabral 

I - Relatório 

Vem ao Senado Federal, nos termos do art. 49, 
1 da Constituição Federal, ~e a esta Comissão, em 
obediência ao art. 1 03, I, do Regimento Interno, a 
Mensagem no. 286, de 1 ~34, do Poder Executivo, 
reencaminhando, para a devida outorga legislativa, o 
texto da Convenção Relativa à Proteção das Crian
ças e à Cooperação em Matéria de Adoção Interna
cional, concluída na Haia, em 29 de maio de 1993. 

O reencaminllarne deve-se a correções e 
complementações que foram apostas a:> tex!o da Con
vençi'í:l anteriormente enviada, através da ~em 
865, de 22 de novembro de 1993, e que continha erros 
materiais de vernao e mesmo omilia alguns;artigoS. 
Não obstanle tais incorreções, a Convenção foi apro
vada e promulgada na forma do Decreto Legislativo no 
63, de 1995 (00 65, de 1994, na CD), deleclando-se a 
posteriori as imperfeições originadas na versão ~ 
dida pelo Poder Executivo, o que determinou o reenviO 
da Mensagem sob exame. 

. Como conseqüência, cumpre acrescentar, o 
Poder Executivo viu-se impossibilitado de proceder o 
depósito do instrumento de ratificação da Conven
ção, conforme expediente do Secretário de Relaçõ
es com_ o Cóngressõ Nacional, do Ministério de Re-
lações Exteriores. ~ 

Acompanha a Mensagem no. 63/95 a e>q)osição 
de motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações 
Extlriores, em que justifica o reenvio, diante dos 
equívocos materiais. -

li-Voto 

T rala-se a toda evidência de ato internacional 
conveniente e oportuno aos interesses nacionais, 
compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, 
seja no plano constitucional, como no plano intra
constitucional e versado em boa técnica legislativa, 
pelo que somos pela sua aprovação. 

Diante de todo exposto. urge todavia que, no 
intuito de sanar-$e a tramitação e a apreciação legis
lativa da Convenção em apreço, proceda-se ii revo
gação do Decre10 Legislativo n"- 63195, eivado de ví

. cios materiais insuperáveis, aprovando-se de forma 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

Os órgãos competentes deste Ministério mani
festaram-se sobre o pedido, considerando-o devida
mente instruído de acordo com a legislação aplicá
vel, o que me levou a deferir o requerimento de re
novação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 30 do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminh~
do o referido ato, acompanhado do Processo Admo
nistrativo n"- 29115.000063/92, que lhe deu origem. 

Respeitosamente, Hugo Napolelio, Ministro de 
EStado das ComuniCações. · 

PORTARIA ,.....1.499, DE 11 DE OUTUBRO DE 1993. 

o Ministro de Estado das ComUnicações, oo 
uso de suas atribuições, conforme o disposto oo a.-t. 
so, inciso 11, do Decreto no. 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Pr~ 
n029.115-000063/92, resolve: 

L Renovar, de acordo com o art 33, § 30, da 
Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 6 de setembro de 1992, a pe~issão ou
torgada à Rádio Cidade Verde de Teres1na Lida., 
pela Portaria no 169, de 1"- de s~~ de 1~2, 
para explorar, sem direito de excluswidade, serv~ço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Teresina, Estado do Piauí. · 

11. A execução do serviço, cuja outorga é ren~ 
vada por esta Portaria, reger-se-ã pelo Código Braso
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamen10s. 

III. ESte a10 somente produzirã efeitos legais 
após defiberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3" do art. 223 da Constituição. 

IV. Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.- Hugo Napoleao. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

··············--···-···--·--·······--·····-···········-·--·····-· --
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sotr.; e" ima- · 
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, públicO e eslatal. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 2" e 42, a contar do recebimenlo 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal 

§ <f'. O ato de ourorga ou renovação somente 
produzirá efe[os legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores-

§ 42 O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. . .. 

§ 5!1. O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão_ 

Art 224. Para os efeitos do disposto neste Ca
pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na !or
madaleL 
•••••·----•••••••••••••u-•••-••••-••-•••-u••--•••••-••-•• 

IA Comissão de Educação) 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N25, DE 1996 

lN" 138/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
oulorgada à Rádio Bela YISta Ltda para ex- · 
piorar senriço de radiodiíusão sonora em 
onda média na cidade de Bela Vista, Esta
do de Mato Grosso do SuL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Fica aprovado o alo a que se refere o 

Decreto sinO, de 21 de julho de 1992, que renova por 
1 o (dez) anos, a partir de 20 de setembro de 1988, a 
concessão outorgada à Rádio Bela Vista Lida. para . 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de Bela 
Vista. Estado de Maio Grosso do Sul. 

Art 2' Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 308, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

com o§ 1~ do art. 223, da Constituição Feí:leral, sub
melo à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 

· de Estado elos Transpsrtes e das Coownicações. o 
ato constan18 do decrelo que renova a concEissão 
oulorgada à Rádio Bela Vista Lida para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul-

Brasma, 21-de julho de 1992 . ...: Fernando Co~ 
lor_ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 126/92, DE 9 DE JU
LHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO
MUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Replblica, 
Tenho a honra de stbineter à eleilada considera-

ção de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto 
de renovação do prazo de vigência da concessão ~u
torgada à Rádio Bela Vista Uda para explorar serv•ço 
de radiocf~ sonora em onda méá.a na cidade de 
Bela V"!Sia, EstOOo de Mato Grosso do SuL 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a estação está funcionando dentro d~ <:ara?terís
ticas técnicas a ela atribuídas por este M.nisténo_ 

3_ Nos termos do § <f'. do art 223 da Constitt.i
ção 0 ato de renovação somente produzirá efeitos 
leg~s após a deliberação do Congresso N~<?onaJ, a 
quem deverá ser remetido o processo adrrums1!"31ivo 
pertinente, que a esta acompanha . . 

4. Estas, Senhor Presidente, as rrunhas COilSI
derações a respeito do mencionado projelo de de
creto, que submeto à~ elevada consideração de Vos-
sa Excelência · 

Respeitosamente, - Affonso Alves de Camar
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações-

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1992 

Renova a con~o auuxgada à 
Rádio Beta VISta Ltda- para explOrar ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de. Bela ViSta, Estado de 
Mato Grosso do SuL 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conterem os arts •. 84. inciso IV, e 223, 
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da Constituição, e nos termos do art. 62, inciso I, do 
Decrem f12. 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consla do Processo f12. 29.112-
000387/88, decreta: 

Art 1-" Fica-renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 32, da Lei f12. 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
10 (dez) anos. a partir de 20 de setembro de 1988, a 
concessão outorgada à Rádio Bela VISta Lida., cujo 
prazo residual de OUlorga foi mantido pelo Decrem 
sem número de 1 o de maio de .1991, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Bela VISta, Es
tado de Malo Grosso do St.i. 

Parágrafo único. A execução do_ serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este decre-

. · to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de T elecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art 2" Este alo somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
tennos do § 3"- do art 223 da Constituição. 

Art 32 Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasma. 21 de julho de 1992; 171-" da Inde
pendência e 1 04-" da República - Fernando Collor. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outo11:Jar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos-sistemas privado, público e estatal. 

§ 1-" O Congresso Nacional apreciará o alo no 
prazo do art. 64, §§ 22 e4-", a contar do reoebimen1o 
da mensagem. :· 

§ 22 A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínirm, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nomi
nal. 

§ 3"- O ato de ouiorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anterio-
res. 

.§ 4-" O cancelamento da conc:essao ou pennis
são, arrtes de vencido o prazo, depende de decisão 
jldcial. .... - .. 

§ 52 O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

Art 224. Para os efeitos do disposm neste Ca-

pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na for. 
ma da lei. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA nVO 
~6,DE1996 

(N' 156/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à RáâJO Independência de 
Salto do Lontra Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé- , 
dia na cidade de SaliD do Lontra, Estado 
do Paraná • 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 FJCa aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/f12., de 4 de agosto de 1992, que renova 
por 1 O (dez) anos, a partir de 21 de janeiro de 1992, 
a concessão outo11:Jada à Rádio independência de 
Salto do Lontra Ltda para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de iadioódusão sonora em 
onda média na cidade de Salto do Lontra. Estado do 
Paraná 

Art 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM ~447, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

com o § 12 do art. 223, da Constituição Federal, slb
melo à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Ministro de Esta
do dos Transportes e das Comunicações, o ato 

· - constante do Decreto que Renova a concessão ou
tol!lada à Rádio Independência de Salto do Lontra 
Uda., para explorar serviço de radiodifuSão sonora 
em onda média. na cidade de Salto do Lontra, Esta
do do Paraná 

Brasília. 4 de agosto de 1992. - F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N> 163192, DE 14 DE 
JULHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO
MUNICAÇÕES . 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(biica, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o incluso projem de de
crato de renovação do prazo de vigência da conces-
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são outorgada à Rádio lndepenãencia de Salto do 
Lontra l:tda.. para explorar seJViço de radiodifusão 
sonora em onda média. na cidade de Salto do Lon
tra. Estado do Paraná. 

2. O pedido de renovação encOillra-$ devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a estação está fu.ncionanclo dentro das caracterís
ticas técnicas a elâ atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § ~ do arl 223 da Constitt.i
ção. o alo de renovação somente produzirã efeilos 
legais após · deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que a esta acompanha 

4. Estas. Senhor Presidente, as minhas consi
derações a respeito do mencionado projelo de de
creto, que submeto à elevada consideração de Vos
sa Excelência. 

Respeitosamente, -Alfonso Alves de camar· 
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Independência de Salto do Lontra 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de 
Salto do Lontra, Estadia do Paraná. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arls. 84, inciso IV. e 223, 
da Constituição. e nos termos do arl 62, inciso I, dia 
Decrelo nº- 88.006, de 26 de janeiro de 1983 •. e tendia 
em vista o que consta do Processo n2 
29165.000827191, decreta: 

Art. 1"- Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3"-, da Lei nº- 4.117, de 27 de agoslo de 1962, por 
1 O (dez) anos. a partir de 21 de janeiro de 1992, a 
concessão outorgada à Rádio Independência de 
Salto do Lontra Ltda., cuja prazo residual da ol$:>rga 
foi mantido pelo Deéire'm'. s/nº- dé ·w-de "maiO' de 
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Salto do Lontra. Estado do Paraná. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
dioãtfusão. cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-5e-á pelo Código Brasileiro de T elecomuni
cações. leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 2" Este alo somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § ~ do art. 223 da Constituição. 

Art. ~ Este Decrelo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasma. 4 de agoslo de 1992; 171"- da Inde
pendência e 1 04"- da República.- F. Collor. 

LEGISLAÇAO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outor
gar e renovar concessão. permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, observado o principio da complementan
dade dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1"- o Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64 §§ Z'- e 4S a contar do recebi-
mento da mensagem. , 

§ 2." A não-renovação da concessão ou per
missão dependerá de aprovação de. no mínimo 

dois qui nlos do Congresso Nacional, em votação 00: 
minai. 

§ 3"- O alo de outorga ou renovação somente 
produzirá efei!Os legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dios parágrafos anteriores. 

§ 4S O cancelamenlo da concessão ou pennis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O Prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

Art. 224. Para os efeitos do disposlo neste ca
pitulo, o Congresso Nacional instituirá. como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na for
mada lei. 

(À Comissáo de Ed~Xação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~7, DE 1996 

(N>- 159/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Mundo Jovem 
Ltda. para explorar serviço de radioãlflf. 
são sonora em freqúência modulada na 
cidade do Rio~ de Janeiro, EstadO do Rio 
de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o alo a que se refere a 

Portaria n"- 877, de 16 de novembro de 1994, quere
nova por 1 O (dez) anos, a partir de 27 de outubro de 
1993, a permissão outorgada à Rádio Mundo Jovem 
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Lida para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade do Rio de Janeiro, Eslado do Rio de 
Janeiro. 

Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº- 1 .083, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

com o § 1" do art. 223, da Constituição Federal, stb
meto à apreciação de Vossas ExcelênciaS, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Minislro 
de Eslado das Comunicações; o ato constante da 
Portaria n" 877, de 16 de novembro de 1994, quere
nova a permissão outorgada à Ráato~Mundo Jovem 
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão son6ra ém freqüência modu
lada, na cidade do Rio de Janeiro, Eslado do Rio de 
Janeiro. 

Brasília, 30 de novembro de 1 994. 11amar 
Franco. 
E.M. W 1 96/MC 

Brasilia. 24 de novembro de 1 994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submeto à apreciação de V assa Excelência 

a inclusa Portaria n" 877, de 16 de novembro de 
1994, pela qual renovei a permissão outorgada à 
Rádio Mundo Jovem Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério 
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o 
instruído de acordo com a legislação aplicável, o 
que me levou a deferir o requerimento de reno
vação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3" do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja éncami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo 
Administrativo n" 53770.00o254/93 que lhe deu 
origem. 

_Bespeitosamente, Djalma Bastos de Morais, 
Ministro de Eslado das Comunicações. 

PCRTARIA N>877, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1994 

O Ministro de Eslado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, cónforme o disposto no art 

6".' inciso 11, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vis1a o que consta do Processo 
nº- 53770.000254193, resolve: 

I. Renovar, de acordo com o art 33, § 3", da 
Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais 
dez anos, a partir de 27 de outubro de 1993, a per
missão outorgada à Rádio Mundo jovem Lida, 
pela Portaria n" 190, de 20 de outubro de 1983, 
para explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro. 

11. A execução do serviço, cuja outorga é reno
vada por es1a Portaria. reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos. 

III. Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberações do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3"- do art 223 da Constituição. 

IV. Es1a Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. - D]alma Bastos de Morais. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAP[TULOI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Cor.gresso Nacional 

........ Ãrt:'49:·~·;;·;;,-;;;p;iê;;;-;;·;;~i~i~··d~·c;~;; 
gresso Nacional: 

··-····-x·,j·:·;;;.;;;~;-~;·d~·;;;;~~-;;·;;;~~:;; 
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPITuLO V 
Da Comunicação Social ·· 
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Art. 223. C<>mpete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estalai. 

§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2"- e 4", a contar do recebimento 
õetmensagem. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1"- O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2"- e 4", a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2"- A não-renovação da concessão ou per
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacíona~ em votação 
nominal. 

§ 3'- O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, na forma dos parágrafos an
teriores. 

-§ 4" O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 52 O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 

.• para as de televisão. 
· •. - Art 224. Para os efeitos do disposto neste Ca
pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação SoCial, na for
madaleL 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
- N" 8, DE 1996• 
(N" 161/95, na camara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à ECC - Empresa Coromandelense de 
Comunicação Lida. para explorar se!"'i~o 

.. de radlodifuslio sonora em freqüêncla 
modulada na cidade de Coromandel, Es
tado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decre1a: 
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n" 131, de 13 de março de 1990, que ou-
- torga permissão à ECC -Empresa Coromandelen

se de Comunicação ltda para explorar, pelo pra
zo de 1 O (dez) anos, sem direito de exclusividade. 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Coromandel, Estado de Mi
nas Gerais. 

Art 2"- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 481, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 1"- do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação do Congresso Nacional, 
acompanhado de Exposição de Motivos do hoje ex
tinto Ministério das Comunicações, o ato constante 
da Portaria n" 131, de 13 ~ço de 1990, que ou
torga pennissão à ECC Empresa Coromandelense 
de C<>municação Uda, para expiorar, pelo prazo de 
1 O {dez) anos, sem direito de esclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Coromandel, Estado de Minas Gerais. 

Brasma, 7 de agosto de 1992- F. Collor. 

PORTARIA N"-131, DE 13 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições_ que lhe confere o artigo 1 e 
do De::relo n"- 70.568, de 18 de maio de 1972, e o 
artigo 32 do Regulamento dos SetViços de Radiodio 
fusão, com a redação dada pelo Decreto n"- 88.067, 
de 26 de janeiro de 19_83, e tendo em vista o que 
consta do Processo MC R" 29000.006968/89, (Edital 
R" 1 09/89), resolve: 

I - Outorgar permissão à ECC Empresa Coro
mandelense de Comunicação Ltda, para explorar, 
pelo prazo de 1 O (dez) anas, sem direito de exclusic 
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Coromandel, Estado de 
Minas Gerais. 

11- A permissão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada em sua proposta 

lll - Esta permissão somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, na_ 
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fonna do artigo 223, parágrafo terceiro, da Consti-
tuição. · _ · 

· IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. --Antônio Carlos Magalhães. 

E.M. N"- 195/90-GM 

Brasília, 14 de março de 1990 

ExcelentísSimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério,. dete~
minei a publicação do Edital n!! 1 09/89, com v1stas a 
implantação de Uf[l3 estação de radiodifusão sonora 
em treqüência modulada, na cidade de Coromandel, 
Estado de Minas Gerais. · 

2. No prazo·estabelecido pela lei, acorreram as 
seguintes entidades: 

E.C.C. Empresa Coromatldelense de Comuni-
cação Ltda., 

Rádio Sociedade Coromandel Ltda. e 
Global Comunicação Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos 

competentes deste Ministério, as conclusões foram 
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi
co, as entidades proponentes satisfizeram às exi
gências do Edital e aos requisitos da legislação es
pecífica de radiodifusão. - - : _ _ 

4 Nessas condições, à vista das enlldades 
que s~ habilitaram (quadro anexo) à execução do 
serviço objeto do edital, tenho a hon~ de encami
nhar o assunto à elevada cons1deraçao de Vossa 
Excelência, encarecendo se digne de enviar ~o 
Congresso Nacional a anexa portaria de perml~
são. o ato de outorga somente virá a produzir 
seus efeitos legais apó_s deliberação do Congresso 
Nacional, na forma do parágrafo terce1ro, do art1go 
223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeilo.- Antonio Carlos Magalhães. 

. LEGISLAÇÃO CITADA -

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
fEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
0 se"!lço de radiodifusão sonora e de_ sons ; tma
gens observado o principiO:: da complementanedade 
dos sistemas privado, pubhco e estatal. ~ 

§ 1 º o Congresso Nacional apreciará o at ·.v 
prazo do art 64. §§ 2º e 4º a contar do recebimento 
da mensagem. 

·.. § 2!' A não-renovação ou permissão dependerá 
de ·aprovação de, no mínimo, de dois quintos do 
.Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na fonna dos parágrafos anteriores. 

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5º O Prazo da concessão será de dez anos 
para as emissoras de rádio e de quinze para. as de 
televisão. · · 

Art 224. Para os efeitos do disposto neste Ca
pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na for
mada lei. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N!! 9, DE 1996 

(N!! 169/95, na Câmara dos Depulados) 

Aprovado o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Clube de Ala
goas L tda. para explorar serviço de rá

dio-difuSão sonora em freqüênc·ia moctu
·lada na cidade de Arapiraca, Eslad!) de 
A lagoas. 

_ · O Congresso Nacioilal decreta: 
Art 1 º FJCa aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 104, de 24 de junho de 1992, que renova, 
por 10 (dez) anos, a partir de 19 de setembro de 
1990, a permissão outorgada à Rádio Clube de Ala
goas Lida. para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Arapiraca, Estado de Ala-
goas. . . -

Art 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº316, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combina

c:om o § 1º -do art." 223 da Constituição Fede
. submeto à apreciação do Congresso Nacio

. .al, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e 
das Comunicações. o ato constante da Portaria 
n!! 1 04, de 24 de junho de 1992, que renova a 
permissão outorgada à Rádio Clube de Alagoas 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so· 
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nora em freqüência modulada na cidade de Ara
piraca, Estado de Alagoas. 

Bra5ilia, 23 de julho de 1992. ...: Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS~ 193/GM, OE20 DE 
JULHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO
MUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce-
lência a inclusa Portaria no. 1 04/GM, de 24 de junho 
de 1992, pela qual renovei a permissão da Rádio 
Clube de Alagoas Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Arepiraca, Eslado de Alagoas. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestararrH;e sobre o pedido, considerando-o devi
damente instruído, o que me levou a deferir o reque
rimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3" do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa 
E;xcelência de encaminhar a anexa portaria, acom
panhada do processo administrativo que lhe deu ori
gem. 

Respeitosamente, - Alfonso Alves de Camar
go Netto, Ministro de Estedo dos TranSPOrteS e das 
Comunicações. 

PORTARIA N"-1 04, DE 24 DE JUNHO DE 1992 

_O Ministro de Estado dos TranSPOrtes e das 
Comunicações. Interino, no uso de suas atribuições 
e de acordo com o disposto no art. 6", inciso U, alí
nea d, da Lei n"- 8.422, de 13 de maio de 1992, e 
tendo em vista o que consta no Processo no. 
29119.000121/90, resolve: 

I - Renovar, de acordo com o art 33, § 3", da 
Lei nº-4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) 
anos, a partir de 19 de setembro de 1990, a permis
são outorgada à Rãdio Ch.be de Alagoas ltda, pela 
Portaria n"- 213, de 12 de setembro de 1980, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Arepiraca, Eslado de Alagoas. 

IJ.- A execução do serviço, cuja outorga é re
novada por esta portaria, reger-se-ã pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 
e seus regulamentos. 

III - Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter-

mos do.§ 3" do art. 223 da Constituição. 
'IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. - Eloy Corazza. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio de complementaridade 
dos sistemas privado, público e estataL 

§ 1" O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do arL 64, §§ 29- e 4!', a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 29- A não renovaçOO da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quinlos do Congresso Nacional, em votação nominaL 

§ :'fl. o ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitOS legais após deliberação do Congres

~ ~ so Nacional. na forma dos parágiafos anteriores. ~ 

§ 4S O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5" O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. ~ 

Art: 224. Para os efeiiDs do diSPOsto neste Ca
pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na for
mada lei. 

A Comissão de Educação 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. W 10, DE 1996 
(N" 170195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Companhia Catarinense 
de Rãdio e Televisão para explorar servi
ço de radiodifusao de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Joinville Estado 
de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" Foca aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/rt<, de 30 de julho de 1992, que renova por 
15 (quinze~ ano~ a partir d:_ 11 de agosto de 1991, 
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a concessao outorgada à Gompannia Catarinense 
de Rádio e Televisão para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Joinville, Estado 
de Santa Catarina 

Art 2~ Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicàção. 

MENSAGEM N2403, DE 1992 

Senhores Membros cki Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 1" do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação do Congresso Nacional, 
acompanhado de ExpoSição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes e das Comuni
cações, o ato constante do Decreto que renova a 
concessão outOrgada à Companhia Catarinense de 
Rádios e Televisão,. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), na cidade de 
Joinville, Estado de· Santa Catarina 

Brasília, 30 de julho de 1992. - F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 97/92, DE 9 DE JU
LHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO
MUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Replblica, 
Tenho a honra de sUbmeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o incluso projeto de de

creto de renovação do prazo de vigência da conces
são outorgada à Companhia Catarinense de Rádio e 
Televisão, para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Joimnlle, 
Es~o de Santa Catarina 

2. O pedido de renovação encontra'se devi
damente instruido de acordo com a legislação em 
vigor e a estação está funcionando dentro das ca
racterísticas técnicas a ela atribuídas por este Mi-
nistério. -

3. Nos tenmos do § ~do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que a esta acompanha 

4. Eslas, Senhor Presidente, as minhas consi
deraçõ_es a respeito do mencionado projeto de de
creto, que submeto à elevada consideração de Vos
sa Excelência 

ResPeitosamente.- Affonso Alves de Camar
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes.e das 
Comunicações.. 

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992 ;< 

Renova a concessão outorgada à 
Companhia C31arinense de Rádio e Telev~ 
são, para explorar sentiço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidade 

. de Joinville, Estado de Santa Catarina. 

O Presidente da República, no uso das abibui
ções que lhe conferem os arls. 84, inciso IV, e 223 
da Constituição, e nos tenmos do art. 6"; inciso ~ do 
Decreto ~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo ~ 29.106-
000168/91, decreta: · 

Art. 1"- Rca renovada, de acordo com o arl 33, 
§ ~. da Lei ~ 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
15 (quinze) anos, a partir de 11 de agosto de 1991, 
a concessão outorgada à Companhia Catarinense 
de Rádio e Televisão, cujo prazo residual da outor
ga foi mantido pelo Decreto sem número de 1 O de 
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusi
vidaae, serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na cidai:le de JoinviUe, Estado de Santa 
Catarina. 

. P_arágrafo úniCo~ A execução do serviço de 
rad1od1fusão, cuja outorga é renovada por este 
decreto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de Te
lecomunicações, leis subseqüentes e seus regu
lamentos. 

Art ~ Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § ~do art 223 da Constituição. 

Art ~ Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 30 de julho de 1992; 1712 da Inde
pendência e 1 ~da República - F. Collor. 

DECRETO DE 30 OE JULHO DE 1992 (") 

Renova a concessão outorgada à 
Companhia Catarinense de Rádio e Tele
visão, para explorar serviço de radioc:Jifu. 
são de sons e imagens (televisão) na ci
dade de Joinville, Estado de Santa Cata
rina. 

O Presidente da República, no uso das abibui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
da ConstituiÇão, e nos termos do art 6", incise L do 
Decreto~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo ~ 29.106-
000168/91, decreta: 

Art. 1~ Fica revogada, de acordo com o art 
33, § 3", da Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
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por 15 (quinze) anos, a partir de 11 de agosto de 
1991, a concessão outorgada a Companhia Catpri
nense de Rádio e Televisão, cujo prazo residual 
da outorga foi mantido pelo Decreto sem número· 
de 1 O de maio de 1991, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão), na cidade de Joinville..Esta- . 
do de Santa Catarina . 

Parágrafo único. A execução do serviço de 
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este 
decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Te
lecomunicações, leis subseqüentes e seus regU
lamentos. 

Art 2"- Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
tennos do § 3" do art 223 da Constituição. 
(J Republica-se por1ersaícb com incorreçõesno DOU de 31-7-92. 

Art 3º- Este decreto entoa em vigor na date de 
sua publicação.· 

Brasília, 30 de julho de 1992; 171• da Inde
pendência e 1 04"- da República - FERNANDO 
COLLOR - Affonso camargo. 

(LEGISLAÇÃO CrTADA) 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

·······-····------·-········---------··--~ ................ ---
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e àutorização para 
o serviço de radioálfusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e eststal. 

s 1" O Congresso Nacional apreciará o sto no 
prazo do art 64, §§ 2"- e 42-, a conter do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da conceSSão ou pennis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nomi
nal. 

§ 3º- O sto de outOrga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anterio
res. 

§ 42 O cancelanlento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial 

§ 50- O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Ca
pitulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 

auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na for
mada lei. 

(A Comissão de Educação.) 

O SR. PRESIDE:NTE (Eduardo Suplicy) - O 
Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 12 Secretário em exercicio, Senador Nalbor Jl!- · · 
nior. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 39, b, do Regimento Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que me afastarei do exercício do mandato em face 
de assumir, neste data, o cargo de Secretário da In
dústria, Comércio e TuriSmo do Este do do T ocan
tins. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1996. - Sena
. · · dor Leomar Quintanilha. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
expediente lido vai à publicação. A Presidência to
mará as providências necessárias à convocação do 
suplente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ 
Secrelário em exercício, Senador Nalbor Júnior. 

É lido o seguinte: 

OF. N" 1 0/96/CCJ 

Brasília, 20 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimenteis comunico a V. Eló' que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou, nos termos do Substitutivo 1-CCJ que 
apresenta, o Projeto de Lei do Senado n" 54, de 
1995, de auloria do Senador Pedro Simon, que Cria 
a Ouvidoria-Geral da República, e dá outras provi-
dências. · 

Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O ofi-
cio lido vai à pubficação. · · 

Com referência ao expediente que acaba de 
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que, 
nos tennos .do art 91, §§ 3' a 50-, do Regimento ln
temo do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco 
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dias úteis para interposição de recurso, por um déci
mo da composição da Casa, para que o Projeto de 
Lei do Senado rF' 54, de 1995, seja apreciado pelo 
Plenário. '· · · 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
Projetas de Decreto Legislativo rF's 3_ a 1 O, de 1996, 
lidos anteriormente, tramitarão com prazo determi
nado de 45 dias, nos termos dos arts. 223, §1•, e 64, 
§ 1 "-, da Consfittição, combinados com o art 375 do 
Regimento Interno. 

De acordo com o art 122, 11, b, do Regimento 
Interno, combinado com o art 4" da Resolução n'! 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode
rão receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis 
perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu, do Banco do Nordeste do Bra
sil S.A., Ofício rF' 407/96, de 26 de março passado, 
por meio do qual encaminha ao Senado, nos termos 
do art. 20, § 4", da Lei rF' 7.827, de 27 de· setembro 
de 1989, as Demo~ções Conlábeis do Fundo 
Constitucional de Riiahciamento do Nordeste (FNE), 
posição de 31/12195".-(Diversos J12 05, de 1996-CN.) 

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e FISCalização e, em cópia, à 
de FIScalizaÇão e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu, do Procurador-Gemi da Repú
blica, o Ofício n'! 220/96, de 27 de março último, en
caminhando cópia do Ofício n'! 233195, do Coorde
nador da 7~ Càmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, enviando recomendação 

subscrita pelo Procurador da República, proferida 
nos autos do Processo n" 08100.003898/93-79, con
tendo pleito no sentido de que sejam cumpridas as 
normas constitucionais e legais que propiciam o 
acesso ao trabalho e cargos públicos às pessoas 
portadoras de deficiência (Diversos no 28, de 1996) 

O expediente lido vai à Comissão de Assuntos 
Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, 
o Oficio rí" S/22, de 1996 (n'! 50/96, na origem), de 
29 de março último, comunicando que aquela Corte 
indeferiu o Mandado de Segurança n2 22.148-8/160, 
e declarou a inconstitucionalidade do art 8º-, IV, e 
art 23-e seus parágrafos, da Lei no 8.112, de ·11 de 
dezembro de 1990. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (decisão tenninativa). 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo SupfiC}') - Hã 
oradores inscritos. 

'· Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabrcd. ~ 

O SR. VILSON KLEINOBING - Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Líder, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se o 
orador permitir, V. Exª terá a palavm. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Pois não, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Com 
a anuência do orador, concedo a palavra ao nobre 
Senador Vilson Kleinübing para uma comunicação 
inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos 
do art. 140, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. VILSON KLEINOBING (PFL..SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, um dos 
assuntos pelos quais inúmeros Senadores desta 
Casa têm lutado junto ao Governo é a solução para 
a inadimplência das pequenas e microempresas do 
Brasil 

Twernos algumas reuniões com o Ministro Pe
dro Malan e com técnicos da área econõmica. O Mi
nistério da Fazenda, por duas vezes, no Conselho 
Monetário Nacional, aprovou votos que criam linhas 
de financiamento para essa inadii1Jl.lência, mas até 
hoje essas linhas, esses a-éditos não chegaram às 
pequenas e microempresas. 

Na semana passada, o Conselho Monetário 
Nacional, em ftmção dessa pressão que tem sido 
feila pelo Congresso Nacional, aprovou novo volD 
em que eslabelece o financiarnenlo em até R$50 mil 
para pequenas e microempresas, mOdifica o prazo 
de pagamento para 24 meses e estipula carências 
de alé 12 meses e taxas de juros de TR mais 12%. 
Esses finanCiamentos são para pequenas e micro-
empresas que devem para os bancos. Bas podem 
financiar o que devem aos bancos, modificar o perfil 
de pagamento, além de incluir dívidas da pessoa r ... 
sica, cheque especial e a-édito rotativo. Aliás, foi 
exatamente o cheque especial que ta."ltos problemas 
financeiros causou às pequenas e microempresas. 

Não sabemos ainda se isso será suficiente, 
porque muitos microempresários acabaram venden
do o que podiam para pagar os bancos, mas ficaram 
devendo para fornecedores. Essa linha de créd"rto 
não atende a fornecedores. Assim, estamos dese
jando que o Governo, as autoridades da área econô
mica financiem a inadimplência também junto ao se
ter privado, mediante cláusula de redesconto, ou sis
tema de redesconto, para aliviar as pequenas em
presas. 
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Por que esse desejo dos Senadores? Por que 
esse desejo do Congresso Nacional? Porque se fi
nanciarmos a inacfimplência das pequenas e micro
empresas estaremos fazendo um giro completo na 
economia: o pequeno paga o médio, o médio paga o 
grande, e todos estariam pagando o que devem aos 
bancos. Assim, se diminuiria a crise de ~quidez do 
sistema financeiro brasileiro. 

De sorte que esse é o desejo de Senadores e 
Deputados do· Congresso Nàcional. 

Quero deixar registrado, nesta comunicação, ci 
voto do Conselho Monetário da semana passada, 
mas quero pedir aos ·Srs. Senadores que, em conta
to com os seus Estados e com as entidades que 
representam as pequenas e microElf11lresas, tomem 
informações sobre se o sistema, agora, vai funcio
nar. Se esses recursos via Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e bancos privados, efetivarnen
te, chegam até as pequenas e microempresas brasi
leiras. 

Era essa .a comunicação que desejava fazer à 
Casa, fazendo um apelo, em nome da Liderança do 
Governo, para que os Senadores procurem informa
ções junto ao Sebrae e às associações de pequenas 
e microempreSas do País para que possamos ava
fiar se o voto eslá dando resultado ou se novas su
geslões e novos apelos devemos fazer ao Ministério 
da Fazenda e aos Ministros da ãrea econõmica. 

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo S~icy) - Tem 
a palavra o nobre Senador Bernardo Cabral 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, hoje, às 15 
horas e 30 minutos, como é do conhecimento de to
dos, especialmente de V. Ex', Senador Eduardo Su
plicy, na qualidade de Presidente em exercício, esta
rã visitando o Senado Federal o Secretãrio-Geral do 
Conselho de Estado da República Popular da China, 
o VJCe-Ministro Luo Gan. 

É um périplo que S. Ex" estã realizando pela 
Arnéric;! do Sul, que inclui, ainda, Venezuela, Peru e 
Equador, acompanhado de uma comitiva oficial. A 
sua permanência no Brasil, além do Rio de Janeiro, 
de Foz do lguaçu e São Paulo, inclui a Capital Fede
ral, ORde deverã estar com o Senhor Presidente da 
República - e jã esteve hoje com o Ministro das Re
lações Exteriores. 

Vale a pena traçar aqui, ainda que em breves 
pinceladas, qual é a situação bàsica da República 
Popular da China atualmente. 

Com uma população de, aproximadamente, 1 
bilhão e 200 milhõés de habitantes, numa ãrea de 
9. 751.300 quilômetros quadrados, com a sua Capital 
situada em Pequim, ela tem o. seguinte Produto ln
temo Bruto: ÜS$521 bilhões; entre janeiro e junho 
do ano passado, US$266,7 bilhões. · 

A sua renda per capita é de US$435, aproxi
madamente. 

O que é -intereSsante, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, é observar a taxa de crescimento do PIB: 
em 1991, 8,0%; em 1992, 13,2%; em 1993, 13,8%; 
em 1994, 11,8%, e, agora, numa projeção que está 
sendo feita para 1995, ela irã chegar a 9,4%. 

A inflação, Sr. Presidente, que vem sendo con
trolada nos últimos trés anos, atingiu, em 1995 - pro
jetada- 15% ao ano. 

Convém destacar que, no comércio exterior, 
em 1994, as exportações atingiram US$121 bilhões, 
c;ontra US$115 bilhões de importações; comércio, 
US$236 bilhões; saldo, US$5,3 bilhões. Projeçãc 
para 1995: exportações, US$150 bilhões; importaçõ
es, US$133 bilhões. 

E aqui, Sr. Presidente, encontraremos as razõ
es pelas quais o sefor têxtil da China invade o mun
do. Os chineses exportaram em têxteis e vestuãrio 
US$34,2 bilhões; em mãquinas, US$19,7 bilhões; 
em calçados e bonés, US$7,4 bilhões; em produtos 
químicos, US$5,8 bilhões; em vegeteis, US$5,4 bi
lhões; em combustíveis minerais, US$4 bilhões; e, 
em alimentos, US$3,8 bilhões. 

Ora, Sr. Presidente, vamos ver quais são os 
principais iqlortedones de produtos chineses. Hong 
Kong importe 26,8%; .Japrul e Estados Unidos, 
17,8% cada - amibos têm, como principais iiTlporta
dores, o mesm:> percentual -; a União Européia impor~ 
ta 12,1 %; e, a seguir, vêm Coréia do Sul e Cingapura. 

Os principais fornecedores da República Popu
lar da China são: Japão, União Européia, Taiwan, 
Estados Unidos, Hong Kong e Coréia do Sul. 

Também o comércio do Brasil com a China, Sr. 
Presidente, tem que ser registrado. E, pelos dados 
preliminares mais recentes, o elemento de maior sig
nificado nesse comércio é a acelerada recuperação 
da posição chinesa em 1995, relativamente aos 
exercícios mais recentes. Em 1995, a China passa 
de uma posição de déficits sucessivos a uma posi
ção de virtual equilibrio. E note que, em 1992, o défi. 
cit para conosco era de U$343 milhões. · 

. Se fonnos ver o quadro das exportações brasi-
le•ras que tenho à mão, Sr. Presidente, em 1992, as 
exportações brasileiras iam, em mühões de dólares, 
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a 460,0; em 19§!;3, a 779,4; em 1994, a 822,4; e, em 
1995, a 1.203,7, o que dava um saldo, paia nós, em 
1992, de 343; em 1993, de 474; em 1994, de 359; e, 
em 1995, de 164,7. 

Agora, Sr. Presidente, veja que coisa curiosa: 
de ano a ano, há variações significativas quan1o aos 
produlos exportados para a China Em 1994, o óleo 
de soja em bruto respondeu por 50% das exportaçõ
es. Outros produtos foram: açúcar cristal, hematita 
fina, hematita pelotizada, partes e acessórios de veí
culos, açúcar demerara, turbinas e rodas hidráulicaS, 
algodão, hematita não aglomerada, espelhos e retro
visores para veículos, painéis para automóveis, má
quinas e aparelhos para empacotar, laminados de 
ferro e aço, açúcar refinado, interruptor para tensão, 
faróis e projetares, rodas de veículos ferroviários, 
fumo, pasla química de madeira, máquinas de ferro 
e aço, partes de freios para automóveis. Este foi o 
item das nossas exportações. 

Vejamos quais são os principais produtos que 
compõem a pau1a de importações brasileiras recen
tes, oriundas da China: coque de hulha, ünhita ou 
turfa, alho comum, máquinas para costurar tecidos, 
partes e acessórios para aparelhos de gravação, bo
necos de figura hurilana, partes de aparelhos trans
missores, calçados-de matéria têxtil, tereftalato de 
polietileno, pneumáticos, brinquedos, caixas de mar
chas, calçados de couro natural, calçados de borra
cha e plástico, camisas de algodão, aparelhos re
ceptores de radiodifusão, artigos para feslas natali
nas, dipirona, brinquedos de figura animal, vitanúna 
C, patins, aparelhos de rádio e de som, camisas de 
libra têxtil sintética. 

Quanto aos "Traços Históricos Gerais", Sr. Pre-
sidente, eu vou dar como 6dos, para que figurem 
neste prom.mciamento. Mas não posso, Sr. Presí
dente, deixar de registrar que o nosso visitante, que 
daqui a pouco estará sendo recebido pela Comissão 
de Relações Exteriores do Senado Federal, o Sr. 
LuoGan .•. 

O Sr. Gerson camala - Permite-me um apar
te, Excelência? 

O SR. BERNARDO CABRAL -Com muito pra
zer, eminente Senador. 

Q Sr. Gerson camata - Ilustre Senador Ber
nardo Cabral, V. Ex!!, por ocasião da visita do Secre
tário-Geral do Conselho Chinês, ressalla bem a im
portância que a China tem, hoje, no concerto mun
dial das nações. Pelos números oue V. ~Coloca, 
pode-se prever a importância cada vez maior que a 

• .. 
China vai ter na ordem económica mundial. O Brasil 
tem que se agarrar a essas oportunidades de co
mércio cada vez maiores que a China oferece a 
seus parceiros, até porque a China, como o Brasil, 
começa uma démarrage, um deserrvolvimento ex
traordinário, principalmente da sua agricuftura_,e da 
sua indústria. Recordo-me que, há cerca de 12 
anos. um banqueiro italiano, em visita ao ESpíritO 
Santo, dizia-me o seguinte: "Até o final do séci.ilo, a 
China destruirá a economia mundial, porque vai pro
duzir tanto que, quem não se preparar para concor
rer com aquele país, vai perecer". Realmente, temos 
observado, nos Estados Unidos e na Europa, que 
cada vez mais uma quantidade maior de produtos 
chineses são oferecidos a preços realmente compe
titivos no comércio internacional. O Brasil tem com a 
China acordos de tecnologia muito importantes, ne
gados por alguns parceiros tradicionais do Bra51l. 
Por exemplo, na questão dos satérrtes de sensorea
mento, na tecnologia de foguetes para impulsionar 
satélites brasileiros, no fornecimento de urânio enri
quecido ao Brasil para o programa atómico brasilei
ro, entre outros. Porlanto, a China tem tido sucessi
vos atos de demonstração de apreço e de confiança 
no Brasil. Temos que secundar isso exatarnente na 
direção do apoio, da boa acolhida e do aumento das 
relações comerciais, boas 1anto para brasileiros 
quanto para chineses. A milenar experiência chinesa 
não pode jamais ser desprezada. Veja V. Exª- a sa
bedoria dessas ilhas de capitaüsmo, que foram sen
do criadas dentro do regime socialisla e que compe
tem hoje maravilhosamente, com a eficiência de 
qualquer país superdesenvolvido, o que foi conse
guido etn poucos anos. Goslaria de enfatizar e pedir 
ao Senador Eduardo Suplicy que, como Presidente 
da Casa hoje, esteja presente à recepção do Secre
tário-Geral da China. Praticamos, há alguns dias, um 
ato _de selvageria política contra o Presidente Fuji
mon, sob a alegação de que S. Ex!! exercia um po
der ditatorial. O Brasil não tem, em relação ao inte
~resse comercial do povo brasileiro, que se imiscuir 
no problema interno dos países. Por exemplo, Rdel 
Castro comanda a ditadura mais violenta da América 
Central e "dança samba" nas mesas deste Congres
so, dá autógrafos e é recebido por todo mundo. En
quanto isso, um homem que foi eleito e preside um 
regime livre, em detrimento do interesse comercial 
do Brasil, foi espezinhado pelas duas Casas do Po
der Legislalivo. De modo que vamos mbutar ao Se
cretário-Geral do Conselho ~de Ministros de China 
todo o respeito e toda a veneração que merece um 
Líder, guindado a essa posição no seu país. e oue 
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ajuda a levã-lo à posição de destaque tão brilhaflte 
que tem hoje no concerto das nações em vias de de
senvolvimento. Cumprimento V. Ex" pela oportunida
de da colocação e homenageio, através da presença 
do representante chinês, aquele grande povo e 
aquela histórica nação, que emerge agora, fazendo a 
alegria, a felicidade e o desenvolvimento do seu povo. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, 
quando um aparte é concedido a um Pariamerrtar in
teligente, ele antecipa o que eventualmente o orador 
poderia dizer. Uma das sugestões que eu iria propor 
a v. Ex~. que eslá presidindo os nossos trabalhos, é 
que não deixasse de estar presente quando o Sr. 
Luo Gan chegasse ao salão nobre. E por uma razão 
muito simples: quando V. Exª lembrou - e suponho 
que a essa altura era Governador do Espírito Santo -
daquela anâl i se que fazia o seu amigo, de que, ao fi
nal deste século, a China seria uma referência mlll
dial, fez com que eu retomasse no tempo ao meu 
mandato de Deputado Federal. Em 1968, fiz um dis
curso que tinha como base o r.vro • A Corrida para o 
Ano 2000" de autoria de Fritz Baade. Ele dizia, em 
1968, que,' ao final deste século, o mundo deveria se 
preparar porque a raça amarela tomaria ~nta d? 
país. Que país? Qualquer que fosse, em sentido um
versai. Ela havia perdido a guena bélica mas ganha
ria a guerra e90nõri'lica. 

É o que· eslá acontecendo hoje. Verificamos 
que não existem mais fronteiras ideologicas, mas 
sim fronteiras económicas. O pais mais forte econo
micamente está invadindo o outro, que não é tão su
perior; com isso, os tentá.culos vão, conforme V. Exil 
acaba de registrar, tomando conta daqui e dali, com 
um projeto que pode ou não ter a importância pam 
uns, mas a realidade é outra. 

É por isso, Sr. Presidente, que essa visita tem 
.uma característica especial. O Sr. Luo Gan é um 
membro influente do governo chinês, e esta é a 
oportunidade para que, na parceria estratégica que 
precisamos ter com a China, haja desdobran;entos 
que visem a dar sentido concreto a esse conceito. 

Hã frustração - e chamo a atenção porque o 
aparte do Senador Gerson Call'ata foi absolutamen
te preciso - no setor hidrelétrico brasileiro, crescen
temente vocarzzada, pelo fato de não ter o Brasil r': 
cebido. até agora, no processo de construção ~a hi
drelétrica de Três Gargantes e em outros proJe!os 
chineses. indicações concretes de que a hospi~ida- . 
de e a assistência, estendidas às quase 80 missões 
e soo técnicos que acolhemos ao longo dos últimos 
anos, em ltaipu, possam reverter em cooperação 

efetiva. 
·Como país que desfruta de relacionamento pri

vilegiado com a China e com ela tem cooperado 
sem vacilações nesse campo específico e em mui
tos outros, com abertura inequívoca de nossa parte. 
o Brasil entende que deve esperar contrapartida sig
nificativa e especial. 

Sobre a hidrelétrica dec Três" Gargantas, vou
me pennitir ler uma pãgina, que não é de minha au
toria, mas que reflete o que queremos registrar nes
ta tarde. 

• A hidrelétrica de Três Gargantas é 
uma grande obra de engenharia que se in
sere no esforço envidado pelo governo chi" 
nês para dotar a intra-estrutura básica do 
país dos meios necessãrios a dar continui
dade ao processo acelerado de desenvoM
mento, na esteira da política ·de abertura 
econômica implementada a partir de 1979. 

Estimativas iniciais prevêem investi
mento da ordem de US$30 bilhões. fundos 
estes que o governo chinês pretende captar 
tanto interna quanto externamente. Entre
tanto, o projeto tem implicações ambientais 
e, nesse contexto, defronta-se com reticên
cias de setores da comunidade internacional 
vinculados às questões de preservações do 
meio ambiente. Por essa razão, aliãs, o 
Banco Mundial teria negado financiamento à 
corporação de Três Gargantas e, em me
morandum encaminhado, em 22 de setem
bro último, ao Eximbank, o Governo norte
americano manifestou sua oposição a que re- · 
cursos da:juela agência sejam utilizados para 
auxiliar empresas dos Esta:los Unidos a ga
nharem contratos de participaçãO no projeto. 

Não obstante, o governo chinês tem fir
me intenção de concretizar o ·empreendi-

mento e tem conseguido cumprir o crono
grarna original na primeira fase do projeto 
(1994 a 1996), que compreen~ escavações 
e as primeiras licitações para prestação de 
serviços e aquisição de equipemantos. O 
Brasil jã eslá presente nesta fase, com a as
SessOria do Consórcio Unicon - responsãvel 
pela construção de ltaipu - às autoridades 
chinesas na elaboração dos edilais de licita
ção e pela assistência técnica prestada por 
três engenheiros a empreiteiras chinesas 
responsãveis pelos trabalhos iniciais da 
construção da usina11 
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Por tudo isso, não é possível que, no dia de 
hoje, não aproveitemos a visita do Secretário-Geral 
do Conselho de Estado da República Popular da 
China. Sr. Luc Gan, que tem, na escala hierárquica, 
a posição de Vice-Primeiro-Ministro. 

· A oportunidade é só para o regiStro? Não. 
A oportunidade é P3!"1 dizer, Sr. Presidente, 

que essa visita tem, para .o Brasil, conseqüências 
econõmicas no relacionamento China-Brasil, no âm
bito comercial, e para mostrar que a comitiva oficial 
que aqui vai chegar enc6ntrará eco, ressonância aos 
problemaS bilaterais. . 

Era a comunicação que tinha a fazer, Sr. Presi
dente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. .BERNARDO CABRAL EM SEU PRO. 
NUNC~MENTQ . 

Traços históricos gerais. 
Em 36 séculos de governo imperial, a China 

conheceu. fases de grande estabilidade, entremea
das com outras de elevada integração política e so
fisticação cultural, de que são exemplos as dinastias 
Tang (618-907) e Song (960-1279). A última dinastia 
chinesa. Qing, foi derrubada em 191 1 pelo movi
mento republicano de Sun Ya1Sen. A República, an
tes da tornada do poder pelos comunistas, foi um 
período particularmente conturbado, marcado pela 
presença de potências estrangeiras que detinham 
verdadeiro poder extraterritorial nas chamadas con
cessões internacionais. A isto se somava a extrema 
instabilidade e fragmentação do quadro político chi
nês, que se apresentava atomizado entre facções 
regionais influentes. Em 1931, o Japão oeupou a 
Manchúria e ali constituiu o estado fantoche do Man
chà<uo. A subseqüente ocupação nipónica de outras 
parcelas do terrilório chinês e o aguçamento da luta 
armada entre autoridades governamentaiS e as for
ças comunistas, que paulatinamente ganhavam ter
reno em intensa campanha de rncbilização e infiltra
ção nas áreas rurais, criaram condições de extrema 
tensão e violência. A eclosão da Segunda Guerra 
Mundial e a tomada dos principais centros urbanos 
chineses pelas tropas japonesas levaram à cons1itli
ção de-uma frente comum de combate à ocupação 
nipõnica A colaboração entre nacionalistas e comu
nistas durou atê 1945, ano da: capitulação do Japão 
perante os aliados. Eclodiu então a Guerra C"Nil en
tre as duas facções chinesas, Q1B terminou com a 
vitória militar comunista e a fu9a ao Governo nacio-

nalisla de Chiang Kai-5hek para Taiwan. Em primei
rode out!bro de 1949, Mao Zedong (Mao Tsé-jung), 
acompanhado dos principais dirigentes do Partido 
Comunista Chinês, proclamou na Praça TISilanmen, 
em Pequim, a República Popular da China 

2..2 Sistema Político e Usta de Autoridades 
Sistema Polltico 

A lide'<lr1ça política é exercida na RepúbfiCa 
Popular da China pelo Partido Comunista, do _gual 
emanam as díretrizes principais da vida política do 
país. Errbora não se refira ao papel do Partido;Co
munisla Chinês em qualquer dos seus 138 artigÓS a 

. Constituição da RPC, promulgada em 4 de dezem
bro de 1982, dispõe em seu Preàmbulo que sob a li
derança do PCC e a orientação do Marxismo-Leni
nismo e do pensamenio de Mao Tse Tung, o povo 
chinês continuará lutaR:Io para tomar a China um país 
socialista com altos níveis de ctitura e democra::ia. 

Na estrutura do Partido, destacarn-se os sete 
meni>ros do Comitê Permanente do Politburo do 
Comitê Central, que exercem tarroém as mais im

. portantes funções no Governo chinês. Entre os sete 
ocupantes de assento permanente, são escolhidos o 
Presidente da República. o Primeiro-Ministro, os 
Presidentes da Assembléia Nacional Popular e do 
Congresso Popular Político-Consultivo da China. e 
os responsàveis pela condução da economia, dos 
assuntos militares e do controle da ideologia e da 
segurança interna {ver Lisla de Autoridades). 

Cumpre às instituições políticas dos difenentes 
Podenes {Presidência da Rep(illica. Conselho de 
Estado, Assembléia Nacional Popular, Tribunais), 
desenvolver suas atividades no sentido de dar exe
cução à orientação do Partido. 

A Assembléia Nacional Popular gradualmente 
expande sua presença e afirTI'l:Hle como Legislativo 
segundo a concepção ocidental de funcionamento 
deste Poder. 

O Congresso Popular Polítioo-Consullivo da 
China {CPPCC), órgão vinculado à Assembléia Na
cional Popular (ANP), reúne todos os partidos políti
cos legalmente constituídos, considerados colabora
dores do Partido Comunista na definição da linha 
política do Governo. Hã indicações de que o CPPCC 
poderia vir a tomar-se a câmara alta do Legislativo 
chinês. 

Lista de Autoridades 
De forma esquemálica, e a seguinte a configura

çã::> da c(pula do regime chinês, em dezentlro de 1995: 
Poder Executivo 
Presidência da Repúbfica: 
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Jiang Zemin (Presidente) 
Rong Yiren (Vi~residente) 
Conselho de Estado: 
U Peng (Primeiro-Ministro) 
Zhu Rongji (Primeiro Vice-Primeiro Ministro) 
Zou Jiahua, Qian Qichen, U Lanqing, Wu Bang-

guo, e Jian Chunyun (VJCeS-Primeiros-Ministros) 
Luo Gan (Secretário-Geral) 

Poder Legislativo (Assembléia Nacional Po-
pular) 

Comitê Pennanente: 
Qiao Shi (Presidente) 
Tian Jiyun (Vice-Presidente) 

Poder Judiciário 
Ren Jianxin (Presidente da Suprema Corte Po-

pular) .. 
Bureau Político (Polítburo) do Comitê Central 

do Partido Comunista: 
Comitê Pennanenta: 
Jiang Zernin (Secretário-<3eral) 
UPeng 
QiaoShi 
U Ruihuan 
Zuh Rongji 
UHuaqing 
HuJintão 
Comissão Militar Central: 
Jian Zemin (Presidente) e U Huaqing e Zang . 

Zhen (Vices-Presidentes) 
Congresso Popular Politico-ConSultivo da 

China: · 
u Ruihuan (Presidente do Comitê Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O re
querimen1D de V. Ex" será atendido. Caso se confir
me, enlão, a visita às 15h30rnin, proponho seja ccm
vidado o "Secre!ário-Geral do Conselho de Ministros 
para se fazer presente no plenário. 

Como estou presidindo a sessão, quem sabe 
possam diversos Senadores receber, na Presidên
cia, o Secretário-Geral do Conselho de Ministros da 

Repúbiica Popular da China, para que, enlão, possa
mos recebê-lo oficialmente no plenário do Senado. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao 
Senador Epilacio Cafeteira, pelo prazo de cinco mi
nutos, nos termos do art. 14, Vil, do Regimento ln
temo. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
uma··comunicação inadiável.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, na qualidade de Uder do meu Parti
do, registro a ausência que passaremos a ter do 
nosso companheiro Leomar Quintanilha -. a comuni
cação foi feita à Mesa 

A Uderança jâ sente falta desse grande com
panheiro, meu Vice-Uder, e se entristece sobrema
neira, uma vez que se trata de um Senador eficiente, 
um homem sério, cônscio de seus deveres. S. Ex" 
conviveu conosco, aqui no Senado, durante um ano 
e três meses, e privar de sua companhia foi um privi-
légio. · 

Sr. Presidente, se por um lado estamos tristes 
com a ausência de Leomar Quintanilha, por outro 
sentimo-nos honrados porque S. Exª foi convidado a 
assumir a Secretaria de Estaâo da Indústria e Co
mércio e do Turismo de Tocantins. 

S. Ex" diz, na carta que me enviou: 

"Entendi o convite do eminente Gover
nador José Wilson Siqueira Campos como 
uma convocação a mais, um desalio pes
soal. Particularmente neste rnomen1o singu
lar da História do meu Estado, o chamado 
significa ampla conjugação de esforços com 
vistas à organização e ao incremento de sua 
economia" 

Na realidade, o Estado de Tocantins, um dos 
mais novos deste País, precisa de homens como 
Leomar Quintanilha em sua busca pelo desenvolvi
mento. S. Ex" irá firmar-se e, sob o Governo de Si
queira Campos, ocupará o espaço que merece. 

Ficamos orgulhosos de poder contnbuir para 
que Tocantins tenha maior desenvolvimento com a 
atuação, que considero importante, de Leomar Quin
tanilha na Secretaria de Indústria e Comércio e do 
Turismo de Tocantins. 

Era essa a comunicação, Sr. Presidente. Natu
ralmente, V. Ex" jâ estaVa informado, uma vez que a 
comunicação já foi feita pelo Senador Leomar Quin
tanilha, mas o Partido Progressista Brasileiro não 
podia deixar de registrar a sensação de falta, de au
sência, que a nossa Bancada, embora pequena, 

sente na hora em que Leomar Quintanilha assume a 
Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo do Es
tado do Tocantins. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Mesa externa, junto à Liderança do PPB, o mesmo 
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sentimento, uma vez que o Senador Leomar Quinta
nilha vem honrando o seu mandato de Senador. 
Cumprimenta-<J, entretanto, pelo· fato de assumir a 
Secretaria da Indústria e Comércio e do Turismo do 
Estado do Tocantins. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE. (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.). - Sr. Presidente, 
como não cabe, de aoordo com o Regimento, apar
tes à comunicação que acaba de fazer o eminente 
Senador Epitacio Cafeteira, peço a V. Ex" que taça 
constar da Ata dos nossos trabalhos o fato de que 
subscrevo por inteiro a manffestação que S. Ex" aca
ba de fazer. 

Se o Senado ganha, por um lado, com a vinda 
do Suplente, perde o convívio de um companheiro 
da estima do Senador Leomar Quintanilha De modo 
que peço permissão ao eminente Senador Epitacio 
Cafeteira para subscrever as suas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -O pe
dido de v. Ex~ ser atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra, por 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pro
nuncia o seguinte discUJSo. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, o pronuncia
mento que faço na tarde de hoje provavelmente será 
por mim repetido na semana que vem, na presença 
dos Líderes da base governista No entan1o, eu não 
poderia deixar de fazê-lo agora em função da opor
tunidade do fato. 

Estamos acompanhando - nós, a imprensa e a 
sociedade - a atuação ·do Congresso Nacional ao 
longo do período deste Governo. Constatamos que, 
até o momento, esta Casa não aprovou nenhum pro
jeto que não fosse do interesse ou que, peio menos, 
não tivesse a anuência do Presidente da República. 

Surpreendemo-nos, ontem à tarde, ao tomar
mos conhecimento do veto do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao Projeto de Anistia das multas 
impostas ao Sindicato de Petroleiros peio Tribunal 
Superior do Trabalho. Surpreendemo-nos não ape
nas pelo fato de este Congresso, até agora, só ter 

aprovado aquilo que o Governo quer ou pelo menos 
aqUilo de q~ o Governo não discorda, mas porque -
esta é a ma10r surpresa - o projeto foi aprovado na 
Cãmara dos Deputados, em regime de urgência O 
requerimento de urgência, assinado por todas as U
deranças dessa Casa e aprovado por unanimidade 
foi artirulado pelo Presidente da Câmara dos DepU: 
lados, Sr. Deputado Luís Eduardo Magalhães, res
ponsável pela ooleta de assinaturas das Uderanças 
doGovemo. 

O projeto foi a voto na Câmara dos Deputados, 
oom encaminhamento favorável de todas as lide
ranças e de todos os Partidos dessa Casa, e foi 
aprovado. Chegou ao Senado. Mantivemos oontato 
com as diversas Lideranças dos Partidos no Senado, 
esclarecendo o falo de que ele havia sido aprovado 
por 1odos os Partidos na Cãmara Consegl.imos, tam
bém nesta Casa, um requerimento de urgência, assi
nado por todos os Partiâos - eu disse todos os Parti
dos desta Casa O projeto, stbmetido a voto, foi apro
vado, com o voto favorável de todos os Uderes parti
dários. Houve vo1os oontrários de. apenas quatrtfSe
nadores do PFL, que fizeram questão de regislrá-]Qs. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nãó'· co
nheço - é possível até que os Senadores mais anti
gos tenham oonhecimento - nenhum projeto que te
nha sido aprovado em regime de urgência por todos 
os Partidos nas duas Casas, com manifestação fa.. 
vorável das Lideranças do Governo também nas 
duas Casas, e esse projeto é vetado pelo Presidente 
da República Aí ficamos em dúvida Recuso-me a 
acreditar que os Líderes partidários estavam apenas 
fazendo mise-en-scêne; recuso-me a acreditar que 
os lideres dos diversos Partidos assinaram o reque
rimento de urgência e votaram a favor apenas para 
fazer média oom a base petroleira, até porque a 
base é muito pequena e distribuída em vários Esta
dos do Brasil- inclusive, boa parte desses lideres 
não tem base nesses Estados; recuso-me a acredi
tar nisso. Recuso-me a acreditar tani:lém que não 
houvesse um nada-consta, por parte do Palácio do 
Planalto, em relação a esse projeto. Sinceramente, 
penso que há alguma ooisa enada nesse oontato 
entre o Palácio do Planalto e as suas Uderanças no 
Senado e na Câmara! Existe algum curto-circuito, ou 
então há algum "espírito santo de orelha" dando 
conselhos para o Presidente da Repr:bfica! 

A justificação do veto ê um conjunto de falá
cias. Aliás, é até sil)tomático que esse veto teriha 
sido assinado no dia 1 ~ de abril, porque o texto da 
sua justificação é bastante cOndizente com a data 
em que foi assinado_ 
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Vejamos. em um dos parágrafos diz o seguinte: 

"Considerar "legítima" a insurreiçãO 
das entidades sindicais contra a decisão do 
egrégio TST, como faz o presente projeto de 
lei, viola a idéia bãsica que preside o princí
pio do Estado de Direito, a idéia de respeito 
e de obseNância das normas de Direfto po
sitivo e das decisões judiciais." 

Ora, em nenhum momento a aprovação desse 
projeto significa que estivéssemos aqui consideran
do legítima a insurreição contra a deliberação do 
TST. Diversos Parlamentares fizeram questão de re
gistrar que votavam a favor do projeto, mas que isso 
não poderia ser encarado como um incentivo à de
sobediência civil ou um desrespeito à decisão do 
TST. Votavam a favor, porque entendiam a especifi
cidade daquelà siluação da greve dos petroleiros. 
Uma greve que aconteceu pelo não-cumprimento de 
um acordo feito pelo ex-Presidente da República. In
clusive devemos registrar que o atual Presidente da 
Petrobrãs é o mesmo do Governo anterior. 

EsSá ·mUlta era absunda porque impagável. já 
que cada Sindicato de Petroleiro, no Brasil, está de
vendo R$2, 1 milhões, e nenhum deles tem patrimõ
nio suficiente para quitar essa dívida Isso é uma 
realidade. Portanto, em função dessa especificidade, 
estávamos aprovando essa anistia O absurdo, que 
também temos que registrar, é que foi imposta uma 
multa de R$1 00 mil por dia para cada sindicato, 
quando nenhum Sindicato de Petroleiros tem uma 
arrecadação mensal nesse valor. 

Segunda argumentaXão: 

• A sanção do presente projeto poderia, 
outrossim, comprometer a idéia de harmonia 
entre Poderes, retirando toda e qualquer efi
cácia de decisão judicial tomada por T ribu
nai Superior no estrito exercício de compe
tência que lhe é reconhecida constitucional
mente." 

Ora, esta. Casa já aprovou anistias que entoa
vam em confronto com decisões definitivas de T ribu
nais Superiores. Esta anistia foi sancionada pelo 
Presidente da República. Será que aquela não pro
vocava esse confronto entre Poderes? 

A justificação do veto termina com um terceiro 
argumento, que é uma pérola de cinismo. Diz o se
guinte, depois de lazer uma razoável modificação: 

"Todavia, não está o Executivo indife
rente à possibilidade de inviabilização da atí
vidade sindical no âmbito da categoria dos 

... petroleiros em face do elevado valor das 
multas aplicadas { ••• ). 

Assim sendo, determinei que os seto
res competentes do Governo envidem esior
ços com visfas a concluir projeto de lei que 
ofereça disciplina adequada ao tema • 

Ora, qualquer projeto relativo a-esse tema vai 
ficar valendo daí para frente, não vai ter qualquer 
elefto retroativo, não vai contribuir para diminuir as 
multas dos petroleiros, não vai evitar o !achamento 
d~ Sindicato dos Petroleiros em todo Brasil - porque 
é ~sso que va1 acontecer caso a multa seja cobrada 
Anãs, antes que a muita seja cobrada, diversos sin
dicatos já estão pensando em fechar suas portas, 
porque as suas arrecadações estão bloqueadas na 
Justiça, e eles não têm como manter seus funcioná
rios, nem éstá podendo manter a sua sede em fun
cionamento. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. sabe
mos em que conjuntura aconteceu essa greve dos 
petroleiros; sabemos que em função daquele mes
mo momento está-se discutindo a quebra do mono
pólio estatal do petróleo e que se formou toda uma 
cadeia de denúncias na tentativa de jogar a socieda
de contra os petroleiros para justificar a quebra des
se monopólio. 

No enten!D, o Tribunal de Contas da União, ao 
fazer uma auditoria, constatou que as atividades es
senciais da Petrobrás estavam mantidas; constalou 
que os petroleiros continuavam produzindo em 
quantidade suficiente para abastecer a população 
com gás de cozinha e gasolina; constatou que o que 
aconteceu naquele periodo foi uma manipulação por 
parte das distribuidoras, que estavam escondendo 
seus produtos para poder também contribuir para 
essa ç.1erra ideológica contra o monopólio. 

Isso foi constatado, na ocasião, pela Prefeitura 
de Santos, que descobriu depósitos com botijões de 
gás mantidos em segredo pelas distnbuidoras. A 
Prefeitura de Santos, utilizando-se de uma de suas ·· 
prerrogativas, fez com que elas começassem a dis
tribuir aquele material. Inclusive, qualquer pessoa 
com uma noção mínima de como funciona um pro
cesso de paralisação e de retomada do funciona
mento de urna refinaria veria o absurdo, pois, mal a 
greve acabou, no dia seguinte, a distribuição se nor
malizotJ. Ora, sabemos que um processo de parali
sação de refinaria e a sua posterior relomada levam, 
no mínimo, uma semana. Mas, num passe de mági
ca, a Petrobrás, que não estava produzindo GLP 
nem gasolina, assim que encerrou a greve. voftou a 
produzir quase instantaneamente. numa demonstra-
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ção de que, na verdade, ela já havia produzido, mas, 
com o fim da greve, acabou o boicote das distribui
doras. 

Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, a "bola' 
agora está novamente com o Congresso Nacional. 
Caso o Congresso Nacional, que aprova o projeto 
nas suas duas Casas em requerimento de urgência, 
assinado por todos os Partidos, projeto votado, no 
mérito, por todos os partidos, ni!o for capaz de der
rubar esse veto do Presidente da República, since
ramente estamos muito mal! O Congresso está sen
do chamado à responsabilidade quanto a esse as
pecto. 

Queremos regislrar - porque não acreditamos 
nas versões que têm sido veiculadas agora de que 
não havia uma consulta ao Presidente da República 
- que, há um mês, o Presidente da República, atra
vés do seu porta-voz, afirmou claramente que veria 
com bons olhos uma alternativa política que solucio
nasse a questão das multas dos Sindicatos de Pe
troleiros. Disse que não poderia sé envolver, porque 
se tratava de uma questão judiciária, mas, que se 
houvesse uma alternativa política, Sua Excelência 
veria com bons olhos. Ora, essa alternativa política é 
exatamente o projeto de anistia das multas, que vol
to a registrar pela enésima vez, aprovada nesta 
Casa e na Câmara dos Deputados por todos os Par
tidos. 

Queremos regislrar também a repercussão ne
gativa que esse episódio poderá ter sobre a imagem 
do Brasil no exterior, se chegarmos ao pon!o de sec
des e patrimônios inteiros de Sindicalos de Petroleiros 
serem leiloados, provocando a sua inviabilização. 

.. Registramos que a Organizàção lntemaclónal 
do Trabalho, que é um órgão triRartite com repre
sentantes de governos, patrões e empregados, cen
surou a atitude do Governo Federal por ocasião da 
greve dos petroleiros. 

Lamentamos, portanto, profundamente, que o 
Presiçiente da República- não sei se mal aconselha
do - tenha vetado •. eJ>Se projeto. Esperamos, entre
tanto, que os mesmos Líderes que assinaram o re
querimento de urgência, os mesmos Líderes que vo
taram favoravelmente ao proje!o, se diSponham ago
ra a viabilizar a denubada desse veto pelo Congres
so Nacional, sob pena de mais uma vez se confirmar 
a pro!JJnda subserviência que o Poder Legislativo 
está tendo em relação ao Poder Executivo. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN!E (Eduardo Suplicy) - Soü
cito gentilmente ao Senador Epitacio Cafeteira, por 
ser o mais velho dos presentes, segundo lista aqui 

registrada, e estando ausente os demais Membros 
da Mesa, que presida a sessão, porque sou o próxi
mo orador inscrito. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, reconheço que sou o menos jovem e, caso não ti
vesse um compromisso agora, poderia fazê-lo. Esta
va apenas aguardando o nobre Senador José 
Eduardo Outra concluir o seu pronunciamento. Mas 
está presente a esta sessão o nobre Senador Hum
berto Lucena, que presidiu esta Casa com brilhantis
mo e que, com toda certeza, poderá fazê-lo nova
mente. Obrigado a V. Ex" -

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Soli
cito, então, ao Senador Humberto Lucena a gentile
za de presidir a sessão. 

O Sr. Eduardo Sup/icy, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da preSidênCia, que 
é ~a pelo Sr. Humberto Lucena 

- - - . •' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - So
bre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1 "- Secre
tário em exercicio, Senador Eduardo Suplicy. _;; 

É lidó o seguinte: ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 
~12, DE1996 

Dispõe sobre a realização de con
sulta, na fOima de plebiscito, acerca da 
implantação de um programa de renda 

· mínima a todos os brasileiros.· 

· O cOngresSo Nacional decreta: 
Art 1"- Será realizado no ãJa 3 de outubro de 

1996, conjuntamente . com as eleições municipais, 
plebiscito sobre a implantação de um programa que 
garanta urna renda mínima a todos os brasileiros, 
obedecidas as normas estabelecidas neste Decreto 
Legislativo. 

Parágrafo único. Na mesma data será realiza.. 
do no Distrito Federal o plebiscilo a que se relere o 
caput deste artigo. 

Art 2" Será objeto da consulta popular a se
guinte pergunta: Deve o governo implantar um pro
grama que garanta uma renda mínima a todos os 
brasileiros? 

§ 12 Para a pergunta descrita no caput deste 
artigo existirão duas respostas: SIM e NÃO. 

§ 2!'- Somente será considerada aprovada a al
ternativa que obtiver a maioria dos votos válidos, ex-
cluídos os em branco. · 

Art 3'> Para representar as diferentes correntes 
de pensamento sobre o objeto da consulta popular 
serão constituídas duas frentes parlamentares, de 
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âmbito nacional, às quais se vincularão entidades 
representativas da soCiedade civil. 

§ 12. As frentes representarão duas posições 
antagõnicas, devendo uma defender o SIM e a outra 
o NAO, considerado, respectivamente, o interesse 
na aprovação ou rejeição da proposta. 

§ 2!' As frentes devem regislrar-se perante a 
Mesa do Congresso Nacional, que baixará normas 
para tal fim. 

§ 3" Em caso de dispi.lla, compete à Mesa do 
Congresso Nacional definir e indicar. a frente que 
representará a respectiva corrente de· pensamento. 

§ 4º- Da decisão da Mesa do Congresso Nacio
nal, mediante o apoiarnento de dez por cento de 
congressistas, cabe recurso, sem efeito suspensivo, 
ao Plenário do Congresso NaCional. 

§ 59- As frentes serão organizadas sob a forma 
de sociedade civil, com programa que definam clara
mente as razões do sim ou do não para a proposta 
de garantia de uma renda mínima a todos os brasi
leiros. 

§ sº- A não constituição de uma das frentes não 
suspende o plebiscito, que será. realizado com as 
duas alternativas constantes da cédula, cabendo ao 
Tribunal Superior Seitoral um minuto diário, na" pro
gramação das emissoras de rádio e televisão, para o 
esclarecimento dos eleitores. 

Art 4" Durante os sessenta diaS que antecede
rem a véspera da consulta plebiscitária, as emisso
ras de rádio reservarão, diariamente, exceto aos sá
bados e domingos, quatro minutos de sua programa
ção, de dezenove horas e trinta minutiJS às dezeno
ve horas e trinta e quatro minutos; e as emissoras 
de televisão reservação, diariamente, quatro minutos 
de sua programação, entre as dezenove horas e de
zenove horas e quatro minutos, em rede nacional, a 
propaganda relativa ao plebiscito. · 

§ 12 O espaço destinado à propaganda do 
plebiscito só poderá ser utilizado pelas frentes nacio
nais constituídas na forma do art 3" desta Lei, de
vendo cada uma delas dispor de dois minutos, obe
decido o rodíziO ria ordem de apresentação. 

§ 2!' É vedada a participação de canãidatos às 
eleições municipais de 1996 na programação das 
frentes parlamentares. 

§ 3" As transmissões e a geração de imagem e 
som serão feitas, gratuitamente, pela Radiobras, po
dendo as frentes nacionais, de comum acordo com 
as emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo 
diverso, do respectivo espaço de tempo, utilizá-lo 
contínua ou fracionadamente e, ainda, alterar o ho
rário ou optar por divulgações regionais. 

§ ... 4" Nos sessenta dias que antecederem o 
plebiscito, o tempo destinado a divulgação das ativi
dades legislativas do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados na Voz do Brasil será de treze minu
tos para o Senado Federal e de treze minutos para a 
Câmara dos Deputados. 

§ 5" No dia vinte e cinco de agoslo e no dia 
vinte e nove de setembre>de 199Sserá realizado um 
programa de debates, entre as respectivas frentes, 
acerca do tema objelo do plebiscito, que será reali
zado entre as dezenove e trinta horas e as vinte e 
duas horas, com duração de trinta minutos, em horá
rio acorda:lo com as emissoras de televisão, que será 
transmilido em rede nacional de rádio e de televisão. 

Arl 5" Até .a data da realização do ·plebiscito, 
as frentes nacionais podem levantar recursos para 
as suas campanhas, recebendo contribuições de 
pessoas físicas ou jurídicas, a título de doação, ve
dado qualquer tipo de dedução fiscaL 

Parágrafo único. A prestação de contas ao T ri
bunal Superior Eleitoral será apresentada no prazo 
de noventa dias a contar da data em que for realiza
do o plebiScito, revertendo eventuais sobras de re
cursos, obrigatoriamente, ao fundo partidário. 

Art 62. O voto no plebiscito é obrigatório para 
os maiores de dezoito anos e facultativa para os 
analfabetos, maiores de setenta e maiores de de
zasseis e menores de dezoito anos. 

. Parágrafo único. Ao eleitor em tJânsito ou resi- · 
dente no exterior fica assegúrado o direito de votar, 
obedecidas normas especilicas baixadas pelo Tribu
nal Superior Eleitoral. 

Art 72- Os casos omissos serão resolvidos por 
resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que poderá 
aplicar, por analogia, o disposto na Lei n2 9.1 00, de 
29 de setembro de 1995. 

Art ~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua ptblicação. 

Art 9" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art ~da Constituição Federal reza que: 

"Art. ~ Constituem objetivos fund:r 
mentais da República Federativa do Brasil: 

I - constituir urna sociedade livre, justa 
e solidária; 

n-garantir o desenvoMmento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a rmuginali

zação e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça. sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. 
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O presente projeto visa permitir que os eleito
res brasileiros possam decidir se querem ou não o 
cumprimento desta norma constituciqnal, através da 
implantação de um programa de garantia de renda 
mínima Projeto que garante uma renda mínima para 
todos brasileiros encontra-se em tramita,ção no Con
gresso Nacional desde 1991 , tendo sido, inclusive, 
aprovado pelo Senado Federal, com o apoio de to
dos os partidos. Atualmente, aguarda ser votado na 
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, 
onde o parecer favorável foi apres<;ntado pelo rela
tor, Deputedo Germano Rigotto, Líder do Governo. 

Projetas semelhantes, vinculando o direito à 
renda mínima às !amflias carentes à responsabilida
de de ter as suas crianças até 14 anos freqüentando 
as escolas, foram implantados no Distrito Federal e 
na cidede de Campinas em 1995. Em face de seus 
resultados positivos vários outros municípios, como 
Salvador, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Londrina, 
São Joaquim da Bana, São João da Boa Vista, Volta 
Redonda, Blumenau já aprovaram e estão implan
tando projetas no mesmo sentido. Em cerca de cin
qüenta municípios e em onze unidades da Federa
ção, as reapectivas Câmaras Municipais e Assem
bléias Legislativas propostas de natureza semelhan-
te estão sendo debatidas. · 

A realização do plebiscito proposto nos moldes 
deste projeto, permitirá que o povo brasileiro se po'
sicione de forma clara e inequívoca sobre a institui
ção de uma renda mínima para todos oS brasileiros 
como um instrumento mais direto e eficaz para a er
radicação da miséria em nosso País. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1996. - Sena
dor .EduardO Matarazzo Supr.cy. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI ELEITORAL 

(Lei no 9.100/95) 

Estabelece nonnas para a realização 
das eleiçOell municipais de 3 de outubro-
de 1996, e_dá outras providências. 

(A Comi~o de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O 
projeto será publicado e remetido à Comissão com-
petente. · 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Eduando Supli

cy. S. Ex~ dispõe de vinte minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte disc.urso. Sem revisão do orador.}
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o arl 14 da 
Constituição da Repüblica Federativa do Brasil, no 
capítulo referente aos Direitos Políticos, diz: 

Art 14. A soberania popular será exer
cida pelo sufrágio universal e pelo voto dire-
10 e secreto, com valor igual para todos, e, 
nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 
11 - referendo; 
!!I - iniciativa popular. 

Há, depois, diversos parágrafos. 
Ora, Sr. Presidente, felizes foram os Consti

tuintes, ao preverem a possibilidade de realização 
de plebiscitos. de referendo e da iniciativa popular. 
NOs países mais desenvolvidos, como nos euro
peus, como nos Estados Unidos, como no Canadá. 
por ocasião das eleições, constitui algo muito fre
qüente a reaf~zação âe consultas a respeito dos 
mais variados assuntos. Em cidades como,;:.São 
Francisco, Califórnia, é riruito comum que, por.;oca
sião de cada eleição, haja pelo menos dez, qui(lze e 
até vinte itens para os eleitores se posicionarém a 
respeito, muitas vezes dando indicações ao governo 
local ou ao governo do estado ou ao governo da 
união sobre a vontade da população. . 

Acredito que deveríamos exercitar mais fre
qüentemente a instituição do pleliiscilo ou do refe
rendo, a exemplo do que jã aconteceu uma vez, 
desde a Constituição de 1988. Refiro-me ao plebi
scito sobre o presidencialismo e o parlamentarismo. 

. Foi pensandO nisso; Sr. Presidente, que estou 
dando entrada, hoje, no projeto de decreto legislati
vo que dispõe sobre a realização de consulta, na for
ma de _plebiscito, acerca da implantação de um pro
grama-de renda mínima a todos os brasileiros. Por 
esse projeto de decreto legislativo, o Congresso Na
cional decrela, no seu arl 1": 

"Art. 1"- Será realizado no dia 3 de ou
tubrO de 1996, conjuntamente corn és elei
ções municipais, plebiscito sobre a implanta
ção de um programa que garanta uma renda 
mínima a todos os brasileiros, obedecidas 
as normas estabelecidas neste Decreto Le
gislativo • 

Parágrafo único. Na mesma data será 
realizado no Distrito Federal o plebiscito a 
que se refere o caput deste artigo. • 

Como o Distrito Federal é o único lugar em que 
não há eleições municipais e para que todos os elei-
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tores brasileiros tenham direito de participar do pleb
iscito, sem exceção dos residentes no Distrito Fede
ral, estes seriam convidados a ir às umas no próxi
mo dia 3 de outubro. 

Oart 2Qdiz: 

"Art. 2Q Será objeln da consulta popular 
a seguinte pergunta: "Deve o governo im
plantar um programa que gananta uma ·ren
da mínima a todos os brasileiros?" 

§12 Para a pergunta descrita no ca
put deste artigo existirão duas respostas: 
sim e não. 

§ 2Q Somente será considerada apro
vada a alternativa que obtiver a maioria dos 
volns válidos, excluídos os em branco." 

Art. 3"- Para 'representar as diferentes 
correntes de pensamento sobre o objeto da 
consulta popular, serão constituídas duas 
frentes parlamentares de âmbito nacional, 
às quais se vincularão entidades repre
sentativas da sociedade civil. 

§ 12 As frentes representarão duas po
siçõeS · antagônicas," - a exeinplo do que 
ocorreu no plebiscito sobre o parlamentaris
mo e o presidencialismo - "devendo uma de
fender o SIM e a outra o NÃO, considerado, 
respectivamente, o interesse na aprovação 
ou rejeição da proposta. 

§ 22 As frentes devem registrar-se pe
rante a Mesa do Congresso Nacional, que 
baixará normas para tal fim. · 

§ 3"- Em caso de disputa, compete à 
Mesa do Congresso Nacional definir e indi
car a frente que representará a respectiva 
corrente de pensamento. · · 

§ ~ Da decisão da Mesa do Congres
so Nacional, mediante o apoiamento de dez 
por cenln de Congressistas, cabe recurso, 
sem efeito suspensivo, ao Plenário do Con
gresso. Nacional. 

§ 5" As !rentes serão organizadas sob 
a forma de sociedade civil, com programas 
que definam claramente as razões do SIM 

· ou do NÃO para a proposta de -garantia de 
uma renda mínima a todos os brasileiros. 

§ ~ A não constituição de uma das 
_frentes não suspende o plebiscito, que será 

realizado com as duas alternativas constan
tes da cédula, cabendo ao Tribunal Superior 
Eleitoral um minuto diário, na programação 
das emissoras de rádio e televisão, para o 
esclarecimento dos eleitores. 

Art. 42 Durante os sessenta. dias que 
antecederem a véspera da consulta plebi
scitária, as emissoras de rádio reservarão, 
diariamente, exceln aos sábados e domin
gos, quatro rnínulos de sua programação, de 
dezenove horas e trinte rnínutos às dezeno

·ve horas e trinta e quatro minutos; e as 
emissoras de televisão reservarão, diaria
mente, quatro minutos de sua programação, 
entre as dezenove horas e dezenove horas 
e quatro minutos. em rede nacional, à pro
paganda relativa ao plebiscito. 

Trata-se, Sr. Presidente, de proposição que irá 
atender ao art. 3". da Constituição, que diz: 

"Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 

I.- construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; 

11 - garantir o desenvolvimenln nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginaliza

ção e reduzir as desiguais sociais e regionais; 
IV - promover o bem de lndos, sem 

preooncei1os de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer oufras formas de discriminaçOO." 

Saliento que o projeln foi aprovado pelo Sena
do Federal, estã tramitando na Câmara do Deputa
dos, onde o Deputado Germano Rigotto, na Comis
são de Rnanças e Tributação, apresentou parecer 
favorãvel. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, estive na cidade 
natal do Deputado Germano Rigotto, Caxias do Sul, 
na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 
Porln Alegre, onde ambos debatemos o Programa 
de Garantia de Renda Mínima. Além do Distrilo Fe
deral e de Campinas, os municípios de Salvador, Ri
beirão Preln, Sertãozinho e outros, mais de dez, es
tão instituindo tal programação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberln Lucena - Fa
zendo soar a campainha) - A Presidência pede ficen
ça ao nobre orador que se encontra na lnbuna, o no
bre Uder Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalha
dores, para registrar a visita honrosa ao nosso ple
nário do Sr. Lou Gan, Vice-Primeiro-MinistrO da Chi
na Continental e sua comitiva. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral, Presidenta em exerácio da Comissão de 
Relações Exteriores do Senado, para dirigir palavras 
de saudação aos ilustres visitantes. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda hã 
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pouco, na parte da sessão reservada ao EXpediente, 
fiz um discurso sobre a importância da visita do Se
cretário-Geral da República Popular da China e 
Vice-Primeiro-Ministro Lou Gan, traçando um perfil 
do nosso relacionamento comercial. Àquela altura, 
presidia a sessão o nobre Serador Eduardo SUPiicy, 
que, reconhecendo a importância da presença do 
Sr. Lou Gan, fez questão de que a comitiva viesse 
até es1e plenário, para receber as homenagens que 
o povo brasileiro, por intermédio de seus repre
sentantes, tributa a uma visita deste porte. 

Quero dizer a V. Ex-ª, nobre Senador Humberto 
Lucena, que, enquanto estávamos no salão nobre 
do Senado, o eminente Vice-Primeiro-Ministro Lou 
Gan fez questão de citar o nome de V. Ex", da visita 
que fez àquele pais, dos laços de amizade que exis
tem entre ambos e fez ainda uma descrição da am
pliação que a c;l.da tempo que se passa Brasil e Chi- · 
na exibem para o mundo inteiro. 

Há pouco, falava da Usina de Três Gargantas, 
em que o ltamaraty - faço questão de registrar - en
vidou todos os esforços para que esta visüa se 
transformasse no patamar que merece. E, por isso 
mesmo, ao fazer o registro de público de quanto se 
esforçou o ltarnaraty, vejo que a nossa Chancelaria, 
cada dia mais, representa o ponto alto para as rela
ções que existem entre a nossa Comissão - da qual 
também V. Ex" já foi Presidente - para traçarmos 
uma ponte entre aquele país e o Brasil 

De modo que, renovando ao Vice-Primeiro-Mi
nistro L ou Gan as boas-vindas que. já apresentei a 
S. Ex" quando nos encontramos no salão nobre, em 
nome e em função também do cometimento que me 
dá o Presidente do Senado Fede1'21 nesta sessão, 
quero dizer, como já fiz, que a ausência do Presi
dente José Samey a quem V. Exª tão bem se refe
riu, se deve apenas por um motivo imperioso em 
não poder estar em Brasma nesta hora 

Receba, portanto, as boas-vindas, que o nosso 
relacionameni<J cada vez mais se amplie, que a nos
sa balança comercial, cada dia, seja mais favorável 
para um país e outro, e que a China sinta que o Bra
sil há de ser o grande parceiro neste limiar do Sécu
lo XXI. 

Seja bem-vindo, Sr. Ministro. (Muüo bem Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sr. 
Vice-12rimeiro-Ministro da China, Lou Gan, Sr. Em
baixador da China no Brasil, Li Guoxín, demais 
membros da comitiva que nos visüa, é gralificar;re 
para mim, eventualmente presidindo uma sessão do 
Senado Federal, na ausência do titular, o eminente 
Senador José Samey, em meu nome pessoal e no 

de,\Oda a Mesa Diretora do Senado, associar-me-às 
justas homenagens que, neste instante, são presfa
das a V. Ex"s, pela palavra abalizada do ilustre Se
nador Bernardo Cabral, Presidente em exercicio da 
Comissão de Relações Exteriores. 

Lembro-me bem da honrosa incumbência que 
me foi cometida em janeiro de 1989, quando termi
nava nesta Casa o meu primeiro mandato de Presi
dente do Senado e do Congresso Nacional, de che
fiar a primeira delegação do Congresso que visitava 
oficialmente a China, que hoje emerge, no mundo, 
como uma das nações mais respeitadas, sobretudo 
pelo extraordinário desenvolvimento econõmico que 
conseguiu, no processo de abertUra econômica que 
conhecemos de perto, durante os 15 a 20 dias, que 
ali estivemos percorrendo o território éhinês. 

É realmente imenso o esforço que vem sendo 
realizado pelo Governo e pelo povo chinês, no senti
do de obter um lugar de maior destaque na comuni' 
dade internacionaL A abertura econõmica que ali se 
reaüza nos deixou a todos senão surpresos, pois já 
a conhecíamos de longe, pelo menos admirados pe
los altos ganhos já conquistados. As 15 ou 20 Zonas 
Econômicas Especiais criadas na China, entre elas 
Chen Zen que visitamos, dão bem a idéia do que 
seja o projeto de desenvolvimento daquele grande 
país. 

Enfim, digo a V. Ex• da satisfação que tenho 
de, mais uma vez, saudar o governo e o povo da 
China que, neste momento, nos visita através de 
V .E# e de sua ilustre comniva (Palmas!) 

Suspendo a sessão por cinco minutos para que 
os ilustres visitantes possam receber os cumprimen
tos dos Srs. Senadores. 

(A sessão é suspensa às 15h56min e 
reaberta às 15h56min.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está reaberta a sessão. 

Continua com a · palavra o nobre SenadÓr 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Assim, Sr. Presi
dente, a realização do plebiscito sobre o Programa 
de Garantia de Renda Mínima permitirá que o povo 
brasileiro se posicione de forma clara e inequívoca 
sobre a instituição de uma renda mínima para todos 
os brasileiros como instrumento mais direto e eficaz 
para erradicação da miséria em nosso País. Permüi
rá ao Govêmo Ferilando Henrique Cardoso, após 
um melhor e aprofundado conhecimento da matéria, 
em que o povo brasileiro discutiu a proposição e 
examinou, inclusive, as variantes do Programa de 
Garanlia de Renda Mínima que estão sendo aplica-



Abril de !996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00079 

dos no Distrito FEideral, em Campinas e, agora, em 
Salvador, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Londrina, 
São Joaquim da Barra, São João da Boa Vista, Volta 
Redonda, Mococa, Blumenau e outras cidades que 
estão considerando a implan1ação do Programa, 
possa definir se consideram esse proje1o adequado 
ao Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
considero da maior importância que venhamos a tra
tar do assun1D relativo à saúde pública, em especial 
diante da tragédia ocorrida com as vitimas da hemo
oiálise em Caruaru, Pernambuco. Das 126 J:laclentes 
renais crônicos da Clínica de Caruaru, três dezenas 
haviam morrido até sábado - dezenove homens e 
onze mulheres. Há ainda 51 internados em quatro 
hospitais no Recife e dois em estado grave na U11. 
O que significa percentualmente 70% de rnorbidade, 
com 40% de mortalidade, taxas comparáveis a infec
ções virais fulminantes como o caso do virus ebola 

Mas o que será que vem devastando, de ma
neira tão avassaladora, as vitimas pobres e sem 
perspectivas de una assistência médica faflda, doente 
e talvez agonizante? O que fazem as nossas autorida
des sanitárias, se mostram incompefência para fiscali
zar até mesmo urna simples clinica de diálise? 

A hemodiáfose é a única maneira de manter vi
vas milhares de pessoas portadoras de insuficiência 
renal no nosso Pais. Doença que ocorre por absolu
ta !alla de cuidado na prevenção de agravos simples 
e controle de procedimentos de saúde corriqueiros. 
Grande parte da insuficiência renal é causada, por 
exemplo, por in1oxicação profissional no ambiente 
da trabalho, falta de assistência na gestação e parto, 
ausência de controle de medicamentos nefro1óxicos, 
que são vend'Kios livremente nas nossas farmácias, 
e ausência de cuidados primários simples que inter
rompessem uma infecção urinária ou cálculo renal 
quando detectados. Todos esses acontBcimen1os 
deixados a percorrer os camint]pa..!)alurais termina 
nis1o: insuficiência renal e dependeilêia de urna má
quina para viver ••• 

E agora?. O que fazer diante desta catástrofe, 
da qual nem se sabe ao certo a causa? Alega-se 
contaminação pela água, a causa mais evitãvel de 
tnansmissão de doenças. Em que estado se encon
tra a máquina de diãlise? Será que realmente são 
descal'ladas as peças usadas contaminadas, ou são 
lavadas (e mal) e recolocadas para fazer diálise em 
outros pacientes ou vítimas? A resposta é conheci
da: Não é possível desCartar o material hospitalar 
por ser importado, muito caro e inco!J1)3.tivel com o 
desembolso pago pelo procedimento. 

"~!guém tem que pagar o meu sofrimenlo" -
declara Mário Alves, de 42 anos, que ficou oego. 
"Eu, que vivia bem na flor da idade, minhas crianças 
para cuidar, es!ou doente .•• " 

Esse é o lado miserável do "acidente• que 
transformou o agreste pernambucano no palco da 
maior tragédia de hemodiálise que se tem noücia. 
Mais de 200 pessoas, entre técnicos e especialista 
dos Estados Unidos e Inglaterra, buscam as causas. 
Nós sabemos as causas, o lotai descaso com a saú
de dos mais pobres. E o remédio quarldo virá? O 
sistema de assistência a saúde no Brasil está doen
te há muito tempo. É difíCil resolver todos os proble
mas. Mas como nos lembra a filosofia oriental é pre
ciso dar o primeiro passo para se iniciai uma priinei- · 
ra caminhada 

O episódio ocorrido em Caruaru é uma denún
cia gritante do que- deveria estar sendo feilD pelas 
au1oridades sanitárias e não o é. Os serliiços de 
saúde por lei devem ser periodicamente fiscalizados 
e verificados quan1o ao atendimen1os dos procedi
men1os mínimos recomendados pelas sociedades 
de especialidades médicas nacionais e internacio
nais. Existem padrões. normas escritas que devem 
ser verificadas e obedecidas para o bom funciona
meniD de uma clínica, um cenlro cirúrgico ou de um 
serviço que faz hemodiãlise. Tais normas estão DIS
poníveis na Associação Médica Brasileira e suas fi
liadas. Um programa de conlrole de quafldade está 
sendo desenvolvido pela Associação Paulista de 
Medicina, juntamente com a Organização Panameri
cana de Saúde, há alguns anos. Esse programa visa 
regulamentar, ensinar. sugerir e esclarecer os médi
cos, gerentes de hospitais e clínicas, profissionais 
de saúde e outros que têm seu exercício profissional 
dirigido para o se1or médico-hospitalar. As Secreta
rias de Saúde deveriam ter esses procedirnenlos 
bem documentados e serem capazes de esclarecer. 
ensinar e principalmente fiscalizar os serviços médi
cos especializados, corno é o caso dos serviços de 
hemodiálise onde existe um risco grande de conta
minação, com conseqüente risco de vida para os 
usuários do serviço. 

Nos Estados Unidos, existe rigoroso órgão fis
cafiZador onde qualquer hospital ou serviço deve 
atender quase 5 mil itens antes de poder funcionar e 
atender o público. É a Joint Comission for Accredila
tion arKI Affiliation da Americam Hospital Associa
tion. Essas visitas, com intuito de fiscalizar e even
tualmente de interditar os hospitais, são feitas a 
cada seis meses, momen1D de apreensão na "famo
sa inspeção da luva branca". onde qualquer vestígio 
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de pó, ou local sujo mesmo que seja na caixa de luz 
elétrica é suficiente para interditar o seNiço proibin
do o seu funcionamento. 

A Organização Panamericana de Saúde reco
nheceu que seria muito difícil e mesmo utópico que
rermos igual sistema para a América Latina e Cari
be, e dessa maneira acabou elaborando uma carti
lha simplificada onde constam os itens que, inde
pendente do tamanho do serviço de saúde, nãO po
dem deixar de ser atendidos. Essa cartJlha é divida 
de acordo com o tamanho e o tipo de hospital e clíni
ca e bem que poderia se tomar um proje!o de lei, vi
sando regulamentar o funcionamento das instibiçõ
es de saúde. Existem as normas publicadas pelo Mi
nistério da Saúde, mas tais normas se limitam a 
definir espaços físicos, metros quadrados de cons
trução, largura mínima de corredores e outros de
talhes que, embora úteis e necessários, estão lon
ge de suprir a necessidade de um padrão que as
segure medidas mínimas de qualidade. Melhorar a 
qualidade das nossas instituições de saúde pade 
uma longa caminhada, mas é preciso dar o primei
ro passo. 

O SR. PRESIDENJE (Humberto Lucena) : Se
nador, o tempo de V. Ex" está esgotado. 

, ,O SR. EDUARDO SUPLICY- Ao concluir, Sr. 
Presidente, quero dizer que GasOS como o de Carua
ru acontecem, porque não existe fiscalização. Mas. 
como fiscalizar, se nem mesmo padrões mínin:lOs 
são oferecidos às autoridades sanitárias? · 

Se l]ouver lei que defina esses padrões míni
mos, já seria o primeiro passo para poder fiscalizar, 
multar, interditar e até proibir de funcionar os servi-· 
ços que, ao invés de salvar vidas, acabam transfor .. 
mando-se num local onde· ocorrem perdas de vidas . 
humanas em massa, um local onde, inexoravelmen- · 
te, se dirige para a morte. Precisamos parar de fingir. 
que não. estamos vendo, é preciso vontade política 
para dar o primeiro passo. . 

Gostaríamos de ter um Ministéria da Saúde for
te, atuante e que, realmente, defendesse a saúde 
dos brasileiros. MuiJO precisa ser feito: é preciso me
lhorar a saúde ocupacionat e a assistência malemo
infantil, só para citar dois grandes vilões causadores 
da insuficiência renal· e de tantas outras doenças 
que, quando instaladas, são de difícil solução e de
mandam grandes dispêndios de dinheiro. Mas como 
não dá para ignorar que a insuficiência renal existe 
em grande número, em nosso País, não seria o caso 
de melhorar os serviços que fazem hemodiálise e 
tantos outros procedimen1DS que ofei'9Cefll poten
cial, risco para a vida humana? 

, Sr. Presidente, ao encerrar o meu pronuncia
mento, quero dizer que solicitei à minha assessoria 
que preparasse um proje!o de lei que melhor definis
se os padrões mínimos que deverão ser seguidos 
pelas autoridades sanitárias. 

Espero fazer isso, até em colaboração com o 
Ministério da Saúde, para corrigir o que, infelizmen
te, se está detectando, a partir da tragédia ocorrida 
emCaruaru. 

O SR. PRESIDENTE (Humber!o Lucena) -
Convido o nobre Senador Eduardo Suplicy a reassu
mir a Presidência da sessão. 

O Sr. Humberfc Lucena, deixa a cadei
m da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Mlito 
obrigado. Tem a palavra a~ nobre Senadora Marina 
Silva. Autorizo V. Ex" a falar sentada 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sl"'s e Srs Senadores, quero aqUi fazer um 
registro do relatório apresentado pelo Dr. 't!Clor 
Hugo Laitano e João Batis!a Luzardo Soares Filho, 
ambos Procuradores do Trabalho; designados Para 
investigação no Estado do Acre, sobre a questão de 
trabalho escravo nos seringais· e dentrO das flores-
tas, na exploração Irregular de madeira · · · 

Por uma determinação do Ministério ·Público do 
Trabalho,' essas au!Õridades se dirigiram até o Esla' 
do do Acre e produziram uma peça documental em · 
que se dá conta da existêrlcia de trabalho similàr à· 
escravidão nos seringais do Estedo do Acre. 

· Núma matéria produzida pelo jornalista Allino 
Machado, da qual gOstariá de ler alguns treChos, 1ii:à 
blim clalas as condiçõeS e os motivos· pelos quais 
essas pessoas, em pleno Século XX, ·aindà se sili-" 
metem a esse tipo de exploraÇão; a essa !onna de
sumana de expropriação da sua torça de trabalho. 
Diz a matéria do jornalista Altino Machado: · •• : · · 

• A eXistência de trabalho esaavo de 
seringueiros, no Vale do Juruã, no Acre, 
está sendo objeto de urna ação civil p(blica, 

. solicitadapélo Ministério P(i)lico do TrallaJI:Io.". 

. Segundo denúncia formulada pelo sertanista 
Ws An1ônio de Macedo, a empresa Marrnud Cameli 
- notem bem V. Ex"s, esse nome não nos é estra
nho: Marmud Cameli é a empresa do Governador 
Orleir Messias Cameli, do Estado do Acre-, da qual 
é sócio o Governador do Acre, Orleir Camefi, é acu
sada de praticar crimes e danos ambientais durante 
a extração de madeira na região, inclusive em área 



Abril d~ !996 .'\NAJS DO SENADO FEDERAL 00081 

indígena, obrigando índios e seringueiros a trabalha
rem mediante endividamento fraudulento e violência 
física, como meio de supeJVisão e de forçar essas 

. pessoas a prestarem serviços sem nenhum tipo de 
remuneração. 

"A Procuradoria-Geral do Trabalho pe
diu, ainda, a abertura de um inquérito civil 
público, no Município de Sena Madureira, no 
Vale do Punus, para· identificar às madeirei
ras e as condições de trabalho dos extrati
vistas. 

O cenário desses problemas é a luta 
pela posse da terra. Os procuradores colhe
ram denúncias de que 56% dos 15 milhões 
de hectares de terras acreanas são titula
das, 38% desse total teriam titulas superpos
tos, sem ações cfiscriminatórias, podendo ser 
anulados e as terras arrecadadas pelo Incra" 

Esse é um dado muito preocupante, Sr. Presi
dente, SI% e Srs. Senadores. A titulação das terras 
no Acre tem superposição onde, muitas vezes, há 
• 1m confronto entre propriedade particular com pio
priedade particular, ou seja, dois supostos proprietá
rios da mesma área, e, muitas vezes, confronto com 
a. piópria União,. o l;:s!ado, além daquelas que são 
tuteladas pela União, que é o caso das reservas ex
trativistas e das reservas indígenas. 

Trata-se, portanto, de um problema-sério. Se
gundo levantamento preliminar, feito pelo Incra no 
Estado do Acre, 40%. ~ terras desapropriadas pelo 
Incra já retomaram às mãos de grandes proprietá
rios, o que faz com que .a União tenha um prejuízo 
muito grande. Daqui a alguns dias, novamente, tere
mos· uma grande quantidade de trabalhadores sem . 
terra, precisando que a União 'taça novos inveSti-
mentos de. desapropriação. . . . -

. Cabe uiri parêntese; sempre· se joga a culpa 
nos trabalhadores ,por abandonarem suas terras e 
suas propriedades •. 

Quero aqui faZer uma ressalva no sentido de 
qoe os trabalhadores da Amazônia; que fazem· parte 
desses projetos·dé a5sentamento, sem infra-estrutu
ra de .estrada, · sêm atendimenla de saúde, sem es
colas para os Seus filhos, bombardeados pela malá
ria,. como muito bem colocou aqui, ontem, em de
núncias, o Senador Nabor Júnior, além das hepati
tes a,-b e c, sjl.o obrigados a saírem de suas proprie
dades, vendendo-as por pouco, quase nada, para 
um grande fazendeiro, indo para a periferia da cida" 
de., Lá, tomam-se mão-de-obra desqualificada, su
bempregados e presa fácil para esse tipo de traba
lho escravo que está sendo denunciado no relatório 

dos Procuradores do Trabalho. Isso porque há práti
ca de determinadas pessoas inescn.pulosas, que arre
gimentam frabalhadores - são os chamados •gatos• -, 
os •gatos• arregimentam pessoas e levam-nas para as 
grandes fazendas. Nessas fazendas, que são isola
das, ml.litas vezes só se chega de avião, utilizando pis
tas particulares, ou depois de vários dias de viagem de 
barco. Essas pessoas não têm como relomar para 
casa e se Stbmetem a todo tipo de exigência desses 
•galos" e dos grandes proprietário$ de fazendas. 

Faço este registro porque essa é. uma situação 
grave e existe ação contundente de parte do Minis
tério Público e das autoridades competentes. 

Sr. Presidente, há títulos de propriedades dos 
quais as autoridades federais ou estaduais não 
questionam a origem nem a veracidade. Umá inves
tigação confirmaria facilmente a existência de mais 
títulos de propriedades do que terras. 

O Procurador da Replblica no Acre, Ws Fran
cisco Fernandes de Souza, disse que o trabalho rural, 
no Acre, sofre tanta exploração quanto a natureza 
Realmente, isso é verdade. Trabalhador e natureza se 
equivalem no que se refere à exploração a que são 
stbmetidos por pessoas e empresas inescrt.pUosas. 

O Ministério Público Federal está empenhado 
em possibiitar que procuradores regionais do traba
lho atuem no Acre de forma permanente para que 
possam mover ações civis públicas. Luís· Francisco 
Fernandes de Souza atribui o elevado íncf100 ·de 
prostituição infanto-juvenil ·e o tráfico de adolescen
tes para casas de prostiuição ao êxodo rural praticado 
por essas atividades, digamos assim, exciu:lentes da 
sociedade, que não perrnilem forma de sobrevivência 
digna para ca maioria das jovens. ·o interior do Acre 
está sendo destruído pelos pecuarislas, madeireiros e 
seringafiSlas com a dernbada de grandes áreas de · 
term. ulilizanclo,se para isso .de motosserras,.tratores e. 
Tordon, e o agente-laranja, que fo~ inclusive; usado na . 
guerra do Vietnã", afirma o procurador. 

Os danos ambientais e o trabalho escravo têm 
sido estudados por vários pesquisadores. O próprio · 
Governador Orleir Carneli, em 1990, foi indiciado,. a 
pedido do Procurador José Robeno Santoro. Em 
que pese aos estudos e ao inquérito, na prática, os 
seringueiros continuam marginalizados;. exceto nas. 
reseJVas extrativislas e nas áreas indígenas, onde o 
regime de trabalho é cooperativista. O Acre concen
tra uma das últimas reservas de mogno do Planeta, 
e quem surge no caminho das madeireiras e da pe
cuária extensiva é ameaçado.. . 

O vigário ·de Sena Madureira, Padre Paolino 
Baldassali, que teve a oportunidade de ter uma au-
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diência com o Presidente Fernando Henrique Cardo
so para reivindicar ações enérgicas no sentido de 
coibir a devastação da floresta e seu conseqüente 
empobrecimento mediante a retirada ilegal de mogno, 
teve pouco su::esso ou muito pouca açã:l por parte 
das at.loridades constituídas no que se refere a esse 
pleito. 

Não estávamos reivindicando apenas uma 
ação policial. Estávamos Teivindicando também al
ternativas de vida para as populações tradicionais, 
porque se elas tiverem meios de sobrevivência não 
serão obrigadas a vender sua madeira por um preço 
insignificante. 

Padre Paulino - é bom que se ressalte - é um 
dos ameaçados de morte por ter denunciado o des
matamento e o regime de trabalho escravo dos 
acreanos na exploração ilegal do mogno. 

Nos últimos meses, a Polícia Federal apreen
deu mais de 20 mil melros cúbicos de mogno, oriun
dos dos seringais do Acre - é bom que se ressalte 
que a PF agiu com pouca estrutura -. na realidade, 
uma quantia insignificante do volume de madeira ex
portado ilegalmente. 'É uma prova das denúncias do 
Padre Paolino Baldassan~. afirma o St.perintendente 
da PF. As condições são precárias, as estruluraS que 
possibilitarlam evitar esse tipo de abuso não contam 
com o apoio necessám para agir da forma adequacla. 
como exige a complexa rede de madeireiros ilegais e 
in~losos que atuam nas florestas daAmazõma: · · 

As condições de vida dos seringueiros e dos 
extratores de madeira foram presenciadas em de
zembro pelos Procuradores do Trabalho Victor Hugo 
Laitano e Jpão Batista Soanes Rlho, desig~ por 
Geraldo Brindeiro e peio Prpcurador-Geral do Tl'<!b<r. . 
lho Jeffeisón Luiz . Perei!a Coelho, para apurar: iJi; 
denúncias. ·Mais de quatro mn traballiadores' São re- · 
crutado.S Pór "gatos' IodeiS bs anos nl;t retirada: ·i1egat · · 
de madeírà ê; a cada 500 Hectares; 'iJm deles rilórm · 
esmagado por uma árvore. · .. 

Isso é de se lamentar, Senador Suplicy, qua 
neste momento preside'. nossos trabalhos.· Acaba
mos de· oi:IVir: ·denúncia drástica sobre o que está· 
aco~o conros pacienteS dependentes da· he
modiálise, em c~ ,No caso dq AI:;re, onde as 
pessoas t~)11. saúde, têr)l, força para. trabalhar, em 
função das polx:as perspectivas de scibrévivência sà:l 
·obrigadas a ir para os grandes abalas, morrendo es
magados a cada 500 heétares de floréS!a dennbada. 

A situação mais clítica é nos· seringais Valpa
raízo e Russas, em Cruzeiro do Sul;onde o arrenda-· 
tário Manoel. Batista Lopes, pratica-alrocidades con
tra os trabalhadores. Esse senhor, inclusive, tem a 

ousadia de ferir á Constituição Federal no que se re
fere ao direito de ir e vir do cidadão. Nas terras dele, 
não é possível aos trabalhadores navegarem os rios 
e os igarapés com seus barcos para se abastecerem 
de mercadorias. Ele proibe o acesso das pessoas 
aos rios que passam por sua propriedade. 

Pelo que entendo, os igarapés, os rios são 
bens públicos que deveriam ser utilizados por todas 
as pessoas mediante o interesse da sociedade, da 
coletividade, pois se trata de um bem público, um 
meio de acesso para assegurar aos cidadãos que 
moram naquelas matas o direito de ir e vir, de ter 
acesso à saúde e ao abasteeir:nento das mercado-
rias que eles não podem produzir. . 

Como se não bastasse, o Sr. Manoel Batista 
Lepes proíbe os seringueiros de plantarem peque
nas roças a fim.de que se tornem dependentes do bar
ra::ão de !omecimen1D de suas mercadorias - que ele 
vende a preços altíssimos - e da COfT1li'S de seus pro
dutos por baixos preços - no caso, a borràcha Além 
do mais, proíbe os trabalhadores de criarem associa
ções. sindicatos ou qualquer forma de orgailiza;:ão. A 
Constihição Federal assegura o direito à liben:IOOe de 
reunião, de associação para todos os cidadl'r:ls. ~ 

É lamenlável que, no Brasil, em pleno século 
XX, um coronel de barranco pratique esse tipo de 

· atrocidade, e não se â!Spollham de meios para mos
trar que os seringueiros também são cidadãos e se
rés. humanos. 

FIZ queslão de fazer esta denúncia, Sr. Presi
dente, porque considero dignas de registro as peças 
produzidas pelos Procuradores do TrabalhO VIC1Dr 
Hugo Laitano e João Balista Soares Filho, que aden
traiam 'nos seringais do Acre, a pedido do Ministério 
Púb!ico do Tra!Jalho, para apurar as denúncias de 
trabalho·escravo. 

· • Esta ·SenadOra teve conhecimento de que esta
ria sendo processada pelo Governador.Orleir.Carneli 
por ter caluniado, difamado seu nome quando disse 
que praticava trabalho escravp. Tenho agora. em m;. 
nhas mãQ\l •. o cjocl!ffiento que clã conia de que .real
mEiJófe,_nó Acre,.incluSive nas terras do.GOve~. 
existe a prática üegai do trabalho escravo. 

· E'stóu .encaminhando d<icumento àó EJcrn2 Sr. 
Dr. ·Jefferson tuiz Pereira Coeiho, PrOcurador-Geral 
do Trabalho, para que tome as providências cabfveis 
e sugeridas _pelos Procuradores. do Trabalho ao final 
do relalório, para que seja feita jUSiiça em uma terra 
que, aparentemente, ainda é de ninguém 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARINA SILVA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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Ministério Público do Trabalho 
Procuradoria Geral 

Proc. 08130.ooS147/9S 

RE"LATÓ RIO 

- I"- Introdução. 

.· ... 
_., .. 

- - . 

. . . . . __ ·-~. ~--~ .. : .. :t;_Teve o'"r;1ipj~tério Públi~o do Tr:abalho. Pr~cufadoria· Gerã.I-do 
:rribaiho. conhecimento. através de denimÇÍa formulida>pelo.Sr. Antônio Luii Batista dé.Macêdó· · 
Üls. o !131 ).· s~ndo ·a ()Ual; em sinte_se,- a, ~ropresa denominada Marmud Cároeli, da qual é ·sócio · 

. o a tua! governador do A<:re, · 0rleir ~:;ias Cameli.: teria extraí dó grande qu;m!i.dade de' maciclra . 
:de lei no· Município de Cruzeiro· de Su!IAC, inclusive ém area indig~a. se111 a devida autoniação . 
· legal. promovendo verdadeira devastação na região. e que seus prepostos teriam realizado. uma 
·. série de-barbaridades contra oS' povos "ii1i:ligénas e seríngueíros q~.!á habitam.- inclusive crianças. 
-:·65 quais tenam: $íd9. obrigados a·irabàlliar·eni seu beneficio. mediante ameaça. de violência. f.sica .. 
· êonfi.guraim'ó-se' úina si!t;áçãó ~e ~'escravidão por·.divid.s"'. fatos este5• já denunciados à· 
. S.uperinteiid~ncia:da_ !".ciiícia: Fed_eràl n.ó 'Acre. à ·Procuradoria-âa República. à FUNM e ao 

; , IBÀ..\.1A. Por outro lado. em viJ;tU:de de irisit,à do Prót:urador Geral da Repúbli_c;a:.- do Picíéurãdor 
: Geral.do T.rabaihó e demitis PrOCura!lcr~ que integraram a comiti':~·do Minist~!i.o Público Federal 
:e-do Trabalho ao Estado do Acre, no inicio do mês de no<·emb)·? passado. o que por'sua vez 
·trouxe á tona uma série -de denúncias e comentários. divulgados pela Imprensa nacional 
relacionadas a trabalho escra<·o. divulgad~s nos jornais "A Gazeta .. (fls. J7142v), "Jomal de 

'Brasi!ia-·m. 43). ~Estado de São Paulo"' (fi. 43v). e até em _jamais de outros Paises.(f1.44l. 
' ·determinou-. o Prócurador Geral do Trabalho, fossem apuradas as tâis denúncias; de conformidade 

com a Portaria !1° 346/95. assim lançada: '-' .·.·_ · · · 
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H.INISrÉlUO PÚBI..ICO DO TRJ\BALBO 

2~:-':.a ri~ n_? _3_46_, ée 01 .de dezembro de 199.5 

o Procura.d.or-Gera.l do '!'raba.~ho, no uso de suas 
at:::ibu.:.çCes, P.'SSOLVE: 

Designar os Proç:urad.ores do Tz::abalho, Doutores VI-CTOR 
HUGO LA.!TA!'!O e JOÃO. BATrSTA LUZARDO SOAR&S FILHO, para,- no periodo de 
3 a. 15.1295, _ apurarem as dem.incfc!s- constªn_tes do processo 
08l30.C05147/95. 

a) Jeferson Luiz Pereira C::1.el.ho 

1.1. A Portaria inaugural foi publicada no DOU de 04~2,ç5, se<;ão 
2. p. 9480 (fl. 48 ). 

II - Diligências efetuadas 

2. Instruindo. inicialmente, o processo investigatório, em 04. 12.95 
procuramos contatar o denunciante. a fim de tomar por termo suas declarações, mesmo porque 
a aludida denuncia estava desprovida de sua assinatura. Para isso. contamos com o apoio da 
Procuradoria da Republica no Acre. sendo-nos informado pela assesse>ria do Procurador-Chefe 

-que o Sr. Antônio Luiz Batista de Macêdo encontrava-se na região de Jordão, local de dific;il 
acesso e sem contato telefõnico. Pro'1idenciamos. então, fosse o aludido senhor contaiado. 
através de rádio, ao tempo em que aguardamos sua resposta (v.· certidão de ff. 49). · 

3. Ainda no dia 04.12.95. após convocação que procedemos com 
o apoio da Procuradoria da Republica no Acre. realizamos. a partir das 17.30 h (termo de fls. 
50157). audiência com várias entidades civis. contando também com a presença dos Procuradores 
da Repúbliça Brazilino Pereira dos Santos e Luiz Franciséo Fernandes de Souza, que narrariam. 
para fins de registro. as formas de relações de trabalho no campo. de modo especial com relaçã9 
às condições de trabalho escravo denunciadas ao Mirústério -PUblico. Compareceram os seguintes 
representantes de entidades civis: Manoel Lima - Central Unica dos Trabalha@res; Francisco 
Pereira de Souza- Comissão· Pastoral da Terra; Edvaldo 1\!agalhães (deputado Estadual PC dE_~); 
lfuscelino Barbosa- Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDHEP - DIOSESE); Raimunda 
Bc>crra - 'ecretaria do Comitê Chico Mendes; Jillia Feitosa - Sindicato dos Servidores Publicas 
Federais do AcreiSINDSEP; José Pereira da Silva - Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
dn E'tado do Acre: Chagas Batista.- vereador em Tarauacá e representante do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais/STR; e Gomercindo Rodrigues. PRJAC. 
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3.1. Após requisitarmos o _ sercídor da Procuradoria da 
Republica Márcio Rogério Dagnoni, para secretariar os trabalhos. esclarecemos aos presentes. 
dando início à audiência, que após a visita do Dr. Geraldo Brindeiro e do Dr. Jeferson Luii 
Pereira Coelho e demais procuradores ao Acre, o Ministério Público do Trabalho tendo recebido. 
na ocasião. muitas denúncias de violação de -direitos humanos e permanência de situações de 
II aba lho escravo. houve por bem nos designar para elaborar um diagnóstico âetalhado da 
situação. mormente nos Municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, a fim de se esclarecer 
da necessidade de se instaurar Inquerito Civil Publico, ou mesmo uma medida judicial. para se 
apurar a veracidade e gravidade das denuncias, buscando-se alcançar as soluções possíveis. 

3.2. Dando início aos debates. os presentes fizeram diversas 
exposições. relatando a situação em que se encontram os trabalhadores rurais no Estado do Acre, 
com especial atenção para os trabalhadores e.xtrativistas (seringueiros) e para os trabalhadores 
da indústria madeireira. 

3.3. No que pertine à extração de borracha nos seringais, 
relataram os representantes das entidades enumeradas, de forma unissona, que a situação mais 
critica seria a do Seringad Valparaiso (!09.000 ha)edo Seringal Russas (79.000 ha), em Cruzeiro 
do Sul. 

3.4. Disseram. em síntese. que o seringalista Ma11oel Batista Lopes. 
arrendatário de oarte dos citados seringais, outror.i! já úrendados pela família Cameli. vem 
praticando diver~s atrocidades cont_ra os trabalhadores da região. sendo ele o único marreteiro 
(comerciante ambulante) que pode trafegar livremente pelos rios e igarapés, tornando-se o 
fornecedor exclusivo de alimentos e materiais de consumo das famílias de seringueiros como 
também a única pessoa cc;>m quem os traball)adores podem comercializar seus produtos; que 
nestes seringais os seringueiros são obrigados a pagar renda. já abolida da maioria dos seringais; 
que se venderem seus produtos a outros comerciantes sofretn inclusive agressões fisicas; que são 
impedidos de manter seus próprios roçados e de criar animais domésticos e, caso o façam; -o 
.citado seringueiro sente-se no direito de ~tirar o quanto deseja das propriedades dos seringueiro~; 
que os produtos ·em Cruzeiro do Sul são. ern media. I 00% mais caros do qu!l. em Rio Branco e 
que é quase impossível se calcular o valor exato das "mercadorias. uma vez q\'e são trocadas por 
produtos. especialmente a borracha. sendo à quantidade ·referênciâ estipulada pefo ''inarreteiro"; 
que a extrac;ão· de borracha é sazonal," oc<;>rrendo durante seis m~ses do ano. o que equivale a 
dizer que. mensalmente, uma familia de seringueiros. geralmente numerosa. percebe menos de 
meio salário mínimo. 

3.5. Relataram que o serinl!aiista eiltão denunciado. Sr. l\lanoel 
Batista Lopes. obt~ve da Justiça um Interdito Proibitori"(; a set.{ favor (fls. 58/67). contra 0 

Conselho Nacional dos Seringueiros: o Sindicato de Trabalhadorés Rurais e demais entidades 
civis dos trabalhado~es. como lambem contra qualquer outro conrerciante. a fim de .que nada 
pe>ssa ser comercializado nos referidos seringais. salvo se atraves dele. impedindo ainda os 
tra!>alhadores de fundar suas próprias cooperativas. através da asJ;,"essoria das suas entidades de 
c! asse Assim. qualquer compra que os trabalhadores queiram ef~iuar deve ser realizada junto 
a<'" !>arco e ao barracão do- Sr. 1\fanoe! Lopes, que dita os, produtos e preços a serem 
c'omercializados. 
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3.6. Disseram qtie em -outros municípios,- como Sena· Madureira. 
1\lanuel Urbano. f'eijó e Tarauacã vivem situações idênticas. Sendo estes municípios isolados da 
Capital e de difícil acesso. além de estarem afastados de qualquer tipo de informações, toma-se 
mais fãcil a ação desmedida e inescrupulosa de falsos propriet.írios. seringalistas e comerciantes, 
sol•re a ingenuidade e fraqueza dos miseráveis trabalhadores da floresta: que na maioria dos casos 
permanece latente e como pano de fundo de toda a situação. inclusive trabalhista. a questão da 
posse da terra: que há portadores de diversos títulos de propriedade. alguns forjados junto a 
cartórios e profissionàis corruptos. longe da censura estatal; que, ás vezes. até acobertados· pelo 
Estado. diversos proprietários mantém as terras do Estado do Acre cativas em suas mãos, sem 
que sejam questionadas a origem e a veracidade de suas posses: que, em !ermos quantitativos, no 
Estado do Acre há mais títulos de propriedades do que efetivamente terras: que enquanto milhares 
de posseiros vivem há décadas em posses m·ansas e pacíficas. tirando delas o sustento para suas 
famílias. constantemente surgem novos "forasteiros", vindos dos diversos Estados da Nação, 
entitulando-se proprietários de terras que sequer conheciam anteriormente e, amparados pela lei 
e pela polícia. além de terem á sua disposição milícias particulares. fortemente armadas, entram 
nos seringais. destruindo com fogo. bala e veneno, anos de sofrimento e trabalho, desrespeitando 
o direito de posse dos seringueiros. acabando com suas plantações. matando seus animais. 
maltratando. humilhando e até violentando suas mulheres e crianças: e que, sem ter a quem 
recorrer, os seringueiros amontoam:se nas periferias das cidades. especialmente Rio Bra~co, 
deixando para trás toda a história de vidas que batalharam na construção de um mundo pacifico 
e produtivo, sem a menor chance e esperança de retomo. " 

3. 7. Como solução, enfatizaram a necessidade de se realizar 
processo discriminatório a fim de se detetar os verdadeiros proprietãrios -das terras do Estado, 
garantindo o direito de posse aos seringueiros. implantando Reservas Extrativistas e projetas de 
assentamentos. com a devida cflstnbuiçãÓ das terras. aos trabalhadores que nela vivem e dela 
dependem. 

3.8. Quanto à questão trabalhista. relataram que hã de se definir a 
Jorma da remuneração, que deve ser em espécie, ou em produtos até o estipulado em l~i. 
conforme os preços do mercado, sem que isto continue sendo fator de dependência e 
endi' idamento pennanente dos trabalhadores: e como a borracha é uma questão nacional, que o 
seu preço seja estipulado e controlado pelo Governo FederaL Questionaram no sentido de que 
se há relações de trabalho no campo e as mesmas não acontecem conforme o disposto na 
legislação vigente. cabe indagar o porquê de a DR T não estar realizando as devidas inspeções e 

. fi,calizações in loco. para que não continuem se p~roetuando tais relacões iniustas. tl:pícamente 
de_t ~a_b_allro_escra vq. 

3.9. Em relação às condições de saúde. bem estar. lazer. 
>eeurança. educação. transporte, vestuário, etc .. direitos consagrados na Constituição Federal/88. 
~,jc!_enciaram que os seringueiros estão completamente distantes de tais direitos. sequer os 
cr>nhecendo. uma vez que o Estado relegou-os ao esquecimento e isolamento dentro das matas. 
Disseram que a situação degradante em que se encontram os seringueiros e suas familias é fruto 
de um modelo de "desenvolvimento'' imposto para a região amazônica, onde o que tem valor 
são <>s bens e riquezas naturais. especialmente minérios e madeiras. estas últimas ainda 
abundantes no Estado do Acre. de forma que a organização comunitâria dos trabalhadores. se 
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rermitida. impediria sua extração de forma ilegal e predatória, como vem acontecendo 
hodiernamente. 

3. I O. Relataram que existe ern todas as •tividades desenvolvidas 
n.~ _ãr~ll_rural . ..Yll.1a rela cão tipificada de emprego, porém sem o mínimo do que é garantido 
constitucionalmente. No caso em questão, as relações de trabalho são prejud!cadas por um 
detalhe que lhes é anterior, ou seja, a posse' e o domínio da terra. fator determinante das relações 
de produção e trabalho na região. 

3. I 1. Consideraram que se deve levar em conta a intima relação 
e:'(i~tente entre a condição de justqs posseiros como também de. empreg~ em que vivem os 
seringueiros. A relação de emprego nos seringais passa basicamente pela questão da posse e 
propriedade da terra. Que precedem às relações trabalhistas questões impostas pelo Iatifündio. 

3.12. Narraram que a história do Acre. especialmente a partir de 
1970. é marcada pela violência dos latifundiários vindos do Centro Sul do País, contra os 
posseiros. Nos ultimas anos esta violência manifesta-se com mais sutileza, tornando os 
seringueiros mais dependentes dos seringalistas que impedem as livres organizações e não deixam 
os comerciantes levar mercadorias aos seringais. Asseveraram que em todo o Acre existem 
situações de injustiças idênticas (nos seringais), apesar de na região do Vale do Juruá ser mais 
grave. especialmente nos municípios de Feijó. Tarauacà e Cruzeiro do Sul, e que os seringalistas, 
·apôs terem imposto a dependência econômica aos seringueiros. abandonam-nos à sua própria 
sorte; chegam. os seringalistas, a estimular ocupações em suas terras para que o INCRA venha 
a desapropriá-las, beneficiando-se assim, novamente, desta feita com os bens públicos. 

3.13. Enfatizaram a atuação do Poder Judiciário frente à questão 
fundiária, que constantemente tem expedido Iiminares de despejo sem base jurídica alguma que 
comprove o justo titulo dos pretensos proprietários e. pior. sem considerar os longos anos de 
posse dos trabalhadores que vivem na região; que não são raras as Iiminares que determinam a 
-expulsão de famílias de trabalhadores com termos extremàmente genéricos como "cento, e 
cinquenta outros posseiros' ou "demais posseiros que se encontrarem na área". etc .. expulsando
os violentamente da área rural. e os obrigando a morar em condições sub-humanas de vida. nas 
periferias das cidades e mendigar um "sub-emprego", para tentarem sustentar suas famílias 
· Di,·ersos trabalhadores. mulheres e crianças têm sofrido agressões fisicas e humilhações por p;rte
de ristoleiros e policiais que as acompllnham e dão "segurança" aos Oficiais de Justiça. 

3.14. Ressaltaram que o Comitê Chico Mendes. entidade ci,il que 
con~rel.!a grande numero de ONGs e sindicatos locais. tem aluado de forma onranizada. 
den;rnciando e trabalhando junto suas bases para a formação de organizações autê;ticas de 
trabalhadores. conscientes de ~eus direitos. 

3.15. O vereador de Tarauacá presente à audiência afirmou que 
naquele ~funicipio u~hum dÍreito é garc!Otido aos trabalhadores. e que inexiste inspeção por parte 
dos órgli.o.?.CQil.lP~leptes: que. na região do Rio Murú, uma família arrendou 15 seringais e. com 
a crise da hrmacha. começou a implantar projetas madeireiros. sendo o -Sindicato de 
·1 rahalhadores Rurais impedido de entrar nos seringais para organizar os trabalhadores; que os 
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trabalhadores· recebem diárias em·t6rno de'R$ 3,00._<! troco de mercadori;,s superfaturadas em 
até 300% em relação aos preços do município, que também já são superfaturados em relação à 
Capital: que qualquer manifestação. de descontentamento. por pane dos trabalhadores, é reprimida 
wm ameaças de \"iolência fisica, além de os mesmos serem despedidos sumariamente. 

3.16. Afirmou ainda. o referido ediL que o IBAMA. naquele 
mumc1p10. é comprovadamente corrupto. sendo seus fiscais aliados aos grandes madeireiros e 
seringalistas. recebendo propinas. como na maioria dos municípios do interior. e que ele próprio 
h<'u,·era sido espancado, por quatro vezes, por policiais e fazendeiros, pelo fato de defender os 
direitos dos trabalhadores rurais. 

3.17. Consideraram benéfica aos milhares de seringueiros. eventual 
ação da Procuradoria do Trabalho no sentido de os seringueiros serem reconhecidos como 
empregados dos arrendatários dos seringais que exploram o trabalho realizado, serri prejuízo do 
reconhecimento da posse das ãreas nas quais efetuam a extraçãõ ·da borracha. pois seria analisada 
a questão de vinculo empregaticio e a situação de posseiros em que vivem. especialmente ~ 
os seringalistas impedem que os seringueiros cultivem a terra para obter itens de subsistência. de 
modo a mantê-los sob deoendência ecoriômica. Acrescentaram que a posse não vem sendo 
reconhecida e respeitada, perpetuando-se uma relação de produção e trabalho na qual·: os 
seringueiros são mantidos sob as ordens dos patrões, o que torna mais evidente e urgen!:e a 
necessidade de uma regularização desta situação trabalhista, declaradamente injusta: ' 

3.!8. Caracterizaram que em tennos de relações trabalhistas, ~ 
trabalhadores rurais e seringyeiros vivem em situacão análoga a de escravos, pois são os patrões 
que determinam todas as regras do trabalho, o volume da produção devida. os preços. as formas
de pagamento. as ciívidas. o que produzir e até o que os seringueiros podem consumir; que não 
há limite de horas de!rabalho (um seringueiro trabalha em média 16 horas por dia). não h-á limite 
de idade (as crianças são forçadas a trabalhar a panir de 4 ou 5 anos de idade e os idosos 
trabalham na coleta da seringa até que sua saúde fisica permite: que cerca de 16 mil famílias vivem 
~os seringais. a maioria na situação ora narrada. 

3.19. Em relação à questão madeireira. informaram que hã grandes 
gnJpO~. que d<lTllinatil todo O processo de e.xtração~ que há gntpOS que Íntermediam O_ comêrcio 
madeireiro e outros ainda que apenas comercializam. Apontaram. em Sena Madureira_ as 
madeireiras mais atuantes: as da família DINIZ. FOGAÇA, LUCENA e FERREIRA (esta vinda 
recentemet)te do Pará). 

3.20. Informaram também que as relações de comércio entre os 
madeireiros e os serint,'tleiros mantêm-se em catáter informal. sendo que os seringueiros recebem 
de RS 5.00 a RS 30.00 por árvore (Uma árvore tem até 7 ou 8 metros cu bicos de madeira e cada 
metro cubic0 é vendido em tomo de P3 1.000,00). e que na maioria das vezes as madeiras 
cÕltadas_<ão permutadas por alimentos_ ou poucos utensílios de trabalho: que as ferramentas são 
fornecidas pelos madeireiros e os peões são contratados pelos "gatos""_ nas periferias das cidades, 
no> meses de abril a junho: que·em tomo de 4.000 pessoas são .Jcupadas na atividade de extração 
madeireira. sem qualquer garantia trabalhista, contrato. salário determinado. alimento. alojamento, 
regras e equipamentos ~; Seglirança, etc.: Que em nlédia 70 trabalhadores morrem por ano, em 
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t4!J.çãq_~3!;ident.es decorrentes das derrubadas; que outros mais sofrem acidentes; ficando com 
~.eCJu.ela~.P.~r.a.Jl_[~_?to de suas vida;;: que são desconhecidos casos em que as vitimas ou suas 
faplilia'>.J~tJl!~m . .re.c.ebido qualquer tip.9 de indenizacão; que há casos de criancas que oerderam 
~eus )Jl~pJ.b!_Q.S ou rnorreram: gue se verifica a utilização de criancas para o transporte de madeira 
!!ª-. .'ál.l fluvial: 

3.21. Disseram que apenas este ano foi que alguns dos fiscais do 
lB/\1\ I A foram substituídos. em decorrência de_ constantes denuncias feitas por estas entidades 
há rnais de três _anos~ mas _que. ainda assim, continua sendo um órgão corrompido pelos 
madeireiros; que o transporte de madeiras é feito durante o dia. livremente. em diversos 
caminhões de toras que circulam com as chamadas ATPFs (Autorização de Transporte de 
Produtos Florestais) falsificadas por funcionárlosdo próprio lBM·IA. 

3.22. Como nada mais disseram. la,-rarnos por termo a audiência, que 
se encontra a fls. 50/57. 

4. Consoante o "termo de diligências" de fls. 68/69, em 05.12.95. 
após informados pelo Procurador da Republica no Acre, Dr. Luis Francisco F. de Souza de que 
o Instituto Nacional de ColonizaÇão e Reforma Agrária - INCRA. Superintendência do Acre, 
poderia nos auxiliar nas diligências que teríamos a efetivar nos municípios de Cruzeiro do Sul e 
Sena Madureira. dirigimo-nos àquela entidade, e, ao seu Superintendente, Sr. Raimundo Araújo 
Liina~ em conversa amiB;ável, aceitamos o convite de nos incorporar à uma comissão que ·iria di3. 
07.12.95 a C:ruzeiro do Sul (localizado a aproximadamente 800 Km de Rio Branco). 
oportunidade em que requisitamos. a teor do art. 8°, III. da Lei Complementar n• 75/93. fossem 
nossas passagens aéreas custeadas pelo INCRA esclarecendo. ainda. que nossas despesas de 
viagem já estavam cobertas pelas diárias da Instituição. Requisitamos. também. fossem custeadas 
as despesas de acesso ao Município de Sena Madureira. Em resposta. atendeu pro!)tamente ao 
pleito o Superir.tendente do INCRA. aprazando-se as diligência aludidas para os períodos de 07 
a 09.12.95 e de 12 a 13.12.95. respectivamente. 

S. Mediante oficio expedido pela Procuradoria da Republica do 
.-\cre. formalizamos ao INCRA- SR de Rio Branco fossem viabilizadas as despesas com o nosso 
deslocamento ao 1\.lunicipio de Cruzeiro do Sul (fi.. 70). 

6. Em OG. 12. 95, conforme "tenno de diligência" de fl. 71. dirigimo
tl()S à De!euacia Rcf.ôonal do Trabalho no A.cre~ _esclarecemos os motivos da visita. acertamos as 
diligência; .a sere-;;1 procedidas em companhi~ daquele Órgão e requisitamos cópias dos 
t espectivos relatórios de fiscalização. tão-logo condu idos. · · 

7. Também no dia 06.12. 95. ("termo de diligência de fl. 72). fomos 
à Pnlícia Federal do Acre. onde nos recebeu o Superintendente. Delegado lldorReni Graebner. 
a <1uem solicitamos o apoio necessário às diligências que teríamos a proceder. O Delegado nos 
gar>mtiu a devida proteção policial en1 ambos os Municipios. bem como nos cedeu o avião do 
!\ linistério da Justiça, apreendido no curso de investigação policial e que estava sob 
responsabilidade do Estado do Acre. na qualidade de fiel depositário. com o seu piloto, sendo 
que. conforme jã acertado por nós. o combustível seria fornecido pelo INCRA. Informou-nós. 
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ainda. o Delegado Reni. que o Diretor de Controle'·.Ambiental do IMAC. Agrônomo Evandro 
Orfanó Figueiredo: poderia nos fornecer informações úteis à instrução da presente procedimento 
im·e>tigatórie>. pelo que. de logo. pro,idenciamos a sua convocaç.ão, para tomada de depoimento. 
para a> 15.3[) h daquele mesmo dia. Finalmente nos informou o Delegado Reni que instaurou 
lnqwiritos Policiais versando denuncia de ''trabalho escravo" no Município de Cruzeiro do Sul 
e e.~ploração ilegal de madeira no Município de Sena Madureira. apresentando-nos os respectivos 
documentos. os quais juntamos ao presente Procedimento (ANEXO 01). 

7.1. Igualmente no dia 06.12:"?5. ouvimos o Diretor doJMAC e 
tornamos por termo seu depoimento-(fls. 73175). o qual versou mais a questão do desmatamento 
das florestas. Porém. também versou a forma de contratação de mão-de-obra, confim1ando que 
ª-remuneração do trabalhador ocorre mediante a permuta com alimentos, ou seja, "" final da 
atiddade o trabalhador faz um tipo de ''acerto de contas·· com o dono do barracão, ... :avéS do 
madeireiro tomador do serviço; diferenciou o depoente as funções do "mateiro" (trabalhador que 
identifica as árvores .;.s florestas a serem cortadas} do seringueiro propriamente dito, sendo que 
~s_te _ujj.jm_Q. ~gy_tlQ_o suas declaraç§~â~ vive em constante n1iséria. pois não adquiriu certa 
"profissionalização" na identificação de árvores para abate, que é mais rentável, restando ainda 
mais pr~udicado com a ação das máquinas utilizadas na derrubada. as quais afugentam a caça -
indispensável para sua subsistência; apontou algumas empresas madeireiras, ressaltando que.. a 
maior exploração foi praticada por um grupo de madeireiro.s do Estado de Rondônia, em urioa 
verdadeira ''operação relâmpago •?. ao arrepio da lei. ~; 

8. Ainda no dia 06.12.95. aproximadamente às J9:QO h. tomamos a 
termo o depoimento do Presidente do Sindicato dos Tra.balhadores Industriários do Estado do 
Acre, Sr .. Antônio Batista· da Silva, conhecido como "Chumbinho". mediante sua pre,ia 
convocação, o qual. em resumo, mediante nossas indagações, respondeu (fls. 76/77): que o maior 
contingente de trabalhadores envolvidos na indústria da madeira concentra-se no Vale do Acre. 
abrangendo a C apita! e o Município de Sena Madureira: ressaltou <r ·. é uma atividade sazonal: 

que na contratação dos trabalhadores não há a intervenção do sindicato laboral, ocorrendo a 
maior demanda !desemprego) na região do Vale do Juruá; Qt!.~-S~Q_regis.traçl_o..§. na Caoital cerca 
Q_~.§II% dos trab!!lhaqg~. sendo este número. reduzido à çproxiJnadam~nte I O%, no interior do 
!;stap_Q; enumerou o depoente as !'rincipais industrias madeireiras. ressaltando que a derrubada 
ç!~ arvores e efetivada mediante à utilização de trabalho forcado. independentemente de res:tistro 
ge_enmre:!l:adq:. COIJ! jornada excessiva de tra~alho. po_is a n:_muneraçã_o e procedida por p.;;g,gucão. 
com a utthzaçao de moto-serra~. sem a devtda quahficaçao profisst(mal e proteção adequada. Q 

qu~já p[<;>_I;.Q.CQ.!J_C_Elrca de 40 mortes no corrente ano. conforme regisiJ.Q.S_l)_a Delegacia Regional 
d_q~[!::Jba!ho; t!isse que os carregadores de madeiras (os que realizam o transporte da floresta para 
o local apropriado). não são registrados, geralmente; que tambem e:<iste o transporte via fluvial, 
çm)l a tlJi[izaçãp. d"' trj!_l;talh!Ld.!' . .!!lepgr~ os quais se constituem em verdadeiros "cavalgadores' 
de toras" (o que pode ser constatado com as fotografias de fls .. I 14/117). igualmente sem registro, 
~em_ a .!ll!'!lQ~ PJP!~ão e durante excessiva jornada de trabalhe'. sendo que este transporte ocorre 
nm: meses de dezembro a abril. com a cheia dos rios; que com a chegada da madeira nas serraria>. 
em~ora h~ja certa qualificação profissional.. ocorrem~ constantement~ vã:rios acidentes de 
trªbalho. inclusive fatais, sef!do ineficaz a fiscalização por· pane da DRT, apesar de 
constantemente requerida pelo sindicato labora!; que a figura do arregimentador de mão-de-obra 
c·g~to") e normal no Estado do Acre, principalmente quando da derrubada das árvores: que o 



Abril de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00091 

trabalfló da derii.Jbadá é ·realizado· nos rriesés de maio a outubro. sendo que os trabalhadores, cerca 
de 30 (trinta) por cada turma- individuo•·nente ligada a cada)m1presa- não possuem alojamentos 
ªd§qtll!J:!.Qs par~o humano, não utilizam eqtiipaméntos de proteção individua!, a alimentação 
~.f5mtefi9ll p~i.o_::gato_::- da forma que ele entender convenient~- e todos estão sujeitos à malária. 
fçhr_e:il.!!)areJ.a_e_.d_~mais doencas inerentes à região; que a leg-islação pertinente a extração de 
madeira exige autorização- do l!>AMA para execução ·de tal atividade, havendo. porém, o 
desrespeito à legislação e ineficiência da fiscalização. ocorrendo derrubadas irregulares em 
grande escala. · 

. 9. No dia 07.12.95, conforme previsto. fomos _ao Município de 
Cruzeiro do Sul (passagens aéreas as fls. 78n9), aonde ouviríamos alguns representantes de 
entidades ci>is e principalmente trabalhadores da região dos seringais V ALP ARAÍSQ e RUSSAS, 
os quais, com o apoio da Procuradoria da República no Acre. previamente convocamós para 
comparecerem à zona urbana, ante a dificuldade de acesso que teríamos de enfrentar para chegar 
aos aludidos seringais, bem como a exigüidade de tempo de que dispúnhamos para realizar as 
diligências correspondentes. 

9.1. Primeiramente,.consoante "termo de audiência" de fls. 80/84, 
ouvimos. a partir das 16:00 horas do dia 07.12.95, alguns represent'antes de entidades civis, ao 
tempo em que registramos a presença do_s seguintes: Manoel da Costa Nery - Présiden.te do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro. do Sul; Leôncio de Cerqueira de Menezes -
representando o Conselho Nacional de Seringueiros; Valdemir Alves de Souza Neto • Comissão 
Pastoral da Terra (CPT); Edvaldo Magalhães- Deputado Estadual CPC do B); Chagas Batista. 
vereador em Tarauacá e representante do Sjndicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá; 
Gomercindo Rodrigues - servidor da Proc. Repúb!ica! A C; .~ lauricio· Limá de Queiroz -

representante do Sindicato dos Bancários do Acre: e Fernando Rosa da Silva- representante da 
Organi7.ação dos Povos Indígena~ do Acre. Compareceram também à ê!-udiênda os_servídores do_ 
INCRA Frânio Luis Nogueira Pinheiro e Mauro Heliodoro dos.Santos. ·· · 

'1.2. Iniciando a audiência. expusemos os motivos da nossa viagem 
àquel~ ~lunicipio. A audiência decorreu com a participação de todos os presentes; os· quais 
fizeram diversas colocações. ordenadamente, quanto. à situação em qué se ericontravám os 
trabalhadores rurais em Cruzeiro" do Sul, especialmente os extrativistas (seringueiros)·· · ., · 

. '.' 

9.3. Entendemos por bem registrar o pronunciamento do Sr. Leôncio 
de Cerqueira de Mene7.es- representando o Conselho Nacional de Seringueiros (depoimento aliás 
gravado enl fita microcassete. anexa ao presente Procedimento" fita I. lado "A"- ANEXO N" 
08). o qual? em síntese. confirmou a situaçãO- de penúria que·enfrentam-·oS>seringueirb:S dos 
seringais VALPARAÍSO e RUSSAS (fls. 80/81). Ef§'tivamente:·confirmou'todas as denuncias 
a nós formuladas na audiência de 04. 12 .. 95 (fls. 50!57). .. 

9.4. Manifestou-se o Sr. Manoel da Costa Nery - Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzéiro do Sul, no sentido de que as denuncias sob 
comento eram totalmente procedentes, confirmando que o Sr:'M<moe!Bati.sta LopeS (seringal 
\'ai paraíso) realmente havia celebrado contrato de arrendamento com a maiorià dos seringueiros. 
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oportunidade em que apresentou .cópia (a qual juntamos aos a!Jtos - fL &5), contrato este que 
obriga os trabalhadores a adquirirem seus manÚmentos somente no barracão do referido 
geringalista. seml.o proibida ·a comercialização com terceiros (marreteiros), o que agrava as 
cit cunstâilcías afeitas aos trabalhadores, <;:m virtude da limitação de estoque do armazém; afirmou 
que o Sindi_ç.ato laboral não postula registro de empregados e g_ue a quase totalidade dos 
:;.~Jtg~ji.O..?.!J~p__p_ossui sequer registro de nascimento - muito menos CPTS; ratificou o apoio que 
os seringalistas têm por parte do Judiciário (a questão dos "interditos proibitórios) e da Polícia 
~filitar. Asseverou ~1ue o sistema de pesae:em utilizado pelos seringalistas não é transoarente. de 
forma aue .os trabalhadores _sã_o_ semp~e lesados, com a diminuícão acintosa de sua produção. 
Arrematou dizendo que as·alternaÚvas para solucionar os problemas repousam na organização 
dos trabalhadores. com a criação de cooperativas. de uma usina de beneficiamento de borracha, 
e com a fabricação do denominado "couro.vegetal" (tecido impermeabilizado com borracha). 

9.5. Aduziu o Sr. Valdemir Alves de Souza Neto- representante da 
CPT_ que é inadmi>sivel o RID~;amento da "renda" para o seringalista. pois se constitui em 
verd.asi'l)ra exQ!Qrnç~o do trabalhador, dando exemplos práticos Acresc.entou que não é permitida 
a criacão de animais domésticOs~ e o cultivO da terra~ que fte1:11 u_nl~_cari_oã pode_-sér construída,_ 
salvo com a -autorizacão- do seringalista, -- - - - - - - - -

9.6. Igualmente o representante da Organização dos povos indigenªs 
- Sr. Fernando Rosa da silva, fe:<: diversos protestos. relatando que existem oito comunidades 
indígenas na região. ém re_s~rvas extrativis~s. mas gü:e não rece~~m o menor apoio oor parte do 
Poder Público. vivendo no esquecimento, sem. saúde. educa cão, enfim. sem a menor infra
estrutura; disse que também trocam seus produtos por comida. com atravessadores e seringalistas. 
mediante preço bem reduzido atribuído à borracha. 

9.7. Finalizando a audiência em apreço. os servidores do INCRA 
Fdi.nÍ() Luís N(ltmcira Pinheiro e M~uro Heliodoro_ dos Santos infonnaram que o proceS$0 de 
DESAPROPRIÀÇi\0--dos afuilidos seringais está em fase adiarttada, com previsão de 
encerramento no primeiro semestre de 1996. . ~ 

9.8. Conforme a «Certidão- de fl. 86. tentamos contatar o 
proprietano do seringal VALPARAÍSO no Municipio de Cruzeiro do Sul, às 09:00 do dia 
08.12.95. no que não obtivemos sucesso. · 

9.9. Adquirimos junto ao JNCRA- Posto Avançado de Cruzeiro do 
Sul. no dia os. 12.9~. ?..s ]I :00 h. cópia do "Projeto Fundiário ;\!to Juruã" (mapeamento), o qual 
juntamos aos autos (ANEXO 02). 

9.10. Íl.s 16:00 h, aproximadamente, do dia 08.12.95. chegaram a 
sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul- local onde realizariamos a 
>et!ttnda audiência • cerca de 25 trabalhadores. habitantes dos ã1uclidos seringàis.· sendo que 
ptJdem.o_s_cçr:g:~atQ_(._ ?em e;oç~u~efos. o e-stado d:e penúria e miséiiã que_ se encontravam. Pai_~ 
ilustrar. mais de !O estavam aCometidos de malária~ o que nos fez solicitar ao motorista do 
iNcR.Ã ;j~~··;;;-co~duzissem ao hos!Jiiállocal, para a devida assistência médicà, ·no 'fue fomos 
prontamente atendidos. Anexamos a0 presente Procedimento algumas fotografias_ desses 
trabalhadores e tambem da panorâmica do seringal ("juntada'" de fl. 92). 
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9.11. Iniciando a audiência·.então aprazada, consoante "termo" de 
fls. 87/91. após a introdução de pra"< e. registramos as presenças. além dos trabalhadores. das 
me>mas entidades civis que se fizeram rc-:-resentar na audiência do dia 06-fl 2~95, já relacionadas 
linhas atrás. 

9.12. A audiência decorreu com a participação da maioria dos 
trabalhadores presentes, ordenadamente, os quais fizeram diversas exposições, relatando a 
situação que deparam nos seringais do Município de Cruzeiro do Sul. sendo que cada um deles 
ia se identificando antes de se manifestar, para fins de registro. 

9. 13. O primeiro a sê manifestar foi o trabalhador José Élio da Silva 
Pinho, que se identificou como delegado sindical no seringal V ALPARAÍSO, embora fossem 
desresgeitadas todas as suas garantias legais. Disse que desde quando o Sr. Manoe! Batista Lopes 
assumiu a responsabilidade no seringal (no ano de I 985), que a situacãci dos trabalhadores é de 
miséria, pois são explorados, propriamente em regime de escravidão. Disse que é obrigado a 
adauirir gêneros alimentícios somente do aludido seringalista e que ele não disgõe, geralmente, 
de estooue para suprir as necessidadesde todos os seringueiros: que o preço é bem mais alto do 
que em Cruzeiro do Sul, onde tudo costuma ser mais caro em relação à Capital; que lhe é 
proibido de fazer roçados. e."<atamente para ficar dependendo só do seringalista; e que também 
é-lhe vedada a criacão de animais e construcão de~ canoas. 

9.14. Em seguida, pediu a palavra o Sr. Simão Silva de Oliveira. 
dizendo que trabalhava no seringal VALPARAÍSO. çp.[l[lrllla'ldo_qgepsjatg~ narradgu"l.o_SL 
Josê E li o igualmente acontecem consig.Q~ acrescentãnôo que a sitl!~U~ agrava quando adOec~ 
restando-lhe apenas aguardar a vontade de Deus: que inexiste posto médko tio seringal. tamb~m 
não há remédios e raramente aparece üm enfermeiro: que reside no seringal a 30 anos; que a 
situação também se agravou com a aplicação dos "interditos proibitórios": que não pede criar 
porcos e, caso crie. são morto.s pelo seringalista Manoel Lopes: que também não pode criar 
cachorros. o que inviabiliza a criação de galinhas. que são mortas pelo gato-do-mato e pela 

-mucura (ariillfal silvestre); que os atravessadores têm o preço mais em conta para a borracha. mas 
a venda só é efetivada às escondidas. 

9.15. Posteriormente. disse a Sra~ Maria da Glória de Oliveira.~ 
tamhém residente no seringal VALPARAÍSO. que o seu marido plantou na "praia" do rio e foi 

'~'obrigaclô''a arrendá-la. pagando ao Sr. Manoe! Batista Lopes: gue sua família- foi oroibida de 
veQg.~r_a,sJ!l~.'wclas colhidas r{o terreno. que o seringalista disse ser de sua propriedade! Que a 
maioria dos serin!!tleiros~ ao Se negarem a p3gar Tenda ao aludido seringalista.-como o seu marido. 
QO_r:_e_!~r!1P-IQ~ s~~ acus2:dç_s de_:y~ihacos. P.reguicosos_ e compelidos aO pagamento. Disse que o 
Sr J\ 1anoel Batista Lopes comete várias barbaridades. citando. para ilustrar. que quando um de 
seus filhos. então com oito meses d<;> idade. veio a falecer. por motivo de doença. e que procedeu 
ao enterro da criança próximo à sua 'casa~ quase seis me$es depois~ ao tomar conhecimento ClO 
fãiO: o -se_ringc;tj_i.$1a ordenou que eia e seu n1~rido desenterrassem os rest~s mC?rtais da sua 
g~gp[il'.c!ªg~. r~s_tan\lo aos pais apenas cumprir a ordem, tendo desenterrado os ossos de seu filho 
e deP.ositado do outro lado do rio~ 

9.16. Com~ a palavra o Sr. Mário Fernandes Barbosa. também 
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confirmou pue é obrigado a· comprar no barracão do Sr. Manoel Lopes. sob a forma de permuta. 
Disse que entrega o quilograma de borracha a R$ 1.00. o que representa. "a troco .. , a R$ 0.40; 
que I Kg de açúcar custa R$ 1,50; uma lata de óleo (900 mi) R$ 2.50; que a sua produção diária 
chega a .1.5 Kg ao dia. Disse que certa vez foi mordido por uma cobra. ficando prejudicado para 
o traba.!!illJlor 34 dias, e só comia neste período quando pescava: que atualmente não compensa 
cortar seringa. em razão do preço da borracha, e que muitos trabalhadores optam pela agricultura, 
mesmo com a proibição dos seringalistas. Disse também que o Sr. Mªnoel Batista Lopes vinha 
!1_en.cl_o \Im born p_ag_ãQ~ mas~ P.O...!$H:!~ tinha interesse em seduzir sua neta de apenas lO (dez) al1os 
de idade.: que o seringalista pediu para que ele cedesse siia filha e sua neta. ambas com lO anos. 
para prestarem serviço como empregadas, no que foi consentido. só que. ã noite. na surdina, o 
"velho .. estava a tirar a roupa de sua neta, no que foi flagrado por sua filhlt; ambas fugiram de 
sua residência. no seringal, de madrugada. com chuva e com os colchões na cabeça; que ain~a 
assim o seringalista insistiu, solicitando as duas crianças ao depoente. que de pronto negou. 
criticando aquela ação criminosa. >end0. por esta reação. perseguido. de forma que não pode 
comprar nenhum mantimento naquele seu barracão. 

9.17. Pedindo a palavra o Sr. José Maciel da Silva disse que seu filho 
(Deusdetel sofreu um atentado contra avida, a mando do Sr. Manoel Batista Looes, sendo 
instaurado Inquérito Policial no Município de Cruzeiro do Sul. só que os autos "sumiram .. i· 
Lembra que o próprio Manoel Lopes admitiu. perante os policiais. q~ue~ houvera contratado dois 
capangas para aplicar uma "surra" em seu filho, sendo contraditado por um dos capangas. entã6 
apreendido. no sentido de que fora contratado para matar e não apenas para ~bater. Disse que os 
seringueiros são pacíficos.- na sua maioria, como ele, mas que o Sr. Mano e! Lopes só anda armado 
de revólver. ameaçando a todos constantemente. 

9.18. Com a palavra o Sr. Ruberval da Silva Pinho, relatou que foi 
contratado por escrito (contrato de arrendamento), que tinha só uma cópia - do Sr. Manoel 
Lopes. Disse que trabalha para o Sr. Manoel Lopes. mas contra sua. vontade ( dodepoente ). só 
por uma questão de sobrevivência; que constantemente o referido seringalista o ameaça com o 
chamado "interdito .. ; que em março/94 utilizou-se (o seringalista) da poliCia para acabar uma 
reunião no seringal. convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais: que o Sr. Manoel Lopes 
arrenda áreas do seringal para outros trabalhadores, em prejuízo dos primeiros posseiros; que ele 
não admite a con~truçãO de templos religiosoS no seringal. s..:..lvo ~e de sua r_e_~igião- a católica: 
gu_e_ml!it_ªu.ezes o seringalista transforma uma uestrada .. de seringa em- duas.- para: dÜpHcar ã 
~I!P.--ª· sobrai!~O guaSe nada para o seringueiro. , .. h-. 

9.19. Solicitou a palavra o Sr. Raimundo Dionísló da Silva, dizendo 
que trabalhou 04 anos para o Sr. Manoel Lopes, até 1990. sem carreira assinada. e só recebeu por 
OJ meses de sen·iço;trabalhava transportando mercadorias. no leito do rio. para Cruzeiro do Sul. 
:Qi~s~_q\f~. c~rJª_y_e.i., enquanto ausente, a servico~ o mencionado serin_galista tentou abusar de 
':.t!ll....!lliiJlJgi~ que o re_ieitou: que está rejeição provocou a perseguiçãó a sua família: foi expulso 
go ~.~rjn!@). em 23.03,90 · sendo sua casa destruidª' seus pertences e poucos mantimentos jogados 
ª().!.<;.lento. ()ue IlO ;lia seguinte dirigiu-se o :,; :·;>oente ii Defensór1a1'ública. ~ a fim de se instruir 
corno proceder. mas a defensora que o atem:·:... que não lembra o nome. disse"qué.nã() lhe assistia 
razão. e que trabalhasse para reaver s•·. :asa e mantimentos destruídos. Que ainda hoje sofre 
arneaças do Sr. r-.1anoe~ Lopes. apesar-:'= Tlão residir em seu seringaL sobreyivendo da plantaç~o 
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de !'illlndioca e banana. Disse que os seus filhos que est.udavam na escola municipal, situada no 
seringal V ALPARAÍSO, tiveram os "boletins' rasgados pelo Sr. Manoel Lopes, ficando 
impedidos de estudar. Arrematou dizendo que, atualmente, o seringalista explora mais madeira 
do que a seringa. só que aperias ele tem esse direito. 

9.20. Com a palavra o Sr. Eri.valdo Lima Gomes. disse que é Proibido 
de pescar nos rios que. banham os seringais V ALPARAISO e RUSSAS. Que., em determinada· 
oportunidade. pescou·um peixe pirarucu (com anzol) que alimentaria 13 famílias e o Sr. Manoel 
Lopes deu queixa no IBAMA Disse ainda que os seringalistas Manoel Lopes e Bertoldol Dênis, 
este ultimo proprietário do seringal RUSSAS. trazem pescadores de fora. com rede e engancho. 
para pescar, sem restrições. e não lhes acontece nada- o IBMIA não toma nenhuma providência. 
Concluiu. dizendo que esses mariscadores forasteiros inclusive ameaçam os habitantes dos 
seringais. 

9_.21. Pediu a palavra o Sr. Manoel Nunes da Silva, dizendo que 
morou no seringal VALPARAISO nos anos de 1987/88; que o s~ringalista proíbe a formacão de 
cooperativas; qi•e ele (depoente) e outros seringueiros já foram atacados pela Policia Militar; que 
a situação é bem mais grave dentro do rio (mais distante). Ressaltou. referindo-se a nós. que é 
a primeira vez que uma autoridade demonstrou interesse para resolver os 'blemas dos 
seringueiros. Que os seringalista,s cometem verdadeiras atrocidades com os seringueiros. pois 
tomam a sua borracha, destroem suas casaS, _ã.ieando fogo. Por fim. disse que os seringueiros 
geralmente têm medo de denunciar no Sindicato. pois são ameaçados pelos seringalistas. 

9.22. Todos estes depoimentos encontram-se gravados. na íntegra. 
em fita VI iS. que se encontra anexa ao presente Procedimento lnvestigatório._(ANEXO N" 09). 

9.23. Encerrada a audiência. após termos noticia de que os 
proprietários dos >eringais y /\LP ARAiS O E RUSSAS encontravam-se em Cruzeiro do SuL 

J·equisitamos aos Agentes de Policia Federal, JÕsé Brito Lira Junior e Jorge Luis Rezende. que 
os conduzissem ao hotel "Piinio", onde estávamos hospedados. Ambos foram conduzidos ás 
20:00 horas do dia 08.12. 95. sem resTstênclae semconstrangiínentos ("certidão" de !1. 105). 
juntamente com um seringueiro e süa mulher, que na ocasião acompanhavam os seringalistas em 
alusão. 

9.24. Iniciamos. então. ás 20:45 horas do dias 08.12.95, a oitiva do 
Sr. r-.Janoel· Batista Lopes. no hotel Plínio. em Cruzeiro do Sul. Procedemos a gravação de todo 
o depoimento em fita microcassete (fita 2. lado "a", ANEXO N" 08) e cenificamos nos autos a 
re~pecti,·a degravação (!Is. 14G/J 57), reafizada pelo servidor Gomercindo Rodrigues e pela 
e~tagiária Clara Rubia Roque Pinheiro, ambo.s da Procuradoria da Republica do Acre, designados 
por nós para este fim. -

9.25. Em síntese, àisse o Sr. Batista Lopes que inexiste escravidão 
!)9 seringal valparaiso; aue os seringueiros são inteiramente livres para trabalhar; que cobra renda 
ff.IJ\l~l..fi_e caçla s~r:.irnmeiro; que existem poucas famílias em seu seringaL sendo que só a minoria 



~~~ ------~ 

00096. ~- ANAIS DO SENADO FEDERAL Abril de 1996 

trabalha: que realmente tro~a_ !ll~~-C!19<?r}as por borracha extraída pelos se_ringueiros; que no seu 
barracão não há escassez de mantimentos; que só "vende'' recebendo a borracha antecipadamente; 
qi;;!~Os serin_gueitos são livr~_s para comercializar nos seringais: que só proíbe o cultivo da terra 
d.<uJ\!e!ll não pede autorização para plantar, pois é obrigado a controlar a área desmatada, por 
exigência do IBAMA; que não permite o acesso do Sindicato laboral ao seringal porque seus 
!!L~m\:>ros só f~!l_çonfusão, incitando os seringueiros â rebeldia; que trata bem os seringueiros 
porventura acometidos d~alguma enfermidade; que no seu barracão há sempre medicamentos; 
que compra borracha a R$ 1.00 dos seringueiros e vende a R$ 0.85 para a usina. ajudando, desta 
forma. os seringueiros, embora esteja levando prejuízo; que não há majoração de preços de 
mercadorias em seu barracão; que não permite a caca no serlnQal, inclusive com a~uti!lzação de 
cachorros. porque é proibido por lei; gue não reQistra empregados; que só recebeu, no ano de 
1995, 200 Kg de borracha; gue os seringueiros vivem caçando e vendendo âs escondidas, para 
?Obreviverern: qt,Ie os seringueiros passam fome- porque nãO querem trabalhar: que não permite 

o aces.so Qe "marreteiros" na sua propriedade; que não pennite a venda de produtos agrícolas 
colhidos no seu s~ringal a terceiros._ porqUe investe no plantiq~ que i1ão persegue nirigUein~ que 
não restringe o culto a nenhuma religião: Qtle nunca abusou de crianças ou ritulheres. --

9.26. Igualmente gravamos. em fita microcassete (fita 2, lado "B", 
~NEXO N" 08), a partir das 2! :45 horas do dia 08.12.95, com certidão de degravação ás fls. 
1581166, o depoimento do Sr. J3ertoldo Dênis de Carvalho. proprietãrio do seringal RUSSt\S. 
Em resumo. disse o depoente que só !5 famílias residem no seu seringal; que os seringueiros 
estão liberados para plantar e comercializar. mesmo porque seu barracão está desativado; que em 
1995 não recebeu sequer um grama de borracha dos seringueiros; que os seringueiros sobrevivem 
da agricultura e da venda de borracha para atravessadores; que proíbe a caça com cachorro. 
porque é o primeiro a ser proíbido pelo fBAMA; gue permite a pesca: Q.esde que respeitado seu 
rewlamento; que ele próprio pesca. ás vezes em compan\lia de amigos. distribuindo inclusive com 
os moradores; que utiliza tarrafa para pescar. e pennite que~ os seringueiros também usem; ~ 
não tem nenhum empregado e que não celebra nenhum tipo de contrato; que não oferece 
.atendimento medico, mas, pessoalmente. socorre algum morador. quando necessitado; que o 
ªç;-~~so do sindicato laboral é livre. mas não admite fofoca no seringM: que presume inéx:istir 
ªlm!g!.§eri~~.i-!.9 com córagern õu audácia de afirmar que seia escravizado em seu seringal: que 
a ãrea do RUSSAS ~é de no máximo í:soo hectares;~~ que os seringúeiros estão abandonando os 
seringais; que está explorando madeira no seringal. mas com permissão do IBAMA; que ele 
pri,prio trabalha na exploração.· utilizando moto-serra. cori10 unico operador; que a finalidade do 
Sindicat0 é fa?.er fofocas. C' que pode afetar a saude de sua mãe. de 76 anos de idade. 

-- 9.27. Encerrando as diligências em Cruzeiro do _Sut também ouvimos 
o ~eringueirp e sua mulher que então acompanharam os aludidos seringalistas ao hotel Plínio. 
Gravamos -,eus depoimentos (micro fitacassete n' 1. lado "B". ANEXO N" 08). Em síntese. 
dtsseram. somente em nossa presença, que trabalham para o Sr. Manoel Batista Lopes; que ele 
ê urrr_patrão muito bom; que são remunerados com mercadorias. mas que ouando precisam de 
dinheiro o mencionado seringalista lhes pag~ gue não se sentem escravizados; que não possui 
~wteira de trabalho; que não entendem o porquê da insatisfação de quem anda reclamando; que 
não têm conhecimento de perseguições ou abusos praticados pelo Sr. Manoel Lopes. 
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9.28. No dia 09:-1:.95 retomamos a Rio Branco (fls. 78/79)._ 

10. Considerando que ainda haviam diligências a ser realizadas no 
Município de Sena 1\.!adureira. no dia 12.12.95, que o relatório de fiscalização da DRT-AC seria 
entregue dia 14. 12.95 e que ainda teríamos de elaborar o relatório final deste Procedimento. 
resolveu o Procurador-Geral prorrogar a Portaria n. 346/95, emitindo a de n' 351, de 12. 12.95 
(fi. 106), publicada no DOU de 13. 12. 95, seção 2. p .. 9776. assim lançada: 

MZNISri:RIO PÓBLICO DO TRABALSO 

t:o.:-t.a::ia ·n° 351_~ de 12 de deze:nbro d2 1?95 

O Procurador-Geral do Tra.b1:üho, no uso de suas 
atribuições, RSSOLVE: 

?rorrogar a Portaria. no 346, de 01_. 12. ~~ .. que designa 
os Dcut.o::es VIC'l'OR_ HUGO L.A.ITANO e JOÃO BATISTA LUZARDO SOARES FILHO, 
até o dia 20.12.95. ---------

a) Jeferson Luiz Pereir-a Cc~lho 

11. Lavramos o "termo" (fls. 1071108) as diligências efetivadas no 
Município de Sena Madureira. Procuramos investigar. naquele Município. a situação dos 
trabalhadores envolvidos na extração da madeira. Conforme previsto. deslocamo-nos no avião 
cedido pela Polícia Federal. pilotado pelo comandante Gouveia .• servidor do Estado. 
acompanhados pelo Superintendente do INCRA - Sr. Raimundo Araújo Lima, pelo Delegado 
Regional do Trabalho- Sr. Raimundo Vaz. e peio Agente da PF, Francisco Carlos Monteiro. 

I L I. Inicialmente. dirigimo-nos à casa paroquial. para ouvir 'o 
depoimento do Pe. Paulino Baldassari, prócere do trabalho de assistência às famílias da região. 
especialmente dos seringueiros e trabalhadores que extraem madeira. com enorme experiência e 
notório conhecimento da situação por eles vivenciada . 

. - -

11.2. O rico depoimento do Pe. Paulino foi gravado em fita-
microcassete (ANEXO N.' 08, sob o no 3, lados "A" e "B"). sendo também degravado. conforme 
"certidão" de fls. 131/145. Concisamente, disse que, por muitas vezes. os madeireiros sequer 
possuem documentos dos seringais; q':'e não se interessam se neles habitam seringueiros, mesmo 
há décadas: que as madeiras são extraídas indiscriminadamente, independentemente da presença 
de seringueiros, verdadeiros posseiros da ~erra; que o mogno (tipo de madeira) está muito 
qrlorizado no exterior. o que provoca a extração sem limites: gue constantemente há conflitos 
~mte os ~se dizem proprietários e os seringueiros~ que estim~ ern 500 famílias. os habitantes 
na. região de Sena Madureira: que é sua vontade os seringais transformarem-se em reservas 
extrati>istas: 'que a criacão de cooperativas é essencial para os seringueiros; que constantemente 
denuncia derrubadas de madeira ao IBAMA e à Polícia Federal: que a atuação do IBAMA 
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melhorou no Munic;ípio; que as madeireiras constantei'pen!e alteram sua razão social ou nome de 
fantasia; gg_e os madeireiros não registram os trabalhadÕres; que os seringueiros, por necessidad~ 
[ea!izan.Ulara os madeireiros a exfracão; que muitas vezes não são remunerados, nem em permuta 
ç_gm alimentos; que o transporte e feito por gente do sul (motoristas); que todo ano ocorrem 
vários acidentes. inclusive fatais; que os trabalhadores não sabem utilizar a~moto-serra; que não 
!d tilizam elliliJlamentos de sel!uranca; que morreram 05 trabalhadores no corrente ano e vários 
[OH!!P feridos; gye conhece um adolescente, de 15 anos, que trabalha com moto-serra e percebe 
RS 40,00 por mês; que o patrão não presta assistência médica. mesmo ocorrendo epidemia de 
malária; que é suspeita a atuação do IMAC na região; que tanto o IBAMA como o !}.fAC. 
quando autorizam a derrubada de certa área. não procedem a fiscalização devida e essa -área 
geralmente é extrapolada; que a região não merece a menor atenção do Governo federal, embora 
já houvesse solicitado pessoalmente ao Presidente Fernando Henrique Cardoso; que. os 
madeireiros chegam a colocar veneno na castanheiras, para ter~m a desculpa de que morreram. 
com vistas a procederem à derrubada. 

III- ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

12. Conforme "Termo" de 11. 118, juntamos ao Procedimento_.b 
"Relatório de Atividades de lnspeção do Trabalho nas localidades dos Seringais de Valparaíso 
e Russas ... que nos foi entregue pelo Delegado ReEiolial do Trabalho. Sr. Raimundo Váz 
Azevedo, em reunião realizada com o Delegado da Polícia Federal, Bel. lidar Reni Graebner, na 
sededoDPF, às 09:00 h do dia 14.12.95. 

13. Já em Brasília, após contato _prevto. deslocamo-nos à 
Procuradoria da República do Distrito Federal ('"certidão .. de fl 167) e obtivemos. das mãos do 
Procurador JOSE ROBERTO SANTORO, os volumes 2 e 4 do Inquérito Civil n• 01, instaurado 
no Acre em 1989. o qual versava matéria r~lacionada ao objeto do presente Proced~mento, bem 
como estudo (tese) do Procurador EUGENIO JOSE-GUILHERME DE ARAGAO, sobre o 

-trabalho escravo no Acre (ANE.,'XO N" 06). · 

14. Relatados todos esses fatoS. em que pese a exigüidade de tempo 
e limitação de recursos que dispúnhamos. o que nos dificultou a retratação. com inteira fidelidade. 
da situação vivenciada pelos trabalhadores. passamos em seguida. a analisar as relações de 
trabalho pertinentes aos seringueiros e aos que laboram na extração de madeira. 

UI'. I- DOS SERINGUEIROS 

IS. Sob os auspícios da tradição, da cristalização de práticas 
seculares, vivenciam os seringiieiros de Cruzeiro do Sul uma condição de vida degradante. 
in-compatível com os princípios basilares da cidadania. 

16.:No âmbito do objeto deste relatório. a verificação das condições 
de trabalho nos Seringais Va!paraíso e Russas, em Cruzeiro do Sul,· de propriedade, 
respectivamente. dos Srs. Manoel Batista Lopes e de Bertoldo Denis de Carvalho, proporcionou 
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a coleta de elementos que permitem delinear uma si1uação de exacerbada conflituosidade 
derivada dos procedimentos adotados pelos seringalistas. na mobilização da força de trabalho: 
mediante o endividamento permanente, arrimado no controle rigoroso do fornecimento de 
viveres. 

17. Visando obter uma ava:liação do contexto das relações travadas 
entre o seringueiro e o seringalista nesta região . convidamos os representantes das..<mtidades civis 
envolvidas com o trabalho no campo para, em audiência pública. sintetizarem seu 
posicionamento, o que resultou no Termo de Audiência às fls. 50/57, já aludido anteriormente. 
Cumpre-nos .enfatizar as seguintes ponderações:· 

""T'.írtendem que, em termos de relaçDes trabalhistas. flS 

trabalhadores ncrais e seringrtPiros \'il·em em situação análoga a 
de escraros. pois são os seringalista.'i que determi11a1n todas as 
regras do trabalha. o mbmre da produção de•·ida, os preços. as 
formas de paiamento. as db'ida.">. o que produ=ir e até o que os 
serinwreiros podem consumir. Niio há limite de horas de trabalho 
(um seringueiro trabalha em media 16 horas por dia). mio há 
limite de idade (as criançcrs seio forçadas a trabalhar a partir de .J 

. ou 5 mros de idade) e os. idosos trahalhamnq cole ta de- seringa até 
que sua saúde jisica permita:· ( fi. 56). 

18. Coristauimos que nos Sering~is Valparaiso e Russas a situação 
dos seringueiros é mais critica. alinhando os fatos que denotam a violência praticada aos direitos 
básicps. dest~s !pbalha,ip,res, , . . . , , ; .. 

' ' : ,' ·:, . . . J . . . . . ... : .,._ 

, , .. . 19 •. Com escopo .de .compreender as rela~ões de trab<!lho e os 
rnecànismos de. submissão dos trabalhadores .. convém descn~ver as r.otinas de trabalho que 
permeiant o ,sistema.de extração dçiátel<. · . . _,. . .. 

20. Os seringais são constituídos por diversas "estradas", na trill_la 
dos p,és .de .s~inga. com cerca de .BOO.rnetros de extensão e c:qntendo. em média, 150 árvores. 
ct\ÍR abertura cÕntpete áos seri!;tg.ueiros.reali~ar .. ,A,e'<tração do._!átex é s;w>nal, concentrando-se 
·nos meSes de maio, a outUbro. Denominam-se-"colocação" os lo.~ais de ntOfadia.dos seringueiros. 
próximas _às trilbas onqe.trabalham. '.'Barracão" e o local deeçomerciali~ção de mantimentos 
mantido pelo seringalistá, cujos produtos são objetos de troca pelas peças de borracha extraída. 
1 · procedimento configura o sistema de "aviamento". através do qual o seringueiro mantém uma 
esrecie dé conta aberta nos barracões.dos.seringalistas, •isal)<;!o ao pagamento pela compra da 
borracha. 

21. Notadamente na regtao ob._ieto deste relatório, adota-se a 
cobrança da ''renda" pelo seringalista. a qual consiste erg um pagamento efetuado pelo 
sa-ingueiro. na ordem de 60 (sessenta quilos de borracha por ano) . pela utilização das "estradas··. 
O restante da proçlução ~comprado pelo seringalista no siste~~ de aviamento, que estipula ao 
seu taiànte:· os preços dos produtos à disposição do seringueír,Q. Nas regiões onde foi eliminada 
a "renda·: a produção do seringueiro é comercializada diretamew,e com os chamados "regatões" 
ou ""marreteíros". osquais transitam pelos seringais de barco transportando niercadorias. 
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:tZ. A 1 espeito do sistema de aviamento. cumpre invocar a análise de 
JOSE FERNANDES DO ~REGO. na bem ~laborada monografia "Elementos Gerais para 
Compreensão das Atuais Condições de Trabalho no Acre ... cuja integra segue no ANEXO N" 
05.. nestes termos: - -

" A relação de a1·iamento reali:a uma super erploraçdo do 
trabalho do serinl!lleiro. O serinxali.<ta adianta ao seringueiro os 
meios de trabalho e os hen:; necessários à sua suQsi.~téncía. 
recebendo o pagamellfo em borracha. A borracha é errtregue 
sempre por 11111 preço abaixo do •·g/or. enquanto os bens de 
Sltbsistência siio Pendidos por preços acima do •·a/or. Gera-se. 
assim. o endh·idamento reiterado do seringueiro. !e1rmdo-o. a 
de.<pender cada •·ez mais trabalho no i1111tito de livra-se da dil·ida. 
az1menta11do ainda mais a exploraçao. 
O endil·it.lmnento reiterado era ac.:ompaHhada pela violência e por 
expedientes fraudulentos. A.~ amear;as e os assassinatos por 
tentati1-as de el"Cl!>ào do serin~al eram cmmtns. A fraude do peso da 
hm?"ac:ha. a indução da con1pra extra. de bens fúteis ou nãa 
essenciais. a-;;sim como a mauipulação da conta ~corrente são fatos 
do cotidiano do seringal. E~.m é. sem dú,·ida uma forma de 
comrmlsoriedade do trabalho. " (destacamos). ~ 

23. No Seringal Valparaiso. em particular. o seringalista e.xige a 
celebração de um " Contrato de Arrendamento de Estradas :!e Seringueiras Nativas", conforme 
copia à fl. 85. no qual são fixadas clàusulas regulando a exploração da borracha em seu domínio. 
Consta deste instrumento, a delimitação da área.de extração ( cl. I a). o prazo de vigência (c!. 2a). 
a estipulação da renda anual a ser paga (c!. 3a. ), a obrigação em manter as mercadoria de 
Sllbsistência no barracão (c!. Sa.) e. ainda. a proibição do "desvio" d~a borracha. enquanto não 
satisfeito o pagamento da renda ou o pagamento das mercadorias. podendo reavê-la independente 
_de medida judicial (c!. 6a f ~ · · 

24. Mediante esta· avença. o seringalista visa afastar qualquer 
possibilidade de caracterizaç:ão de vinculo empregaticio com o seringueiro, louvando-se de 
instituto de natureza civil e da fixação de obrigações de índole comercial. Resulta evidente. de 
outra parte. o caráter leonino do contrato. na medida em que o proprietário detém a preferência ~ 
na aquisição da borracha livre da renda. utilizando para tanto as mercadorias do "barracão", cujos 
preços . normalmente, são abusivos _ Não há. pois. a !i>Te circulação de moeda, sendo a 
prestação de trabalho apenas "bem de troca" por itens de subsistência. Note-se, ainda. que a 
expressiva maioria dos seringueiros é analfabeta. sequer dispondo de documentos· de 
identificação, o que acarreta a mera adesão aos propósitos do seringalista. 

25. Focalizando os contornos da submissão do seringueiro. ALISON 
SUTTON assim pronunciou-se, "verbis": 

··os ·dÓnos dos seringais rei,•indicam exclusividade tanto na 
compra do produto (a borracha) como na l'f!llda de bens de 
consumo aa.'i seringueiros. Atem disso. o serinf!_ueiro é obrigado a 
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pagar renda em·esf>écie pelas trii/Jas em que trabalha. As rendas 
são fixadas unilateralmente. sem comratação nem negociaçlio 
cq/etit·a. Conro o dinheiro mio muda de nrdos. o seringueiro fica 
atado ao patrão. _ainda mais quando há endividamento. 5:é as 
dhü.ias ntio forem saldadas. os perteuces do seringueiro podem ser 
confiscados. Os seringueiros também podem ser expu!.ms por 
tell/ar 1·endel· horracha a outros compradores que nlio o dono do 
serin[!ar ( "in" "Trabalho escravo - Um elo na cadeia da 
modernização do Brasil de hoj~··. p. 77). (ANEXO N" 05) 

26. Por conveniente, reiteramos as palavras do seringueiro JOSE 
ELIO DA SILVA PINHO, de Valparaíso, que assim descreveu a situação vivenciad~ nesta 
localidade: 

"/)isse que desde quando o sr. ,\lanoel Rmista Lopes assumiu a 
responsahilidade no se1·ingal (no ano de /985). que a si/Ilação dos 
trabalhadores é de 17tiséria. pois silo explorcrdos. propriamente em 
regime de escral'idiio. !Jisse que é ohrigado a adquirir generos 
alimentícios somente do aludido 5erin1!alisra e que ele nâo disp<ie.
geralmente. de estoque para suprir as necessidades de todos O."\ 

serin[!ueims: que o preço é hem mais alio do que em Cm=eiro do 
Sul. onde costm11a ser mai.<; ca,.o em relaçiio à capital: que é 
proibido de Jazer roçados. exatame/lle para ficar dependendo só do 
seringalista: e que tatnhêm é-lhe redado a criação de animais e 
constmçcio de calioas .. (fl. 88). 

27. A depreciaçaó das condições de ,·ida no Seringal Va!paraíso 
agravaram-se. ao nosso sentir, em decorrência da obtenção de uma série de medidas judiciais 
ilustradas às fls. 58/67, ein sede de Interdito Proibitório. através d.o qual o Sr. 1\!anoel Batista 
l.opes obteve a cOncessão de" medida c<mtra os seringueiros. çQ.m o t;~C9P.O de obstar a instala cão 
de Cooperativas, bem c:omo a venda de mercadorias, producão e c:ompra de borracha. dentro dos 
limites dos Seringais Valparaiso e Russas, com a comínação da multa (à época) de CR$ 50.000.00 
por dia. para o caso de transgressão. Posterior-merite. em nOva ação~ Obteve o seringalista 
aludido. em face do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. do Conselho Nacional dos Seringueiros. 
da U:o:'.-das.J:·•~ .. mdígenas e o,Centro de Defesa dos ·Direitos Humanos, a proibição da 
reunião na sede do seringal, sob pena de desobediênc:ia e multa. inviabilizando a disc:ussão dos 
procedimentos a serem adotados frente aos efeitos da~ ação dé interdito proibitório. 

28. Tais provimentos judiciais th·eram o condão de manter isoladas 
as famílias do Valparaíso, privando-as do livre comércio corri: os "regatÕes" e, sobretudo, do 
direito à reunião no local de sua residência, vulnerando preceitos de índole constitucional. 
contidos nos inc. XV .I e XV !I, do art. 5o., da Lei Maior. 

29. Cumpre-nos referir , neste particular. o Relatório sobre o " 
Terrorismo Medieval no Juruã" . da lavra do Deputado Estadual do PC do B/AC Edvaldo 
Magalhães, que assim pronunciou-se, à guisa de conclusão: .. 
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"A ação de Jmerdito Proibitório ·consuma,.a a-dominação do 
seringalista Manoel Ribeiro Batúta Lopes sobre dezenas de 
famílias famintas, doemes e analfabetas. E. mais graw, o 
seringalista se respalda,.a, agora. nas decisões da ju.ftiça. 
Le~alizm·a-se. dessa forma. um indiscutírel regime de escravidão 
co111ra os seringueiros dos serin~a~s Tãiparaiso e Russas, uo 
município de Cmzeiro do Sul. Estado do Acre.·· (ANEXO N*04). 

30. De outra parte. a pactuação de contrato de arrendamento 
proporciona ao seringalistà afastar as discussões sobre a posse das terras, não obstante existam 
familias incorporadas às áreas há mais de trinta anos. Os seringueiros julgam-se justos posseiros 
das áreas. tendo o seringalista adquirido o direito de explorá-la mediante arrendamentos e sub
arrendamentos . à vista da absoluta desordem dominial que vigora no Acre (vide fl. 85). Via de 
conseqüência. verificamosque a relação de emprego nos seringais passa basicamente pela questão 
da posse e propriedade da terra. corno afirmado pelas entidades civis ouvidas, posto que as 
relações impostas pelo seringalistas derivam da situação fundiária que concentrou a terra em 
poucos proprietários. 

31. Relevamos de suma importância tal questão, na medida em que 
c>s seringueiros de Valparaíso e Russas. consoante abaixo-assinado incluso (ANEXO N" 01),_ 
solicitaram ao INCRA a desapropriação das respectivas áreas. ponderando o seguinte: 

'"Nós. abaixo assinados, posseiros do.f seringais RUSSAS e 
VAI.I'ARAÍSO. na município de Cmzeim do Sul. diame da 
realidade que est,mtos 1·irendo. em n.•gilne de escrm·idiio e 
ameaçado.~ de mnrte. caso n(io sig,rmos as- deterntinações dos 
serin[:alistaç, de modo especial o st·. Mmzoel Lopes. 1·imos. 
respeitosamente solicitar que o INCRA_ proceda a imediata 
desapropriação dos referidos seringais e que seja ou,·ida a 
comtmidade local para se <ft;finir qual a melltorforma de ocupaçqo 
daquelas terras. Cm:eiro do Sul. !8de março de /99-r, (seguem 
34 assinaturas). 

32. Em face deste documento. foi instaurado. no âmbito da Policia 
Federal do Acre. inquérito policial visando investigar a prática do crime de plágio, tipificado no · · 
art. 149 do Código Penal. consoante Portaria constante do ANEXO N" O l. 

33.. As condições verificadas no presente Procedimento 
lm·estigatót'lo. reproduzem o quadro fãtico cotejado em 1989 pela Procuradoria-Geral da 
Republica. no bojo do Inquérito Civil Publico n' O l-Acre. no qual os Procuradores da Republica 
José Robeno F Santoro e Carlos Eduardo O. Vasconcelos elaboraram circunstanciado relatório. 
coroando nove meses de investigações, inclusive no tocante às relações de trabalho, sobre as 
quais aduziram o seguinte: 

"No caso. é de se enfocar a tutela Penal (art. 149. do CP. 
dec011"e111e de srUeição '"a um relacionamemo de sen•iço (gratttito 
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ou retribuído) dil'erso da lil're locação ou da prestação de••ida de 
serviço·· (Manzini. li-a/l/ato di dirillo pena/e, v. 8. pag. 598). 
oc01reme em prática manifestam em e ilegal. ou seja, a sujeição de 
pessoa a sistema de trabalho que lhe reduz à condição análoga a 
de escral'o, pois na região i!11t en.foque, a prâtica usual das 
relaçries de trabalho. forte no que tange oo ·sistema de 
remuneração • se faz em flaf'l·ame desatenção às noímas legais 
acima citadas e com as características do trabalho forçado 
(escraro) ··(ANEXO N" 03). 

34. Idêntica conclusão a respeito das condições vivenciadas pelos 
seringueiros obtiveram os pesquisadores da ONG Anti-Siavery Internacional (AS I), citada na obra 
já referida de ALISON sun·oN. tendo sido aduzido o seguinte: 

"No entamo. em 199 2. quando a AS! ,;isitrm os serin[!ueiros TIO 

Seriflga/1 a/paraíso. fora das reserras extratiristas. essas pessoas 
estaram submetidas a cmu.liçt"io de serl'idt.lo .. e parece bastante 
possi\·e! que tais condiçcies:subsistam enr algumas áreas ribeirinhas 
mais remotas do Acre. Amazonas e Amapá. ·· (pâg. 79) (ANEXO 
N" OS) 

Prossegue o Relatório da AS!: 

"Depois de t·il'enciar dirett.mrente as condições na área e 
com·ersar com di>·ersas pessoas. a AS! acredita que a sen·idão é 
comum emre os trabalhadores do Seringal l'alparaiso. A AS! 
também pôde presenciar a maneira como a polícia e. o judiciário 
/oçai.f; perseguiam os seringueiro.'i a ma1ulo dos seringalistas. 
fazendo pouco caso da lei·· (pág. 81 ). 

35.!\luito embora permeado do mais elevado espírito público. bem 
como fruto do empenho e da independência do ilustre Delegado Regional do Trabalho. Sr 
Raimundo \'az de Azevedo, ousamos. com a devida vênia. divergir. em parte. das conclusões 
deduzidas no "Relatório da Atividades da lnspeção do Trabalho nas Localidades dos Seringais 
Valparaiso e Russas .. (fls. 1211130), notadamente quanto ao tópico que a seguir transcrevemos: 

"Nclo há re/açlies de pa11·do e e111pre![ado t•erificada pela 
jiscaliz_açiio rf!alizada no local. não podendo por esta condiçiio 
q{irmarU1t?_S que e~ista trabalho escral'o. enrretamo. outras ref:çcies 
estiio explícitas e legalizadas por instmmemo comratual emre as 
partes. deridamente analisado e relatado por nós". 

36. Nesse diapasão. outrora. havia pronunciado-se a Policia Federal. 
no âmbito do-inquérito promovido pela Procqradoria da Republica. anteriormente referido. cujo 
tópico do relatório foi citado na obra de AL!SON SUTTON, '_'verbis .. 
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" Nós informamos qtre este "modus operandi ·· de transaçiJes 
conrerciais é tradição 'ira Ama'!ônia. e mái.S especiftéiilnelite- no 
Acre. desde o século passado. quando n estado ainda pertencia à 
República da BolíPia" ( op. cit. p. 81) (ANEXO N" 05). 

37. Resulta inequívoco. pois. que ambas as manifestações sobre a 
conjuntura do Valparaíso e Russas derivam do apego à "tradição". aos costumes arraigados. 
enfim. à rotina de exploração secular a que vem sendo submetido o seringueiro. Sem a terra. sem 
usufruir do resultado. de seu trabaihõ. submetido a toda sorte de molestias tropicais, o seringueiro 
acreano está fadado a cumprir o destino do infortimio até o final dos tempos... · 

38. A Carta Constitucional de 1988 consagrou a proteção aos direit9s 
dos trabalhadores urb;mos e rurais nos direitos sociilis, desprezando a noção arcaica de restringir 
a tutela aos empregados e empregadores. porquanto o que deve presidir a aplicação dos direitos 
sociais são as rerações de trabalho vivenciadas núealidade . 

39. Embora o presente relatório . de caráter informativo, não seja a 
sede do aprofundamento dos contornos jurídico-laborais das relações em exame, entendemos 
pertinente invocar a lição da mais abalizada doutrina em torno dos efeitos derivados das re.laçõe:t 
de trabalho: 

"Acontece que o simples fato da pre:Uaçiio de trah!llho 
subordinado. pela sua qlta si!!'Jtficctç:iio sodál e humana. n<io é. 
nem podia ser. indiferellle ao direito do trabalho. Ainda que não 
existc1 crmtrato. ou que este seja nulo. daquela prestação de fato 
podem resultar conseqüências. jurídicas. Mas nisto não mi 
nenhuma nm·idade e. neste semido - da prestação de fato - é 
pc1:feitamemé aceitâ1-el a no~<ir> de "rdaçâo de trabalho··. que 
tmduz. como notam Rli'ERO e SAI :.j llER. uma.man(festaçiio da 
tendéncia do direito de fa:er ~feitos jurídicos-das relações <(e 
fato. .. (ARNALDO SUSSEKIND. DÊLIO MARANHÃO E 
SEGADAS VIANNA. in Instituições de Direito do Trabalho . .9a . 

. Ecj .• p. 207) 

. 40. Relevante. pois, cotejar no quadro fãtii:o a exlstênCÍa ou não da 
relação de trabalho. sem receio de afrontar tradições ou ferir costumes_ porquanto a ningtfem é 
dado olvidar as normas legais. especialmente quando versam sobre a dignidade da pessoa humana 
e os Yalores_ so.ciajs. do trabalho, princípios fundamentais contidos no art. 1• da Constituição 
Federal. 

41. . Apenas para fins de argumentação. entendemos que o simples 
fato de o seringueiro "entregar'", toda a sua produção exclusivamente a um serin!!alista- a título 
de permuta por· mantimentos. o que corresponde ã sua remuneração - o cc. ·~a ·sob 'inteira 
de[Jendência jurídka. razão porque é inadmissível tentar-se descaracterizar a relação de 
emprego. a nosso ver inafastável. a teor do art. J•, da CL T. 
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42. Ct~mpre-nos ainda res~aítar que a Lei h 1aior assegura a proteção 
aos trabalhadores rurais, tais como os_ se~i_rigueiros. quando configurad:os os __ requisitos 
tipificadores do liame empregaticio. alinhados no art. 3°, consolidado. Em se tratando de 
trabalhadores submetidos ao jugo do dono da propriedade rural. da qual extrai resultados 
económicos. configura-se c fepetimos - a relação de.trabalho. No tocante ao risco da atividade 
econõnúco. óbice invocado na relatório da DRT. o mesmo não pode ser atribuído ao seringueir6. 
porquanto não lhe é dado comercializar livremente seu produto. vinculado que está ao chamado 
'·regulamento" do seringalista e às dividas com o "barracão". como admitido nos depoimentos 
prestados pelos próprios seringalistas. Sr. Manoel Lopes e Sr. Bertoldo Dênis (lis. 1461!66f -

43. Ademais. os procedimentos adotados pelos seringalistas >ulneram 
os termos da Convenção no. 95, da OIT. ratificada pelo Brasil em 25.04.57 (Decreto de 
Promulgação no. 4 7. 721, de 25.06.57). que assim trata da hipótese fatica errt-exame: 

"Art. 7- I. Quando em uma empre.'iaforem instaladas lojas para 
1·ender mercadorias aos trabalhadores ou serl'iÇos a ela ligados e 
destinados a fa::er-lhes fomecimentos. nenhuma pre.t,iio serei 
exercida sohre os traha/hadores inleres.rodos para que eles façam 
ttso dessas l<~jas tJU ser1·iç·os. 

2. Quando o acesso a outras /c~jas ou serTiç(,s utio for poss_f,·el. a 
autoridade competente tomará medidas apropriadas 110 sem ido de 
ohter que as mercadorias sejam jomecidas a preços justos e 
razoál'eis: ou que as nbras ou serl"iços· estabelecidos pelo 
empregador não sejam e.·rplorados com fins lucrativos. mas Sim no 
i/1/eresse dos Tmhaliladores ... (ARNALDO SUSSEKIND. m 
Direito Internacional do Trabalho. ed. São Paulo. p. 401). 

44. Afigura-se-nos. portanto. que há indicações significativas no 
sentido da configuração de relações de trabalh6 nos Seringais Valparaiso e Russas. camuflada 
pelos pactos de arrendamento . Tal relação erige-se radicada no sistema do aviamento. no qual 
a correlação entre o fornecimento da borracha e a contraprestação em gêneros de subsistência ê. 
invariavelmente. desfavorável ao seringueiro. acarretando o endividamento permanente e . 
sobretudo. a servidão ao seringalista. Impõe-se ao órgão ministerial. com efeito, a adoção das 
proddências necessárias ã tutela dos interesses difusos dos trabalhadores. seringueiros. 
aprofundando o exame das relações de trabalho peculiares a esta atividade de índole estritamente 
regional. mesmo porque tais relações haverão de ser perquiridas caso a caso. 

111.2- DOS EXTRA TI VISTAS· DA MADEIRA 

45. Consoante os dados for.1ecidos pelo pesquisador l_OSE 
Jj::RNANDES DO .B.ÊGO, na obra já citada, há no Acre dezoito mil seringueiros ocupadõs no 
e'<:trativismo _vegetaLcorresp.ondendo a 11,3% da população economicamente ativa. . 

46. A situação de aviltamente> das relações de trabalho dos 
extrativistas de madeira no Acre foi examinada pelo Autor, com acuidade; neste termos: 
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· "A situação dos chamadq,' pec}es é de extrema exploração: São:-em 
geral, colllratados por imemtediários empreiteiros de mão de obra. 
os chamados "gatos". O trabalho é temporário, tendo o seu pique 
na época das derrubadas. O salário gira em tomo do salário 
mínimo para uma jomada de trabalho de 8 (oito) horas imensims. 
As condiç6es de trabalho são as mais penosas e o trabalho tem 
características de periculosidade e insalubridade. O trabalho 
consiste na broca. da mata bmta. usando o terçado (facão) e na 
derrubada das tin·ores con1 motoserra. Os acidentes sc.io 
fi·eqiiemes. não só por picadas de cobra. mas principalmeme pelo 
esmagamento por árvores ou galhos de ón·m:es. Grande parte 
desses trabalhado~es mora nas cidades. tendo, portalllo. de se 
deslocar para muito distame da família. por meses,. para trahalhár. 
acampa11do en1 insalubres acampamentos cobertos de lema. Para 
esses trabalhadores não há qualquer prolfção das leis trabalhistas. 
Não têm carteira profissional nem comrato de trabalho. Há 
fi·eqiientes queixas de coaçâo e de maus traiO$. Enfim, trata-se de 
empregos ahso/lllaprellfe. prei:â•:ios e. com .características .semi-
escrams"'. (pág. 6 AN~XO. N?·95~ .. ' . ; . 

47. Prossegue , ainda, no t<;>cante às ameaças sofridas por estes 
trabalhadores pele)· gr~des proprietários de terra e de iri1pres~s p1adeireiras: 
' . . ' . . . ' . . ' - . . . . -

' ..... 

··o caso máis ·i:àlllieâdo e ·o 'ele SeiJa Madureira no Jaco. onde 
nradeireirirs prm:ocm:àni 'rima f!1·0irde derastaçã~ para retirada 
ileJ!al de ,1adi!iras nohres. especiaimcmte o mogno. O fato foi 
denunciado por Padre .Pat1lino~·pároco daquele mu11icípio. que 
snfreu por este motil~n seguida.fl ameaças de morte.·~ (pág. 07. 
ANEXON".OS):·.·. . , .. 

.·,·.· .·.·-.'. 
48.. .. 0 delineamento fáticÓ' deduzido ·pelo Autor antes referido não 

dissente -dos fatos· coletados na-presente· investigação: Muito embora o período em que realizamos 
a diligência em Sena Madureim(inês de dezembro); não seja a 'época própria para verificação do 
trabalho extrativista. ·porquanto a derrubada é realizada entre os meses de março a julho, 
constatamos·a procedência das denúncias . 

. . --. '· .......... ' . 
49> Resultou evidenciadO' que'•a modalidade previlleriie para-a 

contratação de mão-de-obra -consiste no aliciamento através· de "gatos"'.· São recrutªdos 
desprovidos de qualquer especialização no manuseio de moto-serra. o que lhes sujeita a toda sorte 
di!" infortúnios. inclusive, amoite. Os alvos dos·aliciadores • notadam·ente, são os seringUeiros, 
ante o seu conhecimento das espécies de árvores e dos caminhos da floresta. Perceb"em· .por 
unidade de árvore identificadá ou derrubada. cedendo sua força de trabalho ao melhor preço. 
•igorando. ainda. o sistema do "aviamento", através do qual o pagamento é realizado por ti-oca 
de mercadorias no coméicio d<l' madeireiro. 
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50. Há. entretanto, trabalhadores permanentes, com a situação 
regularizada. especialmente na atividade do transporte rodoviário das toras. Para as tarefas de 
identificação das árvores. denominada "empicamei!lo" , derrubada e roçado. são utilizados os 
trabalhadores aliciados pelos "gatos", inclusive em outros estados e países (Bolívia. Peru e 
Paraguai). · 

51. Consoante delineado no depoimento do Diretor do IMAC. ás 
fls. 73n5. as fases do e.xtrativismo da madeira ensejam com o "empicamento" das árvores. segue 
com a abertura de estradas e trilhas de arrasto. o corte das espécies de maior interesse comercial. 
especialmente o mogno. cedro e a cerejeira, o transporte para as serrarias e. por fim, a queima dos 
resíduos. Nesta rotina. como réferido. apenas o transporte é realizado por empregados das 
madeireiras, restando as demais atividades para a execução dos trabalhadores recrutados. · · 

52. Enfatizamos as palavras do Sr. Antonio Batista da Silva. 
conhecido como "Chumbinho ... Presidente do Sindicato dos Trabalhadores lndustriários do Acre. 
que descreveu as condições a que são submetidos os integrantes de sua categoria na atividade 
extrativista. abordando a utilizaÇão do trabalho de menores no transporte de toras: 

· ... -,.· ".· . ~· '•., ... 

'·Que.ademthada d.~ fl!~·otes é efetimda medía11111 a utilização de 
iràhalho .f(irç:ado, · Tiidependentemenre de registro de en;p;.eiadc~. 
co1n jórnada ercessit·a de trabalho. pois a remuneração é 
procedida por produção. com a utilização de n1oto-serras. sem a 

. 4fe,·ída qualificação profissional e proteçào adequada. o que jà · 
pror(X:mr cerca de 40 mortes no r..:orrente ano. confiJrme registras 
nq /Jelegacia Regional do ?i-abalho ·· . 
-.:., •. " .. :.: : ... · ( omi.ssis) .. : ...... '" ...... . 
.. Que também existe .o transporte t·iafbn·ial. com a utilização de 
trabalho de me11ores. os quais se constituem em rerdadeiros 
'"cal'algadores de toras··. igualmente sem registro. sem a menor 

-proteçiio. e dura11fe excessim jtJmada de trahalho; Que este 
t.r~nsporte.Jluvial COIJI a participação dos.·menores .oc.or:re nos 

.l!!t?S.es t/~ dezembro á abril. com a-cheia dos rios" (fls. 76/77). 

53. Como se percebe, a atividade extrativista. embora de expressiva 
repercussão econômica. frente à valorização internacional das madeiras nobres. repousa no trato 
informal, ou seja. as empresas· madeireiras valem-se das condições geo-so"Ciais da regi.ão para 
arregimentarem mão-de-obra à margem das normas de tutela:·do trabalho subordinado. Vale 
ressaltar que a atividade é sazonal, porém permanente. nada justificando a pactuação de 
empreitadas com os trabalhadores. 

54. No pólo principal da atividade extrativista. o município de Sena . 
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Madureira! A C. onde há lOxpressiva reserva da espécies h.obres de árvores. confirmamos, ''in loco", 
as informações peninentes ás relações de trabalho ne.Ste setor. com o auxilio do Padre Paolino 
Baldassari. que prestou valiosa contribuição ao desvendar o quadro de profunddS contradições 
e mazelas a permear a vida daqueles trabalhadores, como já relatado. 

55. Na inspeção conjunta com o Delegado R,egional do Trabalho e 
o Superintendente do INCRA. comparecemos a maior madeireira do Município, ~denominada 
"Madeireira Lucena··:.onde constatamos a prática de inúmeras infrações trabalhistas. Consoante 
se depreende do Termo de Diligência, às lls. 107/108, trabalhadores com longa contratualidade 
não são registrados, nel'!' percebem os direitos sociais mínimos. Semelhante situação ocorre na 
outra madeireira irispecíonada. de propriedade de Mariete Pereira dos Santos, sendo verifi.eada 
a contumaz denegação do direito ao gozo de férias. 

56. Evidentemente. a \1.llneração dos direitos trabalhistas constitui 
a rotina da região. tanto aos trabalhadores permanentes quando em face dos sazonais. impondo-se 
a intervenção rigorosa dos órgãos fiscalizadores no sentido de comina( tais práticas com as 
sanções peninentes. Nesta ordem, cumpre à DRT e ao lNSS envidar esforços no sentido de coibir 
as infrações. compelindo os renitentes fraudadores ao cumprimento de suas obrigaçõesJegais. 
obrigando o registro de empregados. a utilização de EPrs. e demais obrigações trabalhistas.e 

previdenc:iá:rias. e evitando a enorme evasão de receita. 

57. Destacamos, ainda, o imponante procedimento adotado pela 
Superintendência da Policia Federal no Acre. à vista de denúncias de trabalho degradante nas 
atividades extrativistas nos Municípios de Sena M~ 'ureira e Assis Brasil (ANEXO N' Ol). As 
denuncias versaram a inobservância de "elementares princípios de direitos humanos, como 
>egurança. conforto. saúde. higiene. alimentação e salário justo".· Com efeitó. o Superintendente~-
instaurou Inquérito Policial (no âmbito de sua atuação) e solicitou aos fiscais da DRT, IBAMA 
e 11-1AC a procederem às investigações de desmate e exploração de madeira, o que denota o 
empenho em erradicar a prática de aviltamento das relações de trabalho, por conseqüência.~ 

58. De outra pane, mister que os direitos sociais dos extrativistas 
se,iam .resguardados. especialmente no tocante ao registro profissional e· às condições de· 
>egurança. mesmo que sejam complexas as possibilidades de.fiscalização. ante as caràcteristicas·. 
da reuião, NeSta ordem. considerando que a atividade e.."<trathHsta de madeira está condicionada. 
por ;;;;posição legal. à autorização do IBAMA. órgão encarregado de velar pela.preservação do 
meio ambiente. ê possível efetuar por esta veitente um controle sobre as grandes madeireiras, no 
tocante à mã_ó.-de·obra utilizada. 

60. Urge .. ponanto, sejam implementadas medidas pelo IBAMA de 
rigoroso controle sobre as derrubadas clandestinas, onde ocorrem a superexploração do 
trabalhador. C orno medida de enfrentamcnto frontal às infrações trabalhistas. impõé-se a adoção 
da-exigência de comprovação do cumprimento da legislação trabalhista pelos madeireiros. para 
se autorizar as derrubadas. Assim. ao nosso ver. evitar-se-ia a perpetuação da prática de 
depreciação das relações de trabalho. afastando, em ilação, as vias ilkitas do aliciamento. 

61. A nosso juízo. então. evidenciado o trabalho em condições 
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análogas à de escravo. E não se diga que "trabalho escra~o ·· é apenas aquele que pressupõe o uso
de açoite e da privação da liberdade. 

62. Verifica-se o trabalho em condições degradantes na simples 
submissão de alguém a outrem. quando da exploração de mão-de-obra. independentemente da 
atividade. Daí porque consideramos oportuna a juntada do Proieto de Lei n' 929/95, que define 
como crimes, condutas que favorecem ou configuram trabalho forçado e escravo (fls. 168/175). 

63. Finalizando nossa análise constatamos que há estudos - de 
indiscutível relevância- de trabalho no Estado do Acre; que ja foram instaurados varios inquéritos 
policiais e. inclusive. inquêrito civil pela Procuradoria da Republica. mas que na prática. os 
trabalhadores daquela região, que laboram com a extração da seringa e da madeira. permanecem 
à margem da tutela do ordenamento jurídiCo pátrio e olvidados pelo Poder Público. o que nos 
impõe concluir pela efetiva atuação do Ministério Público do Trabalho, na forma a seguir 
proposta. 

V- CONCLUSÕES: 

A vista de todo o exposto, ·os Procuradores do Trabalho sígnatãrios. súbmetem o presente 
relatório à apreciação do E."<celentíssimo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jeferson Luis Pereira 
Coelho. propondo o seguinte: 

1. Ante a configuração de relação de trab~lho na atividade de extração do látex, para fabricaÇão 
da borracha (art. 3' da CL.T), ·e uma série. de irregularidades del~tadas no curso do procedimento 
I nvestigatório. com a çiesatençãO de ~Hreitos elementares do -Ser humano trabalhador ~ prática de 
a tos que reduzem os obreiros à condição de escravo. que seja ajuizada. perante a Junta de 
Conciliação eJuleamento de .Cruzeiro do Sul, AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ans. 129, III, da CF/88; 

· 6". VIl. d. e.83, lU. da Lei Complementar n'75/93; e 2" e 3' da Lei n. 7.347/85), em face dos 
seringalistas já identificados (Manoel Batista Lopes e Bertoldo Dênis de Carvalho). porquanto 
desrespeitados os direitos sóciais garantidos constitucionalmente; hã de ser afastada a prática de 
i:onstransz.imento . e . agressões aos trabalhadores, para que seja extirpada a modalidade de 
pagamento .pelo. sistema de aviamento; e hã de ser respeitada a liberdade de sindicalização. com 
livre fiscalização, consagrada nos arts. 8' e ll da Carta Magna;. 

2. Seja instªurado INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a fim de identificar quais os demcis 
seringalistas que exploram ilegalmente a mão-de-obra dos seringueiros e praticam as infrações 
detectadas no curso do procedimento investigatório, adotando-se; ao fim, as medidas cabíveis; 
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3. No que pertine à extração da madeira, seja instàtmdo INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, no 
período de inicio das derrubadas, especialmente n·a região de Sena Madureira, de .modo a 
identificar as empresas que expiaram a atividade econômica do extrativismo, bem como apurar 
as condições de trabalho dos extrativistas, adotando-se, ao final, as medidas pertinentes. 

4. Seja oficiado ao Ministério Publico Federal, com a remessa de cop1a do presente 
procedimento invéstigatório, para a adoção das medidas a seu cargo e apuração de 
responsabilidades; 

5. Em virtude da inexistência de Procuradoria Regional do Trabalho no Estado do Acre. seja 
designado Procurador do Trabalho da l4a. Região (Rondônia) para atuar naquele Estado. no 
campo da defesa dos interesses sociais coletivos e difusos. afeitos à área trabalhista, com a 
utilização da estrutura da Procuradoria da Republica local, que. aliás. na pessoa de seu 
Procurador-Chefe, colocou-se a inteira disposição; 

6. Seja oficiada a Presidência do _IBAMA, com a remessa deste relatório, com o escopo de 
.RECOMENDAR a observância. nos procedimentos de autorização de derrubadas de árvores no 
F:stado do Acre. da e:<igência de comprovação 'do cumprimento das obrigações trabalhistas;·dos 
trabalhadores e"tratívistas; :: 

7. S~jarn oficiados a DRT e o JNSS do Acre, requisitando que estes órgãos promovam inspeções 
fiscais nas· empresas madeireiras de Sena Madureira e Região, com o objetivo de verificar o 
cumprimento das normas de natureza trabalhista e previdenciária (mesmo porque evidente a 
evasão de receita). aplicando-se as penalidades cabíveis às infrações constatadas; 

Brasília-DF, 20 de dezembro de 1995 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, a Lei n" 7.803, de 18 de julho de 1989, 
alterando dispositivos da Lei n" 4.771, de 15 de se
tembro de 1965, que trata do Controle do Meio Am
biente - Código Florestal, estabelece no seu arl 2'
que: "Aplica-se às áreas de cerrado, a reserva legal de 
20".1> (vinte por cento) para todos os efeitos legais". 

Assim, segundo a legislação, nas propriedades 
localizadas em áreas de cerrado, não será permitido 
o corte raso da vegetação em, no mínimo, 20% (vin
te por cento) da sua superfície, com o objelivo de 
assegurar a reserva legal. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, a Portaria n"-48, de 1 O de julho de 1995, do Pre
sidente do lbama, estabeleceu, em seu arl 21, que: 
"Enquanto não for estabelecido o zoneamento eooló
gico-eoonómico para uso alternativo do solo, a ex
ploração a corte raso nos estados abrangidos pela 
Bacia Amazõnica, só será permitida desde que o 
proprietário mantenha uma área de reserva legal de 
no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da cobertura 
arbórea de cada propriedade". 

Sem dúvida, a Portaria n2 48, de 1 O de julho de 
1995, ao definir a reserva legal em, no mínimo, SOo/o 
(cinqOenta por cento) "nos Estados abrangidos pela 
Bacia Amazónica" considerou esse limite de maneira . 
genérica, desconsiderando a existência, nesses Es
tados, de áreas de cemado, onde a reserva legal 
deve ser de 20% (vinte por cento), segundo dispõe a 
Lei n" 7 .803, de 18 de julho de 1989. 

Dessa maneira, o urnite para a manutenção da 
cobertura arbórea nas áreas de cerrado foi igualado 
ao da Bacia Amazónica, quando essas áneas apre
'sentam características absolutamente distintas entne 
si, isto é, a região de mata e a região de cerrado. 

Sr. Presidente, ao limitar-se o aproveitamento 
das áreas de cerrado em 50% (cinqüenta por cento), 
gerou-se uma comprometedora situação nessas 
áreas, por restringir-se o seu aproveitamento agríco
la e o desenvolvimento das atividades produtivas. 

Como conseqüência, áiVersos projetes agrope
'cuários, beneficiários ·de financiamentos bancários 
ou íncenlivos fiscais, localizados em áreas de cerra
do, sobretudo nos Estados de Mato Grosso e T ocan
tins, estão sendo prejudicados por essa exigência 
imposta pela Portaria.n248, de 10 de julho de 1995, 
do Presidente do lbama 

Por outro lado, há que se considerar que essa 
restrição à exploração agrícola dos cerrados provo-

ca uma "pressão" sobre as áreas com coberturas ve
getais 'inais densas, como as de floresta. Isso por
que o uso mais intensivo dos cerrados inibe a ocu
pação e· a derrubada de florestas, onde os reflexos 
ecológicos são mais complexos. 

Há, ainda, a considerar, que a cobertura vege
tal arUficial, com as tecnologias disponíveis e com
provadas- geradas, principalmente, pela Ernbrapa -, 
apresenta maior valor que a cobertura vegetal natu
ral e assegura o equilíbrio ambiental necessário. 

Em suma, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, o Presidente do lbama, ao editar a Portaria n2 
48, de 10 de julho de 1995, exorbitou o seu nível de 
competência, ao definir parâmetros que diferem do 
estabelecido no disposto legal maior, que é a Lei n2 
7.803, de 15 de julho de 1989. 

Assim, amparado no art. 49. inciso V da 
Constituição e no art.. 21 3, alínea b, do Regimento 
Interno do Senado Federal, apresentei nesta Casa 
o Projeto de Decreto Legislativo com o objetivo de 
sustar a aplicação do disposto no ar!. 21 , da Porta
ria n" 48, de 10 de julho de 1995, do Presidente do 
lbama 

Ao dar ciência aos meus pares desta . Casa 
desse Projeto de 8ecreto Legislativo, apelo para que 
tenha o apoio de todos, para que o Congresso Na
cional, dentro de suas funções constitucionais, pos
sa corrigir essa lamentável e prejudicial distorção, 
imposta pela Portaria n" 48, de 1 o de julho de 1995, 
do Presidente do lbarna, possibilitando, assim, que 
as áreas de cerrado voltem a manter uma reserva 
legal de 20% (vinte por cento), conforme preceitua a 
Lei n" 7 .803, de 18 de julho de 1989 e conforme foi 
historicamente adotedo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supucy) - Não 
há mais oradones inscritos. 

A Sr" Senadora Benedita da Silva enviou dis
curso à Mesa para ser publicado na forma do dis
posto no art 203 do Regimento Interno. 

S. EX" será atendida 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ)- Sr. 
Presidente, Sr>s e Srs.. Senadores, as modernas teo
rias que abordam a questão do Estado democrático 
consideram o orçamento como o mais importante 
instrumento político-administrativo. A partir dele, 
pode-se vislumbrar as políticas eoonõmicas e so
ciais, as intenções de crescimento e desenvolvimen
to enfim, a própria filosofia de atuação do governo. é 
o orçamento que define diretrizes e prioridades em 
termos de alocação dos recursos, oriundos dos im
postos pagos pelos contribuintes. 
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Todavia, de nada adianta um bom orçamento 
se não houver um adequado sistama de acompa
nhamento de sua execução, com vistas a evitar a 
ocorrência de irregularidades, desmandos e desvios. 
Tamanho é o risco de que isso aconteça que é for
çoso o questionamen10 sobre o atual modelo em 
que se desenvolve o processo orçamentário no país, 
desde a sua concepção até a sua liscalização e con
trole dÇJ. execução. 

O relativamente recerite episódio da CPMI do 
Orçamento da União, quando foram detectados urna 
série de irregularidades, desvios e corrupção, de
monstrou que o a1llal modelo, envolvendo toda o 
processo orçamentário, está a merecer uma atenção 
especial no sentido de que seja reformulado à luz da 
razão, da ética e da modernidade p_olítico-adminis
tratlva 

Neste sentido, · o Partido dos Trabalhadores 
tem uma grande contribuição a oferecer. Refiro-me à 
experiência dos governos democrãlicos populares 
da PT, onde o orçamento participativo vem sendo 
uma realidade. 

O orçamento participativo, adotado pelas ad
ministrações do PT, abriu ut:n novo caminho para a 
gestão dos recursos públicos, quando a população 
decide, diretamente, onde e como o governo deve 
aplicar as verbas destinadas a investimentos. 

·O governo democrático do PT assegura. com 
isso, a cada cidadão, a plena participação no go-

ver.no em todas as etapas do processo orçamentã
rio;~ possibilitando o controle total dos gastos públi
cos pela comunidade, garantindo 'l exercício da 
democracia, da cidadania, oportunizando, efetiva-~ 
mente, uma melhor qualidade de vida para toda a po
pulação. 

Dentre as exitosas experiências jã cóncretiza
das do orçamento participativo, as prefeituras e go
vernos do Estado, sob a administração do Partido 
das Trabalhadores, vem desenvolvendo uma pó!iliCa 
verdadeiramente democrática no sentido de que a 
comunidade participa ativamente no destino dos in
vestimentos e gastos do dinheiro público, acompa
nhando todo o processo orçamentário, o que garan
te a lisura e o efetivo investimento onde a comunida
de determina. 

O orçamento particiPativo representa um avan
ço concreto e irreversível na democracia brasileira, 
que marca uma nova manefra de governar, promo
vendo a participação popular direta na administração 
pública e o resgate da cidadaflia. 

Muito Obrigada! . 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h27min.) 

Ata da 35 ªSessão Não Deliberativa 
em 3 de abril de 1996 

. ~-ª ~essão Legislativa Ordinária, da 50-ª Legislatura 
Presidenc1a dos Srs. Eduardo Suplicy. Nabor Júnior e Roberto Requião 

(lncia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júniorj - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ger
son c'ãmata, procederá à leitura do EXpediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projews de lei san
cionados: 

NO 142, de 1996 (n" 259196, na origem), de 1• 
de abril do corrente ano, referente ào Projeto de Lei 
da Câl:nara n" 9, de 1996 (o'! 726195, na Casa de ori
gem), de iniciàtiva do Presidente da Rapúbüca, que 
altera dispositivos do Decreto-Lei n" 2.848. de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal - Parie Geral, 
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sancionado e transformado na Lei n2 9.268, de 12 de 
abril de 1996; e --- · 

N2143, de 1996 (n" 261/96, na origem), de 2 
de abril do corrente ano, referente ao Projeto de Lei 
do Senado n"- 69, de 1991 (n2 3.288192,-na Câmara 
dos Deputados), de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg, que dá nova nadação ao§ 42doart 159 
do Código Penal, sancionado e tranSiorrn~cjo rja !-~i 
n2 9.269, de 2 de abril de 1996. ---

AVISOS. . : . ... 

DE MINISTROS DE ESTADO 
·~'!-

N" 31/96, de 27 dé março de 1996, do Minis
tro da Aeronãutiéa; referente ao Requedmento n"-
52, de 1996, de informações, do Senadod3ilberto 
Miranda. 

N" 67/96, de 28 de março de 1996, do Mi
nistro do Trabalho, referente ao Requerimento n"-
34, de 1996, de informações, do Senador Júlio 
Campos. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECER 

PARECER W 165, DE 1996 

Da Comissão de- Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 312, de 1995, de autoria 
do Senador Pedro Simon que DisPõe so-

- bre o comparecimento bienal dos Chefes 
de Missões Diplomáticas perante o Sena
do Federal 

Relator: Senador Bernardo Cabral. 
A Comissão de Relaçô2S Exteriores e Defesa 

Nacional é ~da a opinar sobre QJ?rojeto de Lei 
do Senado ri' 312, de 195, de autoria do ilustre Se
nador Pedro Simon, que dispõe sobre o compareci
mento bienal dos Chefes de Missões Diplomáticas 
perante o Senado Federal. 

O objetivo da proposição é estabelecer para os 
Chefes de MisSões Diplomáticas de carãter perma
nente a obrigação de comparecer, a cada dois anos. 
perante o Senado Federal" para prestação de contes 
de sua missão (art 12). 

O Ministério das Relações ExterioreS, ·em en
tendimef1t.o.~ Comissão de Relações Exteriores· 
e Defesa Nacional do Senado Federal, estabeleceria 
uma escala de comparecimento dos Chefes de Mis-

sões Diplomáticas, mediante rodízio; de modo a 
·completar o ciclo a cada dois anos (art. 2"). 

O Tribunal de Conlas ·da União realizaria audi
toria prévia, em cada Missão Diplomática, a tempo 
de fornecer, ao Senado Federal, relatório ciscuns
tanciado dessa auditoria (art 3'!). 

A nossa Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional fixaria uma pauta de itens a serem 
auditados~ de terrias a serem discutidos e de infor
mações e dados a serem apresentados pelos Che
fes de Missões Diplomáticas. (art 4"). 

Na justificação do projeto, o ilustre Senador 
Pedro Simon esclarece que a liturgia que cerca a 
designação de um chefe de missão diplomática, tal 
como prevista no art 52, IV, da Constituição Fede
ral, demonstra a importãncia de sua função que, 
quando judiciosamente sopesada, não deixa dúvidas 
quanto à responsabilidade do Senado Federal, no 

momento em que emite seu pronunciamento quanto 
à escolha do Chefe do Executivo. 

Reclama ainda que o ordenamento jurídico não 
prevê um rito correspondente à avaliação do desem
penho dos delegados da Nação, o que posSibilitou 
as numerosas irregularidades constedas em recente 
auditoria a cargo do TCU, em algumas das repre
sentações brasileiras no exterior. 

E, poi fim, afirmá: mais que exercer o controle 
sobre a correta aplicação de recursos e sobre a 
guarda dos bens colocados à disposição dessas 
representações, necessária se faz uma avaliação 
periódica do desempenho da missão que é confiada 
aos nossos representantes junto aos diversos paí
ses e organismos internacionais. 

Compreendo a preocupação e os motivos que 
levaram o Senador Pedro Simon a propor a presente 
medida, mas julgo que hã outros meios, menos one
rosos, para que a Nação proceda a uma avaliação 
do trabalho de nossos representantes diplomáticos. 

Afinal, compete privativamente ao Presidente da 
República manter relações com Estados estrangeiros 
e a única restrição que lhe é feita, no tocante ao exer
cício do direito de delegação atíva é a aprova;:ão prévia 
por esta casa. dos representantes pcir ele escolhidos. 

Esta nossa competência existe para satisfazer 
aos reciarnos da teoria dos freios e oontrapesos de 
Mcintesquieu. Ampuar as atribuições exclusivas do Se-

. . nado Federal, em assuntos diplomáticos, é colocar ini
bições exageradas a uma atribuição bastante nítida do 
Presidente da Rep(br~ca. a quem cabe nomear e desti
tuir noSsos chefes de missão de caráter permanente. 

Em meu entender, a fiscaf!Zação de·nalureza !Pc
nica. ccntábil ou financeira de nossas missões deve ficar 
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exclusivamente a caigO do Tribunal de Contas da União. 
A avaliação do desempenho ético, politico óu 

diplomático deve permanecer no ãmbilo das tarefas 
presidenciais. 

Não considero oportuno, nem conveniente, es
tabelecer novas intervenções do Senado na área di
plomãtica, pois penso que tal acréscimo de CO!ll)e
tência privativa acarretaria justificãvel queixa da 
Casa do Povo, que é a Cãipara dos Deputados. 

Em face do exposto, manifestamo-nos pela re
jeição do Projeto de Lei do Senado 11" 312, de 1995. 

Sala das Comissões, 28 de março de 1996. -
Antonio Gari os Magalhães, Presidente -Bernardo 
Gabral, Relator - Nabor Júnior, vencido - Pedro 
Simon, assina sem voto por ser autor - Benedita 
da Silva, vencido - Sebastiílo Rocha - Hugo Na
poleílo - José Agripino - Joel de Hollanda - Ge
raldo Melo- Romeu Tu ma. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Gerson 
Camata. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO W 308, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Educação, requeiro, nos termos do art 172, inciso_ I 
do Regimento Interno, a inclusao em Ordem do D•a 
do Projeto de Lei do Senado 11" 313, de 1995, de au
toria do Senador Júlio Campos, que Regulamenta o 
uso aa língua vernãcula, para denominações de es
tabelecimentos induslriais, comerciais e de serviços 
e dos seus produtos e dos respectivos manuais de . 
instruções, guias de informações; mapas, cartas, fO
lhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer modalidade 
de infonn~ destinada ao consumidor brasileiro. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1996. - Sena-
cor Roberto Requião, Presidente. 

. REQUERIMENTO W 309, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Educação requeiro, nos termos do art. 172, inciso I 
Regimento Interno, a inclusao em Ordem do Dia ~o 
Projeto de Lei do Senado n-"296 de 1995, de arn.ona 
do Senador Júlio Campos, que Attera diSPOSitivos 
da Lei 11" 6.494, de 7 de dezembro de 1977, esten
dendo o direito à participação etn atividades de es
tãpio. 

·,. Sala das Sessões, 3 de abril de 1996. - Sena
dor Roberto F:equião, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Náilor Júnior) - Os re
querimentos lidos serão publicados oportunamente, 
e incluídos em Ordem do Dia, nos termos do dis
posto no art 255, 11, c, 3, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo 
Sr. 1 g Secretãrio em exercício, Senador Gerson Ca
ma ta. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 310, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 216 do Regi

mento Interno do Senado Federai, combinado com o 
previsto no art 50, § 22 da Constituição Federal, re
queiro sejam encaminhadas as seguintes solicitaçõ· 
es de informações ao Ministro de Estado do Planeja
mento e do Orçamento: 

1. Quais os proCedimentos operacionais que o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e 
Social - BNDES utiliza quando da anãlise e Conces
são de empréstimos aos Estadcs? ' 

2. Como é feita a execução dos Estados ina
dimplentes? No caso de execução, qual o tratamen
to dispensado às ações de empresas públicas dadas 
enn garantia de empréstimos? 

3. Hã alguma exigência do BNDES acerca de 
valores mínimos de recebimento e de venda das 
ações de empresas públicas recebidas em garantia? 
No caso de execução, como é determinado o valor 
de venda dessas ações? 

4. As ações de empresas púlblicas recebidas 
pelo Banco enn garantia de empréstimos a Estados 
podem ser ublizadas para promover a privatização 
dessas empresas? 

Justificação 

O requerimento· de informações ora apresenta
do insere-se no âmbito da competência fiscalizadora 
do Congresso Nacional, constitucionalmente defini.' 
da, que, no presente caso, toma-se imprescindível 
para a proteção do pabimõnio público, ameaçado 
por tentativas de privalizações irresponsàveis, que 
nada mais silo que dilapidaçOO do patrimônio do povo. 

Assim sendo, pretendo com esse requerimento 
. obter do BNDES explicações sobre a anãlise e a 

concessão de empréstimos a Estados, assün como 
os proCedimentos adotados por aquela instituição fe
derai de créál!o no caso de receibimento de ações de 
empresas piblicas em garantia de tais empréstimos. 
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Ademais, desejo que seja explicada a forma de 
determinação do preço de tais ações e se é possí
vel, na forma da lei, sua utilização em programas de 
privatização. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1996. - Sena
dor Roberto Requião. . 

(A Mesaparadecislia.). 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jlilion - O requeri
mento será despac!1ado à Mesa para decisã:>, nos ter
mos do inciso III do art 216 do Regimento Interno. 

Sobre a meSa, oficio que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário em exercício, Senador G~n.Camata. 

É lido o seguinte: 

OF. 9196-CRE. 

Brasilia, 28 de março de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelên

cia, conforme dispõe o art 91, § 2", do Regimento 
Interno, quê a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional rejei1Du o Projeto de Lei do Senado 
n" 312, de 1995, de autoria do Senador Pedro Si
mon, que óiSpõe sobre o comparecimento bienal dos 
Chefes de Missões Diplornâticas perante o Senado 
Federal, na reunião do dia 28 de março corrente. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de estima e apreço. - Senador Antonio 
Carlos Magalhaes, Presidente da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O oficiei 
üdo vai à plblicação. 

-Com referência ao expediente que acaba de 
ser lido, a Presidência comunica ao Plenârio que, 
nos termos do art 91, §§ 3" a~. do Regimento ln
temo do Senado Federal, abrir-se-â o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um déci

··i:!Ddacomposição da Casa...9ara que o Projeto de 
Lei do Senado n"-312, de 1995, de autoria do Sena
dor Pedro Simon, que dispõe sobre o compareci
mento bienal de Chefes de Missões Diplomâticas 
perante o Senado Federal, seja apreciado pelo Ple
nârio. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotou
se-se ontem o prazo previsto no art. 91 , § 3", do Re
gimento lntemo, sem que tenha sido interposto re
curso no sentido da apreciação pelo Plenârio das 
seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n" 73, de 1995, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy, que rtioditica o 
parâgrafo 12 do art. 7 4 do Código de Processo Pe-

na!, ~ if\c;iwil: na competência do Tribunal do Júri o 
julgamento d.e crimes contra a Administração Públi
ca, o Sistema Financeiro Nacional, a Seguridade So
cial e a Ordem Tributâria; e 

- Projeto de Lei do Senado n" 225, de 1995, de 
autoria do Senador Emandes Amorim, que acres
centa dispositivos à Lei 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 e dâ outras providências. 
. . . Os projetas foram rejeitados e vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi-
rineiro. (Pausa) ·. 

Concedo-a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Supficy. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. · -. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o S!l9ulnte disc!BSO. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Pres1dente, Sr"s e Srs. Senadores, em prtrneiro 
lugar quero saudar a Bancada do Estado de T ocan
tins, aqui representada por dois comoanheiros De
putados. Federais e pelo nosso SenadÕr q:Je dispen
sa apresentação maior. 

Estamos informados de que hoje toma pósse o 
Senador José Bonifácio Gomes de Souza, suplente 
do nosso colega Leomar Quintanilha Quero regis
trar minhas pcas-vindas, dizendo que o Senado re
cebe um colaborador que engrandeeerâ esta Casa, 
mas não por isso deixamos de lamentar a saida do 
nosso Senador Leomar Quintanilha, que irá exercer 
cargo na Secretaria de Goveroo do nosso estimado e 

·· querido companheiro Governador Siqueira Campos. 
. O Senador João Rocha jâ comunicou aos seus 
amigos mais ügados, entre os quais sempre peço 
permissão para ser incluído, da vinda desse nosso 
companheiro daqui a pouco. Vamos aguardar, Sr. 
Presidente, e, no momenlo oportuno, faremos as de
vidas homenagens. 

Outro assunto me traz à tribuna nesta tarde, 
Sr. Presidente, sobre o qual quero fazer algumas re
flexões. Tenho fido na imprensa - e me mantido à 
distância de qualquer comentârio - a análise criüca, 
às vezes até amarga, que se está a fazer contra o 
Senado Federal. 

Não é de agora. Fui Deputado Federal no ano 
de 1967- portanto, hã quase 30 anos- e sei quais 
eram as regalias de que gozavam os Srs. Senado
res. Digo regalias. Sr. Presidente, para não dizer 
prerrogativas nem privilégios. Naquela altura, quando 
se referiam a um Senador, o respei1D se i~unha. 
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Os tempos foram passando e, ao que sei, não 
é de agora, neste instante, nesta Legislahrn, que se 
inaugura que Senador tenha carro, tenha gabinete, 
tenha telegrama, tenha os serviços atinentes ao car
go, ao mandato que desempenha 

O que me causa espécie, Sr. Presidente, é 
que, vez por outra, quando uma crítica desta é toca
da, logo ouço e vejo "'ferência sobre o Presidénte 
do Senado, que é representante do Amapá, num ní
tido preconceito, Sr. Presidente, porque S. Ex" rep
resenta um Estado pequeno, a.distância, que com
põe a Amazônia oriental. Quem sabe se o Presiden
te Samey fosse "'Presentante de um Estado grande 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, se haveria essa mesma pletora de 
resistência à sua administração? 

E;u, como homem que desempenhou mandato 
por uin Estado grande na sua imensidão femtórial, 
mas pequeno porque dispõe de apenas oito Deputa
dos Federais em sua representação, tenho a noção 

exata de que não é o local onde nasceu que dá à 
pessoa humana condições de intelectualidade, sa
bedoria, energia, decência e dignidade pessoal. Se 
assim fosse, V. Exª, Senador Nabor Júnior, que pre
side a sessão e que nasceu em nossa Região, sabe 
que seria difíc~ competirmos com o homem do Sul. 

Formei-me na Faculdade de Direito do Amazo
nas e, ao longo de 20 anos, advoguei no Rio de Ja. 
neiro; nem por isso notei diferença entre os advoga
dos da minha terra e os advogados cariocas que, 
afinal acabaram me alçando à Presidência do Con
selho' Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
sem "distinção de onde eu havia nasciido. 

Sr. Presidente, nós- incluído o Tocantins-, que 
fazemos parte das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, que não dispomos de uma representação 
altíssima em número - nem por isso se deve despre
zar a qualidade-, estamos verificanpo que há uma 
orquestração qualquer não apenas contra o Senado 
Federal; há um objetivo em mente. 

Há dias, fala-se de determinado privilégio que 
o Senado teria, o IPC; os Congressistas foram devi
damente admoestados, foram fustigª-Cios e, aos pou
oos, estão sendo tnanspostas não barreiras ou obs
táculos, mas escadas, no sentido de desmoralizar a 
i~o por inteiro. E tenho dito sempre: é típico 
das ditaduras enfraquecer o Judiciário e desmorali
zar o Legislalivo. Mas, ao que sei, Sr. Presidente, 
estamos em pleno regime democrático, onde todos 
manifestam a sua opinião. Nós mesmos, desta Casa, 
defendemos uma atuaç:OO jornalística investigativa que 

' 
ponha a nu tu:io o que há e revele para a sociedade 
aqueles que não estão deserq>enhando o mandato. 

Ainda recentemente V. Ex' leu, junto com to
dos nós. que os Parlamentares tinham tirado férias 
de 1 O dias e aqui não se encontravam Temos tido 
reuniões diárias aqui e na Cãmara, temos debatido 
assuntos da mais alta relevãncia, que não merecem 
sequer - e, ai, há um estranho paradoxo - uma finha 
na imprensa Por que isto; Sr. Presidente? O que 
está havendo? Será que com o Legislativo fechado 
a imprensa será mais forte? Será que com uma im
prensa coagida o Legislativo é mais atuante? O que 
é que está faltando para essa interação? O que, Sr. 
Presidente, passa na cabeça de muita gente? Que 
cordéis são esses que, a distância, estão transfor
mando em marionetes intonnaÇ>')es que nem sempre 
condizem com a realidade? 

O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Er-, 
Senador Gerson Camata, com muito prazer. 

O Sr. Gerson Camata - Ilustre Senador Ber
nardo Cabral, V. Ex~. com a coragem que o caracte
riza, aborda essa onda que se está fazendo, e que 
vem crescendo cada vez mais, contra o Poder Le
gislativo. V. Exª, tal qual todos nós, membros da 
Casa, e os que prezam o regime democrático, preo
cupa-se em saber a origem, de onde vem, qual é o 
objetivo e por que isso. Fico às vezes pensando que 
é muito comum, e acontece muito, objetivos ideoló
gicos de direita e de esquerda - embora essa linha 
seja cada vez menos perceptível e mais ténue - se 
confundirem no seu objetivo e no seu interesse. Ob
servei, por exemplo, quar odo votamos aqui a Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu::ação, que grande parte 
das emendas, de sentido corporativo, vindas de Par
tidos polítioos que têm maiS ou menos uma posição 
de esquerda, objetivavam destruir o ensino público. 
Ora, quando se objetiva destruir o ensino piblico 
está-se favorecendo o ensino privado, particular. No 
momento em que, obedecendo-se ao corporativis
mo, se aprova uma emenda que aumenta o número 
de professores e reduz o tempo necessário à sua 
aposentadoria, aumentando o custo da escola públi
ca, com os Municípios e os Estados na situação em 
que estão, está-.;e inviabilizando o ensino público e 
ajudando o ensino privado. Então, vejo que a prega
ção dos nossos companheiros a favor do ensino pú
blico não é verdadeira, pois eles querem destruir o 
ensino público. E aí se valoriza a escola particular, a 
éscola privada Recentemente, ouvimos um ilustre 



Abril d~ 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 001!7 

Parlamentar, cheio de seus méritos, servir de instru
mento para essa campanha contra o Senado - o 
que, daqui a pouco, vai se virar contra ele. E o obje
livo qual será? Pelo que tenho rido, todas as maté
rias dos jornais são iguais, parecem escritas por 
uma pessoa só; como eu assino e leio vários jornais, · 
vejo que até nos jornais do Espírito Santo as maté
rias são iguais. Hâ uma redação apenas, não muda 
nada Mas qual é o objelivo? O objelivo é iflVÍSbllizar 
que pessoas do povo, como V. Ex", como eu, como 
João Rocha, como Nabor Júnior, como Robet1D Re
quião, consigam ser Senadores. Porque, retirarKlcr 
se o direito à moradia, o direito ao uso do telefone e 
à passagem de avião, nenhuma pessoa de classe 
média baixa terá mais condição de ser Senador. O 
Senado será então a Câmara dos Lordes: somente 
os milionários, que pagarão, serão Senadores. E, 
pagando para serem Senadores, vão cobrar muito 
caro, vão cobrar caríssimo deste País pelo trabalho 
que farão em favor de si mesmos aqui. O objelivo s6 
pode ser es;;e, porque ele é diretamente dirigido 
nesse sentido: querem acabar com o direito que a 

classe média - classe média média, constituída por 
pessoas do povo, por pessoas humfldes, como Gil
vam Borges - tem de poder oferecer Senadores a 
este País. E lamento que não esteja aqui o Senador 
Eduardo Supücy, que é Membro da Mesa e tem a 
obrigação de ser bem informado, pois quero fazer 
uma censura a S. Exª, que pescou em ãgua turva e 
lançou-se como o único Senador que não usa canro 
do Senado. Vários Senadores não usam carro do 
Senado. Devia S. Ex" .ter perguntado quais eram, 
para não se proclamar vestal e atacar os seus Cole
gas, Servindo a esses que querem desmerecer o tra
balho que o Senado brasileiro faz em favor do País. 
Quando S.. Exü estiver presente, repetirei o que es
tou dizendo aqui e cobrarei dele essa posiÇão. S. 
Ex" foi covarde nas decla!ações que deu, e que saí
ram iguais, com.~ recJas;;:ão, nos d!liS.iO~ 
do Estado do Espírito Sânto e em todos os jol'nais 
do Brasil que r, hoje - pelo menos uns 1 o. C"""'ri
mento V. Exü pela coragem da afirmação que faz e 
da posição que tem neste momento. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Ger
son Camala, o que me traz à tnbuna eu até õllia que 
não seria algo em termos de coragem. Péricles dizia 
que precisamos ter coragem para defender a· liber
dade, sem perder de vista uma e outra. 

No caso, o que quero é não perder de vista o 
lortalecimenlo do Poder legislativo. E nesta hora em 
que falo em lortalecimento do Poder Legislativo, 
quero saudar o Ex-Governador Ary Valadão e a 

Exm" Sr" Deputada Maria Valadão, ele que foi meu 
companheiro de Câmara já há quase 30 anos. De
pois, o tempo fez com que nós nos separâssemos, 
mas nem por isso algumas divergências políticas 
cortaram a amizade. 

Quando falo em fortalecimento do Poder Le
gislativo, Sr. Presidente, é porque este é, inequ
vocamente, indubitavelmente, o Poder mais autên
tico dos três. É aqui no Legislativo que vêm res
soar, que vêm ecoar todas as angústias popula
res, todos os seus clamores. É à porta do Deputa
do, é à porta do Vereador, do Senador que o povo 
àcorre, cobrando deles, como representantes, não 
apenas a transparência que todos nós queremos, 
mas trabalho, honestidade, seriedade na repre
serrlatividade. 

O Sr. João Rocha - Pennite-me V. E# um 
aparte? 

O Sr. Roberto Requilio - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Eu o darei em 
seguida, até porque V. Ex" me honra com o aparte.· 

No Judiciário, Sr. Presidente, e advogo hâ 40 
anos, as portas não são tão abertas. Em alguns ins
tantes as sessões não são sequer permitidas aos 
advogados, quando correm segredos de Justiça, a 
não ser àqueles que sejam os patronos. No Executi
vo, muito menos. Aqui a porta estã aberta a todos, a 
fiscalização é ampla 

Por que vamos enfraquecer o Poder Legislati
vo? O que é que passa por trás disso tudo? Diz o 
Senador Gerson Camata, com a responsabilidade e 
a seriedade de quem foi chefe do Poder Exeçutivo, 
portanto, conhecendo os dois lados, e jã danei o 
aparte ao Senador Roberto ReqlJião __ 

O SR. JOÃO ROCHA - Peço também um apar
te a V. Exª? 

O SR. BERNARDO CABRAL - V. E# terâ 
prioridade, até porque jâ havia solicitado antes. 

Veja, Sr. Presidente, que esta Casa é foi'I"Jllilda 
de pessoas que trazem experiência Uns foram Go
vernadores, outros foram Ministros de Estado, ou
tros são médicos, advogados, e não vieram para cã 
para lazer - pelo menos falo por mim, sem que isso 
represente uma agressão aos demais companheiros 
- a engorda da sua conta banCária 

No dia em que o manda1o legislativo for gratui
to, "como bem disse o Senador Gerson Camata, os 
Legislativos estarão repletos de pessoas que mano
brarão os destinos do País, transformando-o numa 
mera cubata africana 
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Ouço V. Exª-, Senador João Rocha 

O Sr. João Rocha - Nobre Senador Bernardo 
Cabral, na sexta-feira que passou, ooincidentemen
te, na Presidência da Mesa. tivemos oportunidade 
de ver V. Ex& tratar do mesmo assunto que está tra
tando agora. E colocamos para V. Exª- a nossa preo
cupação, que achamos- e repetimos agora- que é a 
preocupação da Casa, que realmente é transparente 
no sentido de querer desmoralizar o Poder Legislati
vo oom campanha difamatória, especificamente no 
caso do Senado. A imprensa chegou a registrar, in
clusive, que os Senadores tiraram férias de 1 o dias! 
Não sei que cálçulo fizeram quando chegaram a 
essa oonclusão. Trabalhei na segunda-feira, na ter
ça e na quarta, hoje; quinta e sexta-feira são real
mente dias santificados, dias em que· o sistema fi. 
nanceiro não funciona. assim oomo uma série de ati
vidades privadas. Portanto, quero endossar e reite
raro pensamento de V. Exª- e do Senador Gerson 
Camata. que fez a mesma ponderação, no sentido 
de oomeçarmos a nos defender, porque, hoje, a 
Casa tem apenas o nosso jomalzinho direlo, de cir
culação restJita a esta Casa, e o Canal45, que se li
mita ao Distrilo Federal. Como disse a V. Exª na últi
ma sexta-feira. quando o cumprimentei pelo brilhan· 
te pronunciamen1D que fez, esta Casa tem o máximo 
de transparência possível, porque temos aqui ao 
lado um sistema on line. Em todos os oomputadores 
hã infonnações do que aoonteoe aquL Se o jornalis
ta quiser e tiver vontade de publicar uma matéria sé
ria, profundamente analisada, ele tem todas as infor· 
mações, sem a necessídade de se dirigir aos Mem
bros da Mesa ou a qualquer Senador. Qualquer ci· 
dadão oomum e a imprensa têm acesso, de forma 
totalmente transparente, ao que aoontece na Casa 
Comungo, portan1D, com V. Exª- dessa preocupação, 
que é também de todos os Pares, a iim de que a im
prensa séria deste País não publique notícias com a 
finalidade exclusiva de tentar desmoralizar esta 
Casa, principalmente quando não dã condições de 
retratação. V. Exª- continua referindo-se a um tema 
muito importante e interessante, que deve ser sem
pre citado, com toda transparência e com toda força, 
para mostrarmos o nosso trabalho, pois nossos elei
tores nos deram responsabilidades ao nos elegerem 
Parabenizo V. Exª- !Jl8is tn1a vez. Muito obrig~. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senad~ João 
Rocha, agradeço o seu aparte. · 

V. Exª lembra .bem que, na sexta-feira, ao pre
sidir a sessão, chamei a atenção - e V. Exª se soli
darizou comigo - para o número de projelos votados 
pelo Senado. Não me preocupa que a imprensa 

inostre o lado negativo; inquieta-me que o lado pos;. 
tivo;·não venha também à tona Não se comenta os 
projetes votados e os Senadores que comparecem e 
discutem. Estes, que estão muito mais voltados para 
o interesse da ooletividade do que para as suas am
bições pessoais, são misturados em um todo, são 
transformados em unanimidade, o que, além de ser 
perverso, não é verdadeiro. 

Quando o Poder Legislativo - volto mais uma 
vez a registrar esse fato - começar a ser deficiente, 
fraco e enfraquecido, ao invés de ser envelhecido e 
envilecido, toda a sociedade vai pagar um preço 
alto. 

O Sr. Roberto Requlao - V. Exª- me permite 
um aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

. O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita 
honra, ouço o nobre Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requlao . Senador Bernardo 
Cabral, é evidente que temos as nossas mazelas e 
que devemos corrigi-las. Não sou eu quem as levan
tarã nesse momeniD, tenho-as mencionado interna
mente, no Senado, e estou certo de que podemos 
melhorar muito ·as condições administrativas do Se
nado da República - e vejo, por parte do Presidente 
do Senado, José Samey, a mesma intenção. Deve
riamos padronizar o equipamento dos apartamentos 
funcionais, como oconía no início da instalação do 
Senado e da Câmara Federal, em Brasília Mas, Se
nador Bernardo Cabral, eStou mesmo impressionado 
com esse Deputado Augusto Carvalho. Como diz o 
Artur da T ávola, S. Exª- deve ser uma espécie de flor 
do lodo. um lfrio que nasce no brejo fétido do Con
gresso Nacional, em Brasflia Fico aqUi me pergun
tando se esse "filho de Catão", se esse Deputado 
exemplar recebe· convocação e desconvocação da 
Câmara Federal. morando em Brasília; se S. Exª- re
cebe apartamento funcional, sendo Deputado do 
Distrito Federal, e se no seu contracheque também 
figura o tá! auxílio transporte, que é dado para Parla
mentares que têm que percorrer longas distâncias 
entre as suas bases e o Distrito Federal. Se ele não 
recebe auxílio de convocação ou desconvocação, se 
ele não mora em apartamento funcional, se ele não 
recebe auxílio de transporte, talvez estejamos diante 
de um Parlamentar que quer realmente eliminar os 
mínimos deslizes do Congresso Nacional. Caso con
trário, Senador Bernardo Cabral, estaremos diante 
de um picareta ·da República, que deve ser obje!o de 
uma ação iJopt.ilar para devolver o que estã rouban
do do Congresso Nacional e ser punido por, nesta 
condição, malandra, tentar agredir o Senado da Re-
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pública. Muito obrigado. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Como vê V. 

E#, Sr. Presidente, o Senador Roberto Requião vai 
a um desabafo, o que evidentemente parte da sua 
forma de ser. Por mais tranqüilo que seja o homem 
público, parlamentar ou não, dificilmente ele recebe
rá açoites, pois o tempo da escra11atura já passou. 

No começo do meu discurso, quis dizer que se 
o Senador José Samey tivesse sido eleito pelo Esta
do de São Paulo, talvez não· estivesse sido apodado, 
mas foi eleito por um Estado pequeno como o Amapá 

É preciso que se diga, Sr. Presidente, que não 
é possível, de uma hora para outra, neste País, ten· 
tar-se torpedear, acabar, aniquilar com a biografia 
de um homem público. O Presidente José Samey foi 
Presidente da República e qualquer que fosse o Es
tado pelo qual viesse a se eleger, é claro que esse 
Estado se senfiria honrado com isso. 

Quero regiStrar um outro ponto, Sr. Presidente. 
e também trazer a minha solidariedade: estão ten
tando manchar a reputa\ão de. um companheiro 
meu,· um companheiro de longa data. Naseemos no 
mesmo ano, e ele é mais velho do que eu apenas 
oito dias. Trata-se do Senador Jefferson Péres. De 
uma hora para outra, vejo que tentam acabar com a 
biografia de um cidadão que tem se comportado de 
maneira vertical ao longo da vida pública, sem se 
pesquisar, sem saber quais os motivos ·que mere
cem uma censura tão acre, tão azeda 

Não posso, Sr. Presidente, pennanecer calado, 
o que seria conveniente para muitos. Há aqueles 
que omitem e que até gargalham por dentro quando 
um companheiro seu é atingido. Esquecem-se que o 
atingido, ontem, pode ser você amanhã. 

Não quero que fique em branco esse episódio, 
Sr. Presidente, sem que seja registrado nos Anais 
da Casa a minha solidariedade pela forma com que 
estã sendo tratada a figura do Senador Jefferson 
Péres;·em algomas colunas. até com desprezo, com 
uma ironia barata. Não posso aceitar isso, Sr. Presi
dente! 

Cada um de nõs, agredido hoje, sem reagir, 
precisa relembrar o poema do Brecht estava senta
do numa praça. passou um guarda agredindo um • 
negro. Ele quis se levantar para protestar contra a 
agr~o, mas se lembrou que não era negro e que 
não tinha por que ir até lá Na mesma praça, d12s 
depois, o policial agrediu um bêbado. Ele se lellan
tou para protestar, mas lembrou-se que não bebia; 
sentou-se. Na semana seguinte, ele estava sendo 
preso e era tarde demais para protestar. 

A. Mesa está tardando para dar o seu protesto. 
·~Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. S. Exª 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são aviltantes. irres
ponsaveis, além de uniforinizadas e padronizadas. 
as últimaS declarações de alguns colegas, noticia
das nos veículos de comunicação escrita~ dó nosso 
País. -

Em dezembro o Senado comprou carros para 
os Srs. Senadores. Loiio que nesta Casa cheguei -
vim da Cãmara dos Deputados representando o 
meu Estado, o Amapá-. arranjaram-me um carro ve
lho. caindo aos pedaços •. Empurrei-<l umas três ve
zes na rua Ainda assim. tenta-se enxovalhar a repu
tação do Senado, atingindo principalmente seu rep
resentante maior. bem como do Congresso Nacio
nal, Senador José Samey, a quem temos a honra de 
ter como representante do.Estado do Amapá. 

Quando S, E# deixou a Presidência da Repú
blica, recebeu·.convite de sete Estados da Federa
ção que o queriam ter como candidato. E felizmente, 
naquela época, por problemas regionais, não se ti
nham legendas, razão pela qual o Presidente José 
Samey deu-nos a honra de concorrer a urna cadeira 
no Senado Federal pelo meu querido Estado do 
Amapá 

Sr. Presidente. leviano e irresponsável é o po-
~ sicionarnento do Deputado Augusto Carvalho. S. 

Ex•, no desejo de aparecer, enlameia-se e corta a 
própria carne. Trata-se de condições mínimas de 
trabalho, de condições que possibilitam um Senador 
exercer a sua função, o seu mandato. Moro em um 
condomínio perto de Unaí, o Jardim Botânico. Sou 
um Senador humilde e honesto, não nego isSo, e 
preciso do carro para locomover-me, e da gasolina 
Se tivesse um avião, sêlta·melhor, porque eu pode
ria desfocar-me para o meu Estado mais rapidamen
te, e cumprir o meu papeL 

Mas que demagogia é e8sa? Que hipocrisia é 
essa? Ganho R$4.800,00 por mês e não tenho con
dições de exercer o meu mandato com dignidade. 
Estou aqui como legitimo repreSentante do meu Es
tado, testado e 11otado nas umas. 

Cheguei ontem com a Deputada do PT Ana Jú
lia Viemos juntos no carro do Senado que está à mi
nha disposição. S. Ex• pediu-me carona Eu lhe dis
se: vamos, nosso carro está aqui, zerado; graças a 
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Deus, não é preciso mais empurrar. Disse-lhe ainda 
que antigamente havia um carro da Câmara dos De
putados que nos apanhava, que nos dava apoia
inen!!l. Mas tiraram o carro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sào vexatórias 
e demagógicas essas manifestações mesquinhas, 
rasteiras, quando alguns colegas tentam desmorali
zar o Parlamento. Sabemos que se trata de uma 
campanha organizada, sihtonizada. padronizada A 
prova é que taz quatro mesés que eSSes carros foram 
comprados. Mais carros eram para ser comprados. . 

Li; outro dia, nos jornais, que os carros com 
mais de 1 o anos de uso serão tirados de circulação. 
Não sei se V. Exªs leram ~a matéria No Senado, 
havia carros com 15, 20 anos de uso. Já assistimos 
a um Senador da .Repút,llica no meio da rua. empur
rando carro. Outro ·colega, Senador Sebastião Ro
cha, coitado, outro dia ficou preso dentro do carro. 
Ele é baixinho, já perdeu alguns cabelos, e estava 
pelejando com o carro parado. Eu· vinha passando 
no meu automóvel, que ainda estava mais ou ·me
nos, e parei para que, com o uso de um pé-de-ca
bra. pudesse tirar o Senador que estava trancado lá 
dentro~ Que vergonha! 

Sr. Presidente, deveríamos tazer muito mais. 
Precisamos assumir responsabilidades perante a 
opinião pública: televisão, rádio, jornal. Imagine-Se 
um Parlamentar ganhando R$4.800,00! Agora, quer
se comparar um Parlamentar, com as suas atrlbuiçõ
es, a sua respoAsabilidade, com um trabalhador que 
tem, na sua base, um salárlo mínimo de R$1 00? 

Como dizem alguns colegas, daqui a pouco só 
teremos nesta Casa pessoas que tenham condições 
ecooomicas pàra exercer o mandato. Não há outra 
alternativa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preci
so acabar com a demagogia. Parabenizo o Presi
dente do Congresso Nacional e os colegas sérios 
desta Casa 

Lamen!!l mui!!l quando se mostra uma contra
dição: um Senador do PT, conhecido, aparece no 
jornal com seu carrlnho, pois não vem com Can-o ofi .. 
cial, como se isso fosse um grande pecado. Que de
magogia! Vamos dar um tempo, vamos parar com 
isso. Isso é ridículo! 

Sr. Presidente, deixo registrados meus protesc 
tos e chamo a atenção do Governo Federal, que 
está sendo mtito mal-aconselhado. Não é assim 
que se taz. Quando se vê toda uma matéria, ou 
campanha, harmonizada para se atingir éste ou 
aquele que tem sua independência, que te!Jl seus 
posicionamentos politicas, aí é complicado, é uma 
ameaça à democracia. 
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'· As duas Casas que compõem o Congresso 
Nacional não têm preço. O Congresso Nacional não 
tem preço. Aqui é a residência da liberdade, Aqui é a 
residência da democracia Aqui é o referencial maior 
que podemos ter. Corho dizia o Senador Bernardo 
Cabral, que muito honra a nossa região como emi
nente representante do Estado do Amazonas, o nos
so Poder é aberto; é para cá que converge todo tipo 
~~ reivindicação, é-aqui e daqui que o povo se mani
:asta. Bem ou mal estamos aqui. 

Certa vez, Sr. Presidente, um eleitor me dizia 
que no Congresso havia muita corrupção~ Respondi: 
"Meu amigo, você precisa entender o seguinte: não 
se pode generalizar". Temos um Parlamento sério. 
Na história do Senado, na Legislatura atual, temos 
trabalhado muito, como já demonstrou o Senador 
Bernardo Cabral. Quantos proje!!ls votamos? Quan
tos aprovamos? .E o que vem do Executivo, as maté
rias pendentes? É_claro que trabalhamos. 

Repudio a infeliz manifestação do Deputado 
Augusto Carvalho 

Quero também dizer a alguns Líderes da Câ
mara dos Deputados que, num ato demagógico, ver
gonhoso, agora atacam o IPC: "Não, porque os jor
nais, a opinião pública, porque isso e aquilo", numa 
manffeatação de pura demagogia, Srs. Senadores. 
Esses Líderes têm que ter comporlamentos dignos, 
responsáveis e não devem estar submetidos ao ca
pricho de "a". 11b" ou rr.c" ou de algum veículo. 

Lembro-me de que quando cheguei a esta 
Casa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a pri
meira pergunta que me fizeram quando do início· do 
manda!!l Parlamentar foi no sentido de saber quem 
nomeia quem. Fui abordado, na Câmara. por alguns 
homens de imprensa que me perguntaram: "Sena
dor Giivam, V. Ex" nomeou stia mãe e sua mulher?" 
- disseram que _eu havia nomeado a minha mãe e a 
minha mulher. Então, disse que só darla a entrevista 
se fosse publicada na íntegra Dei a entreVista e dis
se: "Primeiro, são três cargos de confiança. É dife
rente da Câmara dos Deputados onde se pode op
tar. Segundo, a minha mãe me parlu e a outra dor
me comigo e quem resolve sou eu. É cargo de con
fiança e acabou". A minha mãe me ajuda dia e noite; 
é a mnha assessora número um O pequeno salário 
que "'a recebe, quando chega no meio da semana, 
elE me diz: "Gilvam, meu filho, chegou fulano de tal". 
Porque lá para nós a relação é extremamente dife
rente, inclusive alguns Senadores sabem que essa 
relação é direta Sabem como fiz isso? Com honesti
dade. Se os cargos são de confiança, temos que 

--------
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acabar com isso. Os eleitores comentaram comigo a 
esse respei!o, inclusive porque apareci no Jornal 
Nacional referindo-me ao assunto; respondi que 
eles poderiam rrie pedir tudo, mas perseguir a minha 
mãe não; disse-lhes que votassem em quem quiseS
sem. mas que não perseguissem a minha mãe. 

Penso que temos que ser francos. 
O Instituto de Previdência do Congresso é uma 

segurança. porque após os 50 anos pode-se perce
ber parcialmente. Os políticos sérios e honestos, 
que tenho certeza são políticos por convicção e que 
nunca deixarão de fazer politica, correm o risco de 
ficar totalmente sem recursos, porque apostam e 
vendem tudo o que têm. t: assim quando se entra 
numa campanha eleitoral. · 

Sr. Presidente, comprar um Vectra para um 
Senador - no caSO dos Deputados, tiraram tudo - , é 
um zero à esquei'da; um justo salário é tão importan
te para a proteção da sociedade que hoje não deve
ríamos estar ganhando menos do que o dobro do 
que percebemos. lsiO é uma realidade. Minha conta 
está aberta para quem quiser. Qualquer jornalista ou 
qualquer pessoa pode passar em meu gabinete que 
lhe darei o número da minha conta e também a au
torização para verificã-la. O nosso salário não é nos
so. O nosso salário, no mínimo. é para atender as 
pequenas necéssidades de que dispomos. Sabe o 
que acontece, Sr. Presidente, nobre Senador Ber
nardo Cabral, Sr% e Srs. Senadores, ficamos vulne
ráveis, inclusive sL~eitos a lobbies e a não ter a dig
nidade para cumprir o nosso mandato. Não ter direi
to a um carro é brincadeira! Não teria como respon
der de outro jeito a não ser dizendo que isso é uma 
brinéadeira 

Faço um alerta aos "senhores conselheiros• do 
Palácio do Planalto que, por favor, preservem o 
Congresso Nacional e esta Casa Quando tivermos 
disputas políticas, vamos fazê-las, porque assim 
também preservamos o Poder Executivo. Respeita
mos o Presidente da RepCblica, porque sabemos da 
importância ·dessas instituições, sabemos o que é 
um regime de exceção e o que é a perda da liberda
de da sociedade. Imaginem, daqui a pouco, um Con
gresso Nacional fechado, desmoralizado e um elei
torado completamente apático, desmotivado, que se 
toma irresponsável a partir do momeniO em que não 
vota com a consciência ·que deveria votar? Somos o 
retrato da nossa sociedade. Quero fazer um apelo 
para esses meniOres da difamação irresponsável, 
principalmente em relação à instituição, que se qui
serem partir para o campo pessoal da briga politica, 
penso que têm que fazer direto com o Parlamentar -
esse confronto até consideramos-. mas atacar as 
instituições é extremamente danoso, preocupante e 
traumático. 

Deixo esse alerta,· Sr. Presidente, a respeito 
desses ataques chulos e irresponsáveis direciona
dos a uma das,Casas do· Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, falo· e dou o meu testemunho 
como o Senador Gilvam Borges. Nas questões polí
ticas, todos sabem, quando sou solicitado, acompa
nho a Liderança do Presidente José Samey. Mas, 
desta tribuna, falo o que pensa o Senador Gilvam 
Borges, 

Comunico a V. Ex"-s que falarei com o Deputa
do Augusto Carvalho, jâ que fomos Colegas na Cà
mara dos Deputados, na próxima sessão do 'Con-

d d. gresso, porque isso realmente é vergonhoso. Falarei 
Quero dizer que não é só a questão a lmen-

t Carvalho mas que também com o Senador Eduardo Suplicy, e se S. 
são dada pelo Deputado Augus 0 . • . Exª precisar do carro que está a minha disposição 
essa campanha é deliberada e plane)ada. pms. em lhe darei uma carona quando o seu estiver quebra~ 
dezembro na época da compra desses carros. ISSO ~- ,.. fi b . I .._ d . . • . I Nã • • . ' ,,.,........_. Pt ·d te e ~~'"'"·''""',._orno cou onita aque a ovto emagogrca. o-~-. 
for o mrrumo. Se eo """'"" ff ,esr ~11 

• podiarr fazer isso com o Senador Eduardo Suplicy, 
cursos, compraria 200 carros e BJ~~a tudo para um homem bem intencionado. Solidarizo-me com o 
dar absoluta condição para 0 e~ercrcro do mlâandato Sr. Senador que foi usado nessa matéria. 
e não ficaria com essa demagogra. Sabe-se· o que 
é um Deputado ter que trazer um fax de sua casa? 
Sabe-se lâ 0 que é um Deputado não ter o aporo de 
um transporte? Isso é brincadeira! 

Falo com toda a minha honestidade e. franque
za sobre o que penso. 

Quero congratular-me com IOdos aqueles que 
foram ofendidos: a Casa e a democracia, e que'? 
deixar regisl!ado nos Anais desta casa que é precr
so melhorar ainda mais. 

Sr. Presidente. fica aqui registrado o meu repú:iio. 
Gostaria também de fazer um apelo a V. Exª e 

deixar claro que se ao invés do carro tivesse um 
avião para me levar mais rápido ao Amapâ seria éti
mo, porque eu poderia trabalhar com mais eficiên
cia, com mais rapidez - pois, às vezes, atravesso de 
balsa - e exercer o meu mandato com dignidade. 
Não é para conforto pessoal, mas para o exercício 
do mandato. 
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Era isso que eu tinha a dizer. Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, agradecendo a presença dos 
Deputados que aqui estão e pedindo aos mesmos 
que levem essa mensagem aos nossos colegas, 
para que levantem a cabeça e não fiquem escondidos 
só reclamando -vamos botar a boca no trombone! 

Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, que 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores, ocupo a tri
buna para me pronunciar após o discurso psicadéli
co do Senador Gilvam Borges. Psiooêéfico por quê? 

Psicadélico é uma palavra compos!a de pala
vras gregas. Psic: a alma; delos: orãculo, aquele 
que adivinhava, que expunha o futuro; e ico é um 
sufixo que transforma subs!antivo em adjetivo. Psi
cadélico é aquele .que revela a sua alma O Senador 
Gilvam Borges fez. isso. 

Posso não concordar com algumas das coloca
ções do Senador Gilvam Borges. Eu gostaila de 
uma austeridade maior no Legislativo brasileiro. 

E quando me contraponho a essas denúncias 
o faço de forma muito confortável. Fui Prefeito, De
putado e Governador de Estado. 

Como Prefeito, acabei com o Instituto de Previ
dência dos Vereadores e com a instituição da apo
sentadoria do Prefeito. 

Como Governador, colaborei com. a Assem
bléia, e no Paraná não existe mais o famoso Fepa. 
Instituto de Aposentadoria dos Deputados. E me re
cusei a receber a verlla constitucional de repre
sentação de ex-Governador. 

Sou Sen'ador. recebo os meus R$4.500,00 por 
mês. Aliás, um salário beliasimo, diante do salário
mínimo que recebe o povo brasileiro. Mas, sem 
sombra de dúvida, poderiamos enxugar algumas 
despesas e racionafizar a operacionalidade do Con
gresso Nacional. E vamos tratar disso. 

No en!anto, Sr. Presidente. observo que essas 
criticas que são levan!adas neste momento servem 
muito mais para divertir do que para esclarecer. Di
vertir, Presidente, do italiano divertire: desviar do 
que imporia. E o que imporia neste momento? As 
mazelas do Senado são outras. 

Mazela do Senado é votar o Sivam; mazela do 
Senado é aprovar a Lei de Patentes; mazela do Se
nado é ter arquivado a CPI dos bancos. Mazele da 
República ·é o Proer. é- o carinho com que o Presi-

deAte da República trata os grandes banqueiros. Um 
carinho fraterno, solidário. Os banqueiros sã<) trata
dos, Senador Bernardo Cabral, como quem tri!ta um 
filho ou uma nora - a mãe dos nossos netos. Mas 
não é com esse carinho que o pequeno e o médió 
empresários estão sendo atendidos no Brasil. Não é 
com esse carinho que o agricultor vê a falta de apoio 
que recebe por parte do Governo Federal. 

Abordei esses assuntos porque estavam na 
pautado dia 

Na reafidade, ocupo a tnbuna para tratar de 
mais uma mazela- substantiva, não adjetiva Não 
para áiVertir, elo italiano divertine, desviar do que im
poria, mas para ir à essência dos problemas nacionais. 

Sr. Presidente. o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso é uma continuação lógica
gostem ou não gostem os seus partidários - dJ Go
verno do Presidente Fernando Collor de Mello. 

- - -- --

No Paraná, na época do Fernando Collor de 
Mello, tivemos um dos maiores escándalos da Repú
blica no Sistema Financeiro de Habitação. A quadri
lha "collorida" desviou cerca de US$120 milhões da 
construção de casas populares, todas elas superfa
turadas. Os terrenos eram doados pelas prefeituras 
às cooperativas e eslas, ao invés de abaterem o 
custo do terreno do preço da casa. cobravam outra 
vez da Catxa Econõmica Federal. Este cheque, o 
primeiro cheque do processo habitacional, ia engor
dar o fundo de cçnstrução de uma grande rede de 
comunicação que o Presidente Fernando Collor pre
tenára estabelecer no Brasil: comunicação televisiva 
Mas até hoje, no Governo do Fernando 11, do Fer
nando Henrique Cardoso, os mutuários estão pa
gando preço sobrefaturado. E, dias atrás, o Direlor 
Nacional de Habitação da Caixa Económica Federal, 
Sr. José Fernando de Almeida, de forma arrogante e 
autoritária, ameaça os moradores dessas casas su
perfaturadas com despejo, corte de verllas do 
FGTS, e, mais ainda, diz que não existiu suparfatu
ramento. No entanto, a própria Caixa Econômica Fe
deral entrou na justiça para apurar o super!etura
mento, a partir de denúncias que fiz quando Gover
nador do Estado do Paraná. 

A fraude está rigorosamente confirmada em re
latórios e perícias que tomei públicas, eu e meu Se
cretário de Habitação, à época o Sr. Luiz Cláudio 
Romanelli, e foram confirmadas - as fraudes - por 
lnspeção Especial do Tnbunal de Contas da União, 
publicada em 11 de maio de 1993, e, ainda por uma 
síndicãncia interna promoVida pela própria Caixa 
Econõmica Federal, que já provocou a punição de 
alguns funcionários de baixo escalão - os de alto ri-
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gorosamente nunca são punidos - mas não eliminou 
as conseqüências à população e aos mutuários víti
mas dos desvios. 

A nossa estimativa, por baixo. é de um desvio 
de US$120 milhões, que estão sendo cobrados ago
ra de forma autoritária, arrogante e absurda por este 
tal Sr. José Fernando de Almeida, Diretor Nacional 
de Habitação da Caixa Econômica Federal. 
· Em determinado momento, refugiandcrse na 
Lei n2 4.595, de 1964, a CSixa Econôn\icã Federal 
se negou a tomar públicos os inquéritos e desvios, 
suportandcrse na conhecida e velha his1ória do sigi
lo bancário. No entanto, uma ação civil pública, pro
movida pelos mutuários, já resolveu esse problema 
por uma determinação do Dr. Juiz que dela cuidou, 
abrindo, de forma definitiva, o Sigilo invocado pela 
Caixa Econõmica FederaL 

Vou pedir uma audiência ao Presidente da Cai
xa Eeonômica Federal, para discutir, não estas pe
quenas mazelas do Congresso Nacional - pequenas, 
mas insuportáveis, do ponto de vista da população 
desempregada ê;marginalizada - mas para resolver 
o problema de 35 mil mutuários que estão hoje sen
do forçados a abandonar as suas casas, através de 
uma ação de reintegração e de despejo ou a pagar o 
rombo "collorido" de U$120 milhões, acobertado 
pelo Governo de Fernando 11, Fernando Henrique 
Cardoso. 

Brasma, 21 .de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Apraz-me informar a V. Exª que, tendo em vis

ta a necessidade de melhor distribuir as atividades 
deste Banco entre os membros da sua Diretoria Ccr 
legiada e no uso da competência que me é conferida 
pelo artigo 22 do Decreto o' 91.961, de 19-11-85, e 
pelo artigo 13, inciso III, do Regimento Interno desta 
Casa, determinei que as competências e atribuições 
ditadas pela legislação, pelos Regimento lntemo e 
Manual de Administração do Banco Central, concer
nentes aos assuntos de Fiscalização. de Normas e 
Organização do Sistema Financeiro e de Politica 
Monetária, passem a ser exercidas, respectivamen
te, pelos Diretores Cláudio Ness Mauch, Alkimar Ri
beiro Moura e Francisco de Pádua Lopes. 

2. Informo ainda que permanecem inalteradas 
as competências e atribuições dos demais Diretores 
e que o Dr. Francisco Lopes responderá, cumulati-
vamente, pelos assuntos de Política Econômica · · 

Respeitosamente, - Gustavo Jorge Labois
siere Loyola, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúnioQ - 0 oficio 
lido vai à Comissão de Assuntos Económicos do Se
nado Federal. (Diversos n' 29, de 1996) 

. o· SR. PRESIDENTE (Nabor JúnioQ -O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n" 1.369, de 28 de março de 1996, que "dispõe 
sobre medidas de fortalecimento do Sistema Finan
ceiro Nacional e dá outras providências"-

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos temnos dos §§ 4' e 52 do art. 22 da Resolução o' 
1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer soore a matéria: 

Os problemas do Pais, Sr. Presidente, são 
muilo maioreS do que esses pequenos problemas do 
Congresso Nacional. oeauenas mazelas aue iá de
veriam ter sido resolvidas, porque não tem cabimen
to que o Pariarnento se exponha à execração públi
ca põr tão pouco. Mas tenho certeza que. ainda nes
ta administração, com a Mesa presidida pelo Sena
dor Samey, poderemos avançar no sentido da sua 
solução definitiva 

Mas não vamos mais embarcar nessa brinca
deira.de..~ o.:;:e..a.!JP~rjQ,q!Je.,i~ ..• ~.,, ... ··~;'<; 
para que as elites, os ladrões de ontem se somem à 

SENADORES 

Titulares .· .. Suj:i!;entes 

PMDB complacência dos omissos de hoje e o povo pague a 
conta. de pequenos exageros do Parlamento e dos 
grandes e encobertos exageros e roubos do Poder 
Executivo. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a 
mesa, ofício que será fido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador João Rocha 

É lido o seguinte: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

PRESI-961793.1 

Jader Barbalho 
Ney Suassuna 

Bello Parga 
· Francelina Pereira 

Pedro Piva 

Eduardo Suplicy 

Arlindo Porto 

PFL 

RamezTebet 
Nabor Júnior 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

PSDB 
Jefferson Péres 

PT 
Lauro·Campos 

PTB 
.. Emitia Fernandes 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFl-PTB) _ 
Benito Gama Raimundo Sarnas 
Luciano Pizzatto Giro Nogueira 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC 
Gonzaga Mota Edinho Bez 

Bloco (PPB/PL) 
Odelmo Leão Gerson Péres 

Ayrton Xerez 

Sandra Starting 

Miro Teixeira 

PSDB 
Antônio Kandir 

PT 
Nilmário Miranda 

PDT 
Gidvãh-n,- Queiroz 

De acordo com a Resolução n"- 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-4-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 3-4-96 - instalação da Comissão -Mista; 
Até 3-4-96 - prazo para recebimento de emen, 

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 12-4-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 27-4-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio~ - O Se

nhor Presidente da República editou a· Medida ?;::wi
sória n"- 1.370. de 28 de março de 1996, que "conce
de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa. 
dos - !PI na aquisição de equipamentos. máquinas, 
aparelhos e instrumentos". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tenmos dos §§ 42 e 52 do art 2" da Resolução n"-
1/89-CN. fica assim constituída a Comissão Mista in
cumtiida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

João Rocha 
Júlio Campos 

PMDB 

PFL 

Suplerrtes 

Onofre Quinan 
Gerson Camata 

Edison Lobão 
Jonas Pinheiro 

Pedro Píva 

PSDB 

Coutinho Jorge 

PSB 

Antonio Carlos Valadares Ademir Andrade-

PPS 

Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Júlio César Murilo Pinheiro 
Luiz Braga Osório Adriano 

Bloco (PMDB/PS_D/PSUPSC) 

Dilso Sperafico 

João Ribeiro 

Welson Gasparini 

Fernando Lyra 

Inácio Arruda 

Marcelo Teixeira -

Bloco (PPB/PL) 

Severino Càvalcanti 

PSDB 

Arrtônio Balhmann 

PSB 

José Carlos Sabóia 

PCdoB 

Socorro Gomes 

De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-4-96 - designação da Comissão Mista; 

Dia 3-4-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 3-4-96 - praZo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 12-4-96- prazo final da Comissão Mista; · 
Até 27-4-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n"- 1.371, de 28 de março de 1996, que ""rsenta 
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados bens de infonmática adquiri
dos pelo Tribunal Superior Eleitoral". 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Gerson Camata 
Raviano Melo 

João Rocha 
José Agripino 

PMDB 

. Casildo Maldaner 
Nabor Júnior 

PFL 

PSDB 

José Bianco 
Vilson Kleinübing 

José Roberto Arruda Coutinho Jorge 

PPB 

LevyDias 

RomeuTuma 

Esperidião Amin 

PSL 

.. DEPUTADOS 

lrtulares Suplentes 

Bloco (Pi'L-PTB) . 

Murilo Pinheiro Mendonça Filho 
Zila Bezerra uma: Netto . 

BloCo (PMDB/PSD/PSL/PSC) 

Pedm: Novais Roberto Valadão 

Bloco (PPBIPL) 

Jorge Tadeu Mudalen Auguslo Farias 

PSDB 

Nârcio Rodrigues ="··- · · · Lueiano CaslitF•: .·~ 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PMN 

Bosco França 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-4-96 -designação da Corrissão Mista; 
Dia 3-4-96 - instalação da Comissão Mista; 

Até 3-4-96- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 12-4-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até · 27-4-96 - prazo no Congresso Nacio

nai.Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDEIIIIE (Nabor Júnior) - Antes de 
dar posse ao Senador José Bonifácio Gomes de 
Souza, a Mesa comunica ao Plenáno que a ausên
cia de S. Ex~. o Senhor Presidente José Sarney, 
deve-se ~ uma figeira indisposição que o obrigou a 
·recolher-se a sua casa, embora tenha despachado 
em seu Gabinete pela manhã. 

Outrossim, informo que S- Ex>-, em virtude do 
abundante e sistemãtico noticiário da imprensa a 
respeito da administração e do funcionamento do 
Senado Federal, encaminhou ofício aos membros 
da Prr,c · .radoria Parlamentar para, no uso das atri
buições que lhes confere a Resolução n<' 40, de 
1995, proporem as medidas que a circunstancia 
requer. 
- Encaminhou, ainda, S. Ex" ao 12 Secretário da 
Mesa, Senador Odacir Soares, expediente para. à 
vista das disposições que lhe confere a Lei Interna, 
prestar à mídia cabal esclarecimento quanto açs fa
tos abordados nos noticiários veiculados peia im
prensa 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr) - Encon
tra-se na Casa o Senhor José Bonifácio Gomes de 
Soi:lza, suplente convocado da representação do Es
tado do Tocantins. em virtude do afastamento do ti-
tular, Senador Leomar Quintanilha · 

S. Ex" encaminhou à Mesa o Diploma, que 
será publicado na forma regimental. 

É o seguinte o diploma enviado à Mesa: 
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REPllBLICA FEDERATIVA DO BRASlL 
. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

ESTADO DO TOCANTINS 

Abril de !996 

·t" .. "\:·(-· 
'" ·~~ j ·: cz/:\, .... ~,>:....· 
:~:~~ .... 
~:· 
~ . O Excelentíssimo Senhor Desembargador 

-,--· 
-~-·. 

AMADO CILTON ROSA, Presidente do Egrégio Tribunal Re~onal 
Eleitoral do Estado do Tocantins, nos termoS da tegislaçlo Eleitoral 
vigente e tendo ;;m vista !> resultado d3s eleições realiz:adas em 
03 de outubro c!e 1994, cona:de o presente diploma ao Senhor 

JOSÉ BONIFACIO GOMES DE SOUZA , 

registrado peta Coligação União do Tocantins, comp~sta 
pelos partidos PPR, PTB, PFL, PMN, PP, PV, eleito 

Primeiro Suplente do Senador Leomar de Melo 
Quintanilha, para a repr~enta~o d:) Tocantins no Senado 
federal, segundo pr(!cl-lmacão efetiva&l na susk de tO de 
n011embro de 1 994. 

E, para que o eleito possa prcvar sua 
condiçJo, mandou expedir o presente diplcl!'.a, que assina corn o 
Diplomado. 

Palmas-TO, tS de dezembro de 1994. 

Oese.'nbargadttr AMADO CILTO}( ROSA ~ 
Preslc!ente elo~~ ~ 

J~iotdf~~~dc;frz;r-
Diplomado · 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) • Designo 
comissão formada pelos Srs. Senadores João Ro
cha. Roberto Requião e Bernardo Cabral para con
duzir S. Exª ao plenãrio, a fim de prestar o compro
misso regimental. 

Solicito ao Senador José Bonifácio para prestar 
o compromisso regimental. 

Peço a todos os presentes que fiquem de pé. 
O Senhor José Bonifácio Gomes de Souza é 

conduzido ao Plenário e presta, junto à Mesa, o se
guinte compromisso regimental: 

"Prometo guardar a Constituição Fede
ral e as Leis do País, desempenhar fiel e 
lealmente o Mandato de Senador que o 
povo me conferiu e sustentar a Unitlo, a in
tegridade e a independência do Brasil." 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Declaro 
empossado, como Senador da República, o nobre 
Senador José Bonifácio que, a partir deste mo
mento, passará a participar dos trabalhos da 
Casa. 

O Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Sup/icy, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - So
bre a mesa, comunicação que será lidá pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

- É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exoelên-

. · · • cia à vista dl:1dispasi!TJHJ'atc!: 7~!1o-Regiml!.ào lnll!E<· 
no, que, assumindo nesta data a representação do 
Estado do Tocantins, em substituição ao Senador 
Leomar Quintanilha, adotarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido 
Progressista Brasileiro - PPB. 

Atenciosas saudações, Senador José Boni
fácio. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - A co
municação lida vai à publicação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a 
palavra para comunicação inadiãvel. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Con
cedo· a palavra, para comunicação inadiável, ao Se
nador José Fogaça 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para co
municação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, sou daqueles que vêem 
com bons olhos a medida adotada pelo Governo no 
sentido de liberalizar o preço dos combustíveis nos 
postos de serviço. Passado um ano e meio do plano 
de estabilização, há razões já bastantes sólidas para· 
que o Governo tome esse caminho. 

Do ponto-de-vista do mercado, é evidente que 
a liberalização dos preços pode redundar inclusive 
em uma redução, na medida em que a concorrência 
se estabelecer de forma intensa e livre. 

No eritanto, o processo de liberalização, da 
forma como se deu, impactou uma cu~ura de tabe
lamento, uma cultura que está enraizada na mentali
dade d_e certos empresários e·que parece ser muito 
difícil mudar. 

Essa cu~ra do preço prefixado, do preço tabe
lado, do preço homogeneizado, é, possível mente, a 
razão a leva alguns dos empresários do setor a se 
utilizarem do princípio da cartelização para· manter 
preços iguais em patamares muito mais elevados do 
que seria de se esperar se o jogo real, efetivo e livre 
do mercado se estabelecesse plenamente. São 50 
anos de tabelamento do preÇO da gasolina, do preço 
dos combustíveis nos postos de serviços. É meio sé
culo de cultura de enraizamento de não-concorrên
cia. de segurança em tomo do preço fixo. 

Quando se revela a necessidade de se fixar 
preço com base em custo e com base na livre oon
oorrência, vem à tona algo que mu~ já sabiam, al
guns já conheciam, outros já tinham uma noção a 
respeito, algo que me parece muito elucidativo como 
característica complexa desse setor: o fato de que o 
setor é"~ locais, emmutias regiões, carteli· 
zado. Perceti&Se que aqui em Brasília, por exem
plo, há uma empresa q1.-e é proprietária de 70% dos 
postos de serviços que vendem combustível ao pú
blico. Se há só uma empresa que detém 70%, não 
há nenhuma dúvida de." que a tendência à carteliza
ção do preço é inevitável. 

Os postos pequenos ou aqueles que são pro
priedades de só um empresário, evidentemente, não 
irão se opor ao principio da elevação de preços que 
é, de certa forma, garantido pelo concorrente maior 
e irão acompanhá-lo tranqüilamente, ·porque esse 
"tubaronato" empresarial vai dar segurança aos "ba
grinhos•, aos pequenos peixes. 
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De modo que chegamos a uma conclusão que 
nos parece inevitável, Sr. Presidente: a análise que 
se faz do processo pelo qual houve as concessões 
para esses postos de serviço, através dos anos, foi 
uma politica concentradora Grupos foram altamente 
benefiCiados com essas concessões, mediante um 
processo de centralização e de concentração. E não 
há nenhuma dúvida de que a solução não é a volta 
do tabelamento, embora emergencialmente o Gover
no, poSSivelmente, tenha que se valer desse recurso 
para combater a cartelização. 

Mas parece-me que a saida. que a solução 
está em desmontar os cartéis, desmontar o monopó
lio, o processo monopolizador que, ao longo dos 
anos, se estabeleceu pela via das concessões pohli
cas, uma vez que os postos de gasolina eram cedi
dos a concessionários pelo próprio· poder conceden
te, o Governo, muitas vezes com um viés político in
distarçável. 

Esse benefício a grupos traz à tona, emerge e 
deixa claro que houve beneficiamento concentrado 
de grupos económicos no processo politico de con
cessão nos postos de serviço; esses grupos; agora, 
que já foram beneficiados no passado com a con- · 
centração dessas concessões,-se valem dessa con
centração para impor preços elevados e artificiaiS· 
aos consumidores. 

Não vejo· oUtra saída senão aquela que, vac: 
lendo-se de legislação eficaz, rápida e imediata, 
se possa desmontar o cartel. A saída, sem dúvida, 
é um projeto de lei que proíba que um proprietário 
de posto de gasolina possa deter mais do que um 
número determinado em uma determinada região; 
essa limitação das concessões ou propriedades 
dos postos de gasolina. acompanhada de uma le
gislação punitiva, eficaz e consistente, não tentio 
dúvida, é a càminho à quebra e ao rompimento da 
cartelização. · 

Favorável que sou a que os preços sejam libe
ralizadas, favorável que spu a que a economia de 
mercado que já vale para diversos setores também 
aí se expresse, é évidente- que também não faço o 
papel do avestruz liberal, que esconde a cabeça 
para não ver nada do que se dá no mercado. No 
mercado se dá oligopolização sim, se dá monopó
lio, se dá concentração, se dá cartelização, e é 
preciso que isso seja combatido por meio de inter
venção do Estado e da lei em benefício do consu
midor. Se o próprio Governo não tomar essa ini
. ciativa; deverãd os Srs. Congressistas fazê-lo, por
que eu não tenho nenhulna dúvida·de que essa 

coQceritráção, es5e monopólio se dá por fruto des
ses benefícios políticos que se acumularam ao longo 
dos anos. 

Romper essa concentração de propriedade sig
nifica garantir o mercado, garantir a livre concorrén
cia e garantir a queda dos preços, pois é justamente 
nas grandes cidades onde há grande oferta, como 
Brasília. São Paulo e Rio de Janeiro, que a tendên
cia da liberalização não é subir o preço. Esse pro
cesso pelo qual os preços sobem, onde há mais 
oferta do que procura, é artificial e manipulatório. De 
modo que a ação política do Governo tem que ser 
imediata; e. se não vier do Governo, terá que vir do 
Congresso NacionaL 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pois não. Ouço, com 
muita honra, o aparte de V. Exª 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex" tem toda a 
razão em colocar esse assunto que está, inclusive, 
preocupando a população. . · 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supücy) ~ Per
dão, nobre Senador. como se trata de comunicação 
inadiável, não caberiam apartes. Todavia, vou lhe 

- garantir o direito ao aparte, uma vez que não haverá 
prejuízo para outros oradores, pois só há mais um 
orador inscrito; que certamente compreende a ne
cessidade do diálogo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex• é parcimo
nioso e justo com o Plenário. Obrigado, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Humberto Lucena- Obrigado a V. Ex"'. 
Sr. Presidente. Como eu dizia, nobre Senador 
José Fogaça, V. Ex' coloca bem o debate em tor
no de um assunto que está preocupando, de um 
modo geral, a nossa população, não só a urbana 
mas também a rural, que é. afetada por essas me- _ 
didas tomadas pelo Governo. Penso que a medida 
é certa dentro da lógica do sistema capitalista, em 
uma economia de mercado onde o certo é a libera
ção dos preços. Não sei até onde poderia lhe dizer 
se é oportuna, do ponto 'de vista da política econó
mica do Governo, tendo em vista justamente essa 
realidade que conhecemos, e que não é combati
da, e a repercussão que isso pode ter no combate 
da inflação a que V. Ex• se refere. Há quem diga 
que essa-liberação do preço dos combusiíveis vai 
aumentar, em um por cento, a inflação deste mês. 
Mas eu queria lembrar V. Exi', se é que\/. Ex• já 
não está lembrado, da existência de um órgão, 
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que é o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa não é. possível manter a organizaçáo sociopolítica 
Económica, criado no contexto da chamada Lei Anti- da economia como antés. · 
truste, se não me engano no Governo Jãnio Qua- Nessa organização sociopolítica da econo-
dros. Aliás, fui até relator da matéria na oportunida- mia, como foram montadas essas estruturas? 

· de, e o mesmo substitutivo foi aprovado no Congres- Como foram distribuídos esses postos? Como !o-
se NaCional. Agora, o Cade está sendo reestrutura- ram feitas essas concessões? De maneira política 
do; foram nomeados técnicos para a sua composi- e por uma via de benefício politico, altamente can-
ção. Estaria na hora, portanto, de esse órgão funcio- centradora, altamente privilegiadora de grupos eco-
nar, porque ele foi criado justamente para combater nômicos. 
os abusos do poder económico comélidos pelos ali- Agora, estabelecer-se a liberdade de preço 
gopólios, cartéis e monopólios a que se refere V. Ex" para uma área táo oligopolizada, tão ritmada pelo 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - É perfeita a lembran- monopólio, isso poderá trazer resultados como esse 
ça de V. Ex". Senadór Humberto Lucena Eu, inc!usi- que estamos vendo aí. 
v e, também fui Relator da matéria quando houve O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Exª 
uma emenda que modificou a montagem, a estrutura . um aparte? 
interna do Cade. E tem razão V. Exª 

O Cade tem funcionado, tem apresentado tra- O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concedo o aparte 
balho, tem trazido à tona certos casos, como, recen- . ao nobre Senador Roberto ReqLÜão, com muito 
temente, no setor sidenírgico. Houve uma polémica prazer. 
muito grande com uma decisão do Gade que mante- O Sr. Roberto Requião - Senador José Foga-
ve uma posição. No entanto, vejo o Cade muito mais ça, estou observando com que facilidade V. Exª faz 
para selares ou segmentos da economia no plano a análise da situação concreta da concentração da 
nacionaL É muito difícil para o Cade .tratar de uma propriedade dos postos de gasolina, da rede dislri' 
questão económica micropulverizada, por cidades buidora. Por que o Governo, que liberou os preços, 
ou por regiões, ou simplesmente por divisões regia- não fez anteriormente essa análise? E se ele preten-
nais. Talvez, se a questão se desse em nível de um de a liberação dos preços, está deixando a censura 
segmento nacional da economia, de um setor nacio- por conta do mercado. Hoje, pela manhã, de posto 
nalizado da economia, fosse mais próprio do Cade. em posto de gasolina para abastecer o meu automõ-
Vejo dificuldade para o Cade tratar isso especifica- vel, eu me imaginava como uma dona de casa num 
mente dentro de certas áreas urbanas, como São supermercado, procurando o preço mais barato. 
Paulo. A Folha de S. Paulo de hoje já denunCia ter Acho isso um absurdo. Por outro lado, é uma libera-
havido um processo artificial de 30% de elevação ção estranha, porque a par da liberação vem a 
dos _preços dos combustíveis nos primeiros momen- · ameaça, ou seja, se ultrapassarem 1 O%, poderá vo~ 
tos. Em Brasilia, houve um aumento de 15%, maior,. tar 0 tabelamento. É como se um pai dissesse ao fi-
portanto, do que aquele que, naluralmente, se pode- lho: •você tem toda a liberdade para sair hoje à noi-
ria esperar. te. Só que, se isso acontecer, suspendo a sua me-

Na verdade, trata-se de um aumento que se .sada". Então, o que estamos tendo· é um tabe!arnen-
deu, generalizada e igualitariamente, e pof decisão ·to indireto, um tabelamento ocuito, uma simulação 
conjUI'ita-, apóS u~retiniãtr-êtáS'enHif1iféS" ligaOl'l!!i'-·' ·~'d.?'iióeiàfizl!!;ãv no 'ne1cadtt!' M' ·partir da análise que 
ao setor, aqui, em Brasilia faz V. Ex•, com tanta inteligência e consistência, no 

É muito difícil para 0 Cade, como órgãó único, sentido de que a estrutura do mercado não vi~irlza 
tratar disso em .cada localidade ou onde o problema o t:belamento sem os exageros, o Governo nao de-
se manifesta, ápesar de v. Exª ter toda razão. Ali é vena ter liberado os _pre~? mas es!abeloodo, de 
um fórum adequado e correto para esse tipo de de- forma cfrreta, cl~ nao diSSimulada, o tabelamento 
núncia Ta! vez 0 Cade não tenha esse setor tão divi- do preço da gasoüna, coloc:mdo exatarnente o val~r 
dido, 1ão fragmentado, uma ação imediata e rápida pelo qual a.: IJ?mbas devenam oferecer o combusli-
como seria necessário se impOr. --- vel aos brasileiros. 

Daí por que, Senador Humberto Lucena, fico O SR. JOsé FOGAÇA - Quanto a isso, não há 
satisfeito com o que diz, com o que analisa V. Ex", e dúvida, Senador Roberto Requião. De fato. se o Go-
acho que, de certa maneira, todos nós estamos pen- vemo tivesse. agido com anteoadência, prioritaria-
sando iguaL É possível, sim. liloeralizar preços; só mente. no sentido de fazer uma radiografia, uma 
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análise do setor, vendo o processo de concentr:o
ção que existe, se tivesse agido, anteriormente, no 
sentido de desmontar isso, ao longo de um ano e 
meio, possivelmente a via da liberalização de pre
ço, agora, se daria com mais facilidade e adequa-
damente. - -

De qualquer maneira._ há um entendimento no 
sentido de que é preciso liberaiizar para vir à tona, 
para aparecerem problemas dessa ordem, para se 
desnudarem então as mazelas do setor e para, me
diante uma condenação pública, se poder modificar 
esse processo de concentração. 

Essa é a análise que eu gostaria de tazer, Sr. 
Presidente. Não tenho qualquer dúvida de que, ou o 
Congresso, ou o Governo, ou o Poâer Executivo 
reagem contra isso, mediante imediãfa-regulamimta
ção que desmonte esse proceSso- cóncentrado de 
propriedade empresarial no setor, ou então o tabela
mento vai voltar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Soli
cito ao nobre Senador Roberto Requião a gentileza 
de presidir a sessão, uma vei que soti o prõximo 
orador inscrito. 

O Sr. Eduardo Sup/icy, Suplente de 
Secretário, deixa a Cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Roberto Re
quião. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Pela 
ordem de inscrição, concedo a palavra ao próximo 
orador, Senador Eduardo Suplicy. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Roberto -Reqliião, Sr"s e 
Srs. Senadores, conforme noticia a imprensa. o Di
retor do Banco Central, Gustavo Loyola, e o Ministro 
da Faze:1da, Pedro Malan, disseram que a negocia
ção entre o Banco_ Gentrai e o Banco Excel com vis
tas á absorção do· Banco Econõmico · encontra-se 
próxima do seu desfecho. Gostaria de alertar o Ban- -
co Central e o Ministro da Fazenda para a importân
cia de se concluírem as sindicâncias administrativas 
que estão sendo reatizadas pelos Departamenfos de 
Fiscalização e de Cámbio do Banco Central antes 
de se j)Õr termo a essa negociação. -

·Em 1990 e 1991, o Excel realizou operações 
de remessa de dólares ao exterior que !Oram objetn 
de processo administrativo por parte da fiscalização 

da Delegacia do Banco Centrai em São Paulo. Re
centemente, solicitei informações ao Ministério da 
Fàzenda sobre as conclusões do relalório da fiscali
zação realiza~ tendo em vista a anunciada nego
ciação de absorção de parte do Banco Econõmico 
pelo Excel. Como resposta, o Ministro Pedro Malan 
deixou de certificar clammente a idoneidade do Ex
éel, pois, segundo o Banco Central, o processo ad
ministrativo não estava concluído. 

Na argüição ao Sr. Cláudio MaUch, na semana 
passada, adverti que essa situação cài.JS2 estranhe
za a todos que acompanham o desenvolvimento 
desses fatos, pois o Governo brasileiro· está prestes 
a empréstar recursos vultosos a uma instituição so
bre a qual recaem dúvidas quantn à sua idoneidade 
e quanto à regularidade de suas operações no mer
cado financeiro; eSses recursos serão dó Proer; por
tanto, a taxas de juros bem menores que as de mer
cado. 

Se não bastasse a dúvida, veri~êo agora que o · 
Ministro da Fazenda respondeu ao requerimento de 
informações sem encaminhar todos os elementos 

· de que dispunha sobre os fatns, pois oblivi! um 
ofício do então Presidente do Banco Central, Sr. 
Pedro Malan, de 25 de janeiro de 1994; respon
dendo a denúncias apontadas pelo Deputado AU
g usto Carvalho sobre as remessas de dólares pelo 
Excel Banco. 

Percebemos, pelo ofício, que a Diretoria do 
Banco Central e o próprio Ministro da Fazenda 
têm conhecimento profundo desse processo, di
versamente do que suas manifestações recentes 
indicam. Quando argüidos pelo Senado ou quando 
entrevistados por jornalistas, os Diretores do' Ban
co Certral alegam nada saber, como se isso fosse 
um proolema menor. Não é. O Ministro da Fazen
da e a Diretoria do Banco Central têm plena cons
ciência disso. 

Esse ofício - que quero anexar ao meu pro
nunciamento - descreve detalhadamente as con
clusõeS de equipe de fiscalização da Delegacia do 

. Banco Central em São Paulo e o tratamento dado 
ao relatório em BrasÍlia. O relatório apontava irre
gularidades que se alicerçavam em quatro pontos: 
"utilização do mercado para captação de recursos 
financeiros ou de poupança; identificação insufi
ciente de depositantes de recursos em conta de 
não-residentes ( CC-5); falta de identificação da 
origem de recursos depositados em conta de não
residentes; compras de câmbio na categoria não 
identificada na compra de ordens de pagamento 
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provenientes do exterior, onde o beneficiário é a pró
pria instituição." 

- to.das as operações realizadas pelo banco. Para se 
ter uma idéia, a auditoria utiliza-se de votos, resolu
ções e cartas circulares do Banco Central publica
dos em 1992 para alegar a regularidade de operaçõ
es realizadas em 1990 e 1991. 

O Excel Banco, juntamente com a Distribuidora 
Spread, posteriormente submetida· a liquidação ex
trajudicial, captava recursos de aplicadores no BrasJl 
e os depositava em contas CC-5; comprava dólares O então Presidente do Banco Céhtral, o Sr. Pe-
no mercado flutuante e os vendia no paralelo, em- dro Malan, finaliza seu ofício· comunicando que: 
bolsando a diferença. Outras operações caracteriza- "este Banco Centrai aguarda os resultados conc!usi-
vam-se pela movimentação de caixa dois de empre- vos das investigações, aliin de que possaadotar as 
sas, onde é fundamental que a origem dos recursos medidas legais cabíveis, com relação aos procedi-
não seja identificada Simulavam-se contratos de mentos dos bancos em questão". 
empréstimos de empresas sediadas nas Ilhas Gay- A investigação do Banco Central ainda não foi 
man, por exemplo, que geravam obrigações de pa- concluída, passados cinco aoos da ocorrência dos 
gamento pela empresa br<iliileira. O caixa dois era, fatos e dois anos da data do oficio do Sr. Pedro Ma-
portanto, legalizado por meio de contrato de emprés- lan. A única medida legal que o Banco Central está 
timo falso e remetido ao exterior como pagamento para adotar é a concessão de créditos a taxa de ju· 
pelo empréstimo. Na maioria das vezes, a empresa ros substancialmente mais baixas que as de merca-
sediada no Brasil e a sediada no exterior tinham o do, apesar do pleno conhecimento de operações 
mesmo controlador. que deveriam ter gerado, no mínimo, o descreden-

Em face de tais evidências, a equipe de fiscali- clamento do banco beneficiáiio dos créditos para 
zação propôs: •encaminhar cópia do processo à De- operar no mercado de câmbio. 
legacia Regional de São Paulo, setor de fiscaliza- o Banco Central deve atentar para o fato de 
ção, para efetuar o rastreamento das contas dos· que não é o único agente a realizar a fiscalização 
bancos envolvidos; que o Departamento de Câmbio dessas operações. A CP! da Jovem Pan realizou 
-· Decam - instaurasse processo administrativo con- profundas investigações sobre a operação do Excel 
tra a Spread e descredenciasse os Bancos Excel e Banco nas contas CC-5 e demonstrou a participação 
Banfort para operarem no segmento do mercado de do banco nas tramas engendradas por Paulo César 
taxas flutuantes, até que fossem suficientemente Farias e pelo IBF. As conclusões da CP! geraram a 
apuradas as suas responsabilidades." abertura de inquérito policial, que está sendo concfu. 

Na época, era chefe do Departamento de Cãm- zido paio Delegado José Carlos Abraços, que foi 
bio o Sr. Gilberto de Almeida Nobre, que depois de motivo de extensa matéria na revista Veja. Os ele-
sua aposentadoria foi contratado pelo Excel como mentos no momento disponíveis levantam fortíssi-
diretor da área externa do banco e atualmente é seu mas suspaitas de lavagem de dinheiro ilegal, evasão 
vice-presidente. O Sr. Gilberto Nobre não descre- de divisas e sonegação fiscal. O próprio Banco· Cen-
denciou o Excel, mas a fiscafização prosseguiu, e trai ainda não concluiu a apuração dos fatos relati-
novos resultados foram encaminhados ao Deparia- vos à Química Industrial Paulista, que abriu outro 
mente de Câmbio em 25 de fevereiro e 9 de ·março processo civil ·e criminal contra o Excel Banco por 
de 1992. operação de caixa dois e apropriação indébita de re-

Técríico do 'rrei);i;ia;,,entó de 6!-mbio, "'êdnr • ... • ~-
base no relatório de fiscalização, proferiu parecer Sr. Presidente, quero reiterar que a concessão 
(DecamiDílic!Sulic~92/038) que ·concluía ·por. "des- de empréstimos por intermédio do Proer sem que 
credenciar os. baneos Exoel e Banfort. para operar esses fatos estejam totalmente esclarecidos seria 
no mercado de taxas flutuantes; recomendar à fisca- ·uma· stitude irresponsável da Diretoria do Banco 
üzação que proceda à verificação específica na Sul- Central, que não poderá. no futuro, alegar desco-
tour Turismo e Câmbio Ltda.; e·sorlcitar ao Departa- nhecimento. -
mento..de Controle de Processos Administrativos e O Ministro Pedro Malan tem afirmado que fa-
de Regimes Especiais - Depad - que comunique à tos irregulares cometidos por gerentes ou por se-
Receita Federal os nomes das pessoas TISicas e jurí- tores da administração de uma instituição financei-
dicas envolvidas nas operações corrt a Spread". Ao ra .não condenariam iP!eiramente a~o. 
invés disso, o Sr. Gilberto Nobre assume a defesa Compreendo ·parteitamente esse ponto de vista É 
do Excel Banco e produz uma auditoria que justifica possível, então, que se tenha que apurar de quem 
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foi a responsabilidade no caso das operações CC-5, 
irregulares. 

Alguns fatos são muito estranhos. Estive ob
servando que o Deputado. Augusto Carvalho pro
moveu, no final de 1993, uma denúncia contra um 
funcionãrio do Banco Central, Alcindo Ferreira, su
cessor do Sr. Gilberto de Almeida Nobre na chefia 
do Dep~mento de Câmbio do Banco Central, 
tendo em VIsta o seu comportamento para acober
tar os fatos aqui referidos e dar continuidade à 
conduta omissiva do Banco Central em relação ao 
Excel. 

Ora, foi então que o Presidente do Banco 
Central e atual Ministro da Fazenda e-ncaminhou 
um ofício, que anexo ao pronunciamento, ao De
putado Augusto Carvalho, onde, além de confirmar 
a existência do processo administrativo contra o 
Excel, esclareceu que a falta de identificação de 
depositantes de recursos e de beneficiários dos 
saques seria o elemento caracterizador da infrin
gência das normas cambiais por parte do Excel. 
Dada a importância desse documento em relação 
ao assunto ora abordado é que anexo a cópia ao 
pronunciamento. 

Mas será que o Ministro· Pedro Malan avalia 
que a responsabilidade pelo caso das contas CC-
5, no Banco Excel, é apenas de um gerente, de 
um setor da administração daquele estabelecimen
to ·bancãrio que cometeu uma irregularidade, ou 
ele chegou a averiguar se havia responsabilidade 
da propria direção do Banco, inclusive de alguém que, 
oomo Diretor de Câmbio do Banco Central. tinha a res
po~dade de ir até o fim na apuração dos fatos? 

Os fatos que nos chegam ao conhecimento 
mostram que, à época, o Chefe do Departamento de 
Câmbio do Banco Central era justamente o Sr. Gü
berto de Almeida Nobre, a quem incumbiria a ado
ção das medidas punitivas contra o Banco Exce!. 
Mas, ao final de 1992, afastado o Presidente Fer
nando Collor de Mello, ele se aposentou no Banco 
Central e foi imediatamente contratado como Diretor 
de Câmbio do ~ Excel, onde ocupa hoje o car-
go de Vice-Presidente. . 

Será realmente que a Diretoria de então do Ex
cel e a Diretoria de hoje nada têm a ver com aqueles 
proble._mas? Esteja preparado o Ministro Pedro Ma
lan, porque sobre isso eu estarei indagando S. Ex' 
no próximo dia 1 O, quando está prevista a sua vinda 
à Comissão de Assuntos Econõmicos. 

Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, mais 
uma vez lembro que o Senador Antonio Carlos Ma-

galbães ponderou que eu fizesse um exame de 
consciência e não prejudicasse a sobrevivência das 
agências, dos funcionários e dos empregos do Ban
co Econõmico. Ressalto que não é minha intenção 
ficar atrapalhando a absorção dos ativos do Econõ
mico pelo Excel, mas é minha responsabilidade 
chamar a atenção para os fatos. O Banco Central 
pode comprovar, na sua sindicância administrativa 
ainda não concluída, se estava havendo proble
mas sérios. É exatamente no intuito de proteger o 
Econõmico, os seus funcionãrios, os bancârios os 
depositantes e as iriveSfídores que convém a~eri
guar se realmente não hã qualquer problema com 
aqueles que irão absorver os ativos do Banco Eco-
nõmico. · 

A última revista carta menciona as declaraçõ
es do Presidente do Banco Excel. Sr. Nasser, e do 
Sr. Gilberto Nobre a respeito de como o Banco cres
ceu extraordinariamente em lucros, passando de 
nove milhões de reais, ou dólares, em 90191 , para 
mais de 80 rrnlhões em 1995. E ali está destacada 
sobretudo a administração de arrojo dos diretorEis do 
Ex~. < 

O q~ significará o arrojo? Será que o :bojo 
está caracterizado pelos problemas cuja apuração 
ainda não foi concluída? 

Espero que tenhamos a conclusão da sindicãn
cia administrativa dessas operações. 

O Sr. José Fogaça - Senador Suplicy, V. Ex~ 
permite que eu lhe dê um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra. Senador Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - É para fazer-lhe uma in
dagação, uma vez que V. Ex' tern-se dedicado a in
vestigar e a estudar as questões relativas a essa 
possível, ou anunciada, operação, segundo a qual o 
Banco Excel compraria os atívos do Banco Econõmi
co. V. Exª tem iniorrnação de que haja alguma insti
tuição bancária, financeira do Pais que não tenha, 
aqui ou ali, nesta ou naquela região, alguma sindi
cãncia, algum procedimento ou alguma diligência do 
Banco Central? Porque teriarnos que fazer a seguin
te anâlise: somente aqueles bancos - parece-me . 
que este é o raciocínio que está por. trás da proposi
ção de V. Exª, e que acho absolutamente justo, pois 
é baseado na necessidade de uma limpeza não só 
técnica e não só financeira, mas. inclusive. do ponto 
de vista da ética operacional do banco - que não es
tivessem sendo submetidos a nenhuma daigência, a 
nenhuma sindicância poderiam se habilitar ao pro
cesso de aquisição dos bancos sob intervenção. 
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Gostaria de saber se V. Ex'-, no estudo da matéria, 
como jã mostrou haver feito, cons1atou haver bancos 
que possam, de alguma forma, estar completunente 
isentos desse tipo de sindicãncia ou investigação -
nos últimos cinco anos. por exemplo -,pois, não ten
do havido sindicãncia nem nenhuma investigação, 
esses bancos poderão, portanto. habililar-se ao pro
cesso. De outra forma, também hã o seguinte racio
cínio: digamos que o Banco Excel, por estar sendo 
objeto de sindicãncia numa determinada agência, 
em São Paulo, é considerado inabilitado ao proces
so. É evidente que todos os demais bancos que 
nessa condição estejam não irão se apresentar. 
porque também serão combatidos e, o que é pior, 
terão publicadas nos jornais notícias a respeito 
das suas dificuldades, dos desvios, das operações 
mal havidas internamente. De modo que a minha 
conclusão é a seguinte: ou hã no Brasil um banco 
que não esteja, nos últimos cinco anos, sob nenhu
ma sindicãncia- e este banco seria o único possível, 
factível dessa operação - ou, então, o melhor mes
mo é o Brasil, nós todos, brasileiros, assumirmos 
logo o passivo do Econõmico. arcarmos com isso de 
uma vez portadas, e aí tocarmos o Brasil para áJall!e. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Prezado Sena
dor José Fogaça, não tenho informação precisa so
bre se hã qualquer instituição financeira que não es
teja sendo objeto de alguma apuração específica 
por parte do Banco Central. Acredilo que haja nui
tas instituições com operações plenamente saudã
veis e que não estejam sendo objeto dessas apura
ções. Seria até o caso de formularmos essa pergunta 
a:> Ministro Pedro Malan. 

"""Mas acredito que uma instituição que tenha 
1 00, 200, 500 agências dificilmente vai deixar de ter 
algum problema E isso, provavelmente, leva o Ban
co Central a apurar este ou aquele problema 

Mas, no caso do Banoo Excel, V. E# sabe 
quantas agência& -ale tem? Rei !f ::aliO JXlUI'2k. · 

Em São Paulo, hã uma agência, que é aquela aco
plada, onde atua a sua diretoria; e acredito que haja 
duas ou três outras agências em outros Estados. 
Trate-se de uma instituição com estrutura relativa
mente simplificada, comparada com outras que pos
suem grande número de agências. 

O Excel, absorvendo o Econômico, poderia ser 
transfõrmado em sua natureza, porque pessaria a 
ter justamente uma rede de agências muito significa-
tiva, o que poderia até ser saudável. · 

Mas gostaria pelo menos que o Banco Cen
tral chegasse a uma conclusão e não ficasse com 

evasivijS sobre essa apuração, sobre operações de 
grande-responsabilidade, que eram, salvo engano, 
deresponsabüidade da própria direção do Exeel. 

Ora, o Banco Central sabe separar a institui
ção do diretor que eventualmente tenha cometido 
algum engano. Existem normas para advertir, sus
pender ou inviabilizar um diretor que tenha agido 
contrariamente às normas estabelecidas pelo referi
do Banco. 

Porém, gostaria que o Banco Central informas
se ao Congresso Nacional, especialmente ao Sena
do Federal, sobre sua conclusão a respeito desses 
fatos que está apurando, sem ediã-los. 

Perguntei aos técnicos do Banco sobre a apu
ração dos problemas aqui referidos, da CC-5, que 
normalmente seria concluída em seis meses. Nesse 
caso, já se passaram cinco anos e eles ainda não 
chegaram a uma conclusão, havendo o agravante 
de que o responsãvel para examinar o problema, à 
época, era justamente o Diretor de Câmbio, o Sr. 
Gilberto de Almeida Nobre, hoje Vice-Presidente do 
Exoel. 

o Sr. José Fogaça - Permite-me v .. Ex! um 
outro aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não. Ouço 
o aparte de v.~ 

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador, veja V. 
Ex" que não estou, em hipótese alguma, contest-

~ ando a validade do trabalho que V. Exª está fazen
do. É preciso denunciar. Por outro lado, não vejo 
como o Banco Central, desde logo, possa optar por 
uma conclusão a respeito de uma sindicãncia que 
está em São Paulo, afeta à Diretoria do Banco.Cen
tral, à Regional do Banco Centrai em São Paulo. É 
evidente que, para uma instituição que está operan
do no mercado e que depende de fidúcia, de con
fiança para operar, qualquer pronunciamento conctu-

.. ,.rorio, anterior à sindicãncia, seria um absurdo, Se
. riaCfór'EaUartio Sup!icy. V. Ex'-, então, está correto 

em denunciar, mas o Presidente do Banco Central 
também está correto em não julgar antecipadamente 
um processo que está em andamento. Parece-me 
que a matéria poderta ser decidida - aí, sim, politica
mente- pelo Ministro da Fazenda, pelo Presidente 
do Banco Central e pelo Presidente da República, 
até para não atingir o Banco Excel, que ainda é uma 
instib,ição viva, operandi - e. portanto, enquanto 
nada ficar comprovado, não há nenhuma razão para 
destrui-la Por pequenas que sejam, algumas boas 
economias de uma grande quantidade de brasileiroS 
estão ali depositadas. Então, a decisão que estou 
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querendo formular junto a V. Ex•_ ~ que qualquer 
banco que esteja sob investigação, seja nessa ou 
naquela agência, na diretoria ou numa agência setó
rizada, fica excluído, desde logo, da-possibilidade de 
comprar ativos. Aí sim, poderemos ter uma decisão 
definitiva, conClusiva e terminativa. Fora isso, não é 
plausível exigir do Banco Central que se antecipe e 
diga que o banco "x" não pode, porque, a meu ver, 
essa conclusão será ruim. Portanfó, generaliza-se, 
para não afetar o mercado; e todos aqueles que esti
verem eventualmente de fonma mais ou menos gra
ve sob sindicãncia serão excluídos. O que ine leva a 
conclusão de que o Banco Eooilômico não terâ saí
da, porque creio que não há nenhuma instituição fi
nanceira que não tenha, aqui ou ali, uma operação 
que esteja sendo objeto de investigação. Assim, as
sumiríamos, desde logo, esse grande custo para o 
Pais, que é a quebra e a intervenção do Banco Eco
nómico. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Acredito que a 
proposição de V. Ex• faz sentido, na medida em que 
algumas instituiÇÕes estão sendo objeto de averi
guação a respeito de irregi.dandades graves e talvez 
devessem ser if11)edidas; ou então o Banco Central 
deveria - essa é a minha recomendação - fazer um 
esforço para concluir a apuração de fatos que se re
ferem a 91 , 92 e, talvez, a anos mais recentes. Já 
haveria tempo suficiente para a conclusão. 

Acredito que, tomando esse cuidado, a Direto
ria do Banco Central e os responsáveis pela fiscali
zação e pelo cãmbio- estarão agindo com a prudên
cia necessária Inclusive pedem que nós, no Sena- • 
do, façamos o mesmo com relação à estabilidade 
das Tnstituiçõe$-financeiras do Pafs. 

Sr. Presidante, permita-me apenas referir-me 
a um comentário que houve hoje. Eu gostaria de 
dizer que resolvi abrir mão do auto"móvel fornecido 
pela Casa, o que não significa: que eu queira impor 
o meu ponto de vista aos meus Colegas no Seria
do. Gostaria até de ressaltar que se eu não tives
se saúde e idade.satisfatórias para dirigir o meu 
próprio automóvej; talvez tivesse· tomado -outra 
decisão. 

Vou apenas registrar que se trata de uma evo
lução com respeito ao que aconteceu comigo desde 
que ~ Deputado na Assembléia Legislativa de São 
Paulo. Naquela época, havia-automóVeis oficiais e 
eu os utilizava Posteriormente, na Câmara dos De
putados, não havia automóveis. -

Na Câmara Municipal de São Paulo, quando fui 
Presidente, ocorreu enorme polémica junto à opinião 

pública sobre os carros oficiais, e a população ado
tou ·-uma postura crítica a es81f respeito. Então, na 
oportUnidade, ebri mão dos mesmos. Embora fosse 
Presidente da Câmara Municipal, resolvi guiar o meu 
próprio barro. - - -

Quando aqui cheguei, colocaram um carro à 
minha disposição, mas resolvi não aceitá-lo e devo!

-VI- as chaves.. Da mesma maneira agi quando surgiu 
a possibilidade de ter um novo carro. 

Considero, portanto, que cada um, no Senado, 
pode tomar a sua decisão a esse respeito. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
- ra, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, sou daqueles que não fiz nenhum 
registro a esse respeitO. Portanto, nem sequer teria 
razão de lhe indagar. Mas, quando cheguei.. aqui, 
corno Constituinte, encontrei um Senedor que tam
bém não usava carro oficial e dirigia o seu próprio, 
um Fiat Esse Senador, ao ser por mim inctagatlo da 
razão que o levava a não utifizar o carro do Senado -
naquela altura, nós, Deputados Federais, como até 
hoje, nãó dispúnhamos de automóvel -, disse-me 
que era por problema pessoal. Esse Senador Cha
ma-se José Fogaça e eu só o estou cit?ndo porque 
ele está presente. Conseqüentemente, quero lhe fa
zer uma indagação, e af a mim, porque me diz res
peito. E.nada tem a ver com os de mais idade ou 
menos idade. Eu uso o carro do Senado. Quero que 
V. Exª me responda se por eu usar tenho menGS au
toridade moral ou menos dignidade que V. Exª, que 
não usa. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Absolutamente. 

O Sr. Bernardo Cabral - Estou satisfeito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Exª sabe do 
apreço que tenho ·por V. Ex" e por todos os meus 
companheiros. Por isso, nunca fiz da minha opção 
de dirigir meu próprio automóvel algo que fosse 
colocedo como imposição aos meus Colegas do 
Senado. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. EDUARDO SUPL/CY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO; 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

SECRE/ST.JPA..:::(-~4/ ·)OS:
?t.9!GO~S423 

Exmo. Sr. Deputado, 

Brasilia (DF)_, __ de iane_i::p_r=ie :..3.;4. 

00!35 

Recorto-me à matéria veiculada no Jorr.al Co aras:~, 
na edição do ctl.a ~~-09.93, sob o t.itulo "CPI ACUSA CH:::FE :)0 3C ::<=: 
OMITIR INFORMAÇÕES", por meio da qual informou-se que a C?! da -:'.~ 
JoVem Pan decidiu inv-estigar a at:.uação do Chefe do Depar::.a:::.er:t:.::::::_ 
de Cãmbio àest:e Banco Central, Dr. ALCINDO FERREIRA, ;:,o r se~ 2.c:..:-- -
sado pelos integrantes -daquela Comissão _de omitir __ i.z:.fÕ::::~.açõeS so-
lici~adas pelo Congresso Nacional, referentes âs constatações de 
irregularidades cometidas pelo B?nco Excel. 

2. A propôsito, cumpre-me informar a V. Exa. que foi 
efetuada auditoria na doCumentação do Processo de n 9 9200055293_1 

que originou-se do Relatório de Verificação Especial realizada 
pela Delegacia Regional de sao Paulo - DESPA, nas operações pra
ticadas pela SPREAO OTVM, no Mercado de Taxas Flu~~an~es. Ressal
to que a iniciativa para a apuraç-ão dos fatos par-ci.u do :;Jróp:!"io 
chefe do DECAM e que cõpia-- de inteiro teor do referido oro:::::: essa 
foi remetida à CPI da TV Jovem Pan e à Procuradoria ãa República 
do Distrito Federal, por meio doS Ofícios discriminados a seg~i:!": 

- PRESI-93;01609, de 19.07.33; 
- PRESI-93/01968, de 24.08.93; 

PRESI-93/02504, de 21.: :· ; 3; 
?RESI-93/02968, de 24.1_ ;3; 
PRESI-93/03116, de 01.12.93. 

3. 
"tos: 

A audí to:tià tev-e: como e_scopo os seguin-ces p:!"o-c_e~i::.er!-

r~~,.. i·-~ -... .n... 
·a)· ·anàlise das principais peças que 

~es do processo de que se tra~~ 
tórios,.pareceres e despa~~os; 

CC::!.pÕe!!l. CS 

tal..s como: 
-:.rol:.:.-

b) consistência das infor1:1ações e dadoS c_ons~a:~:::.es 
do mesmo; e·· 

A Sua Excelênc±a-o Senhor 
Oepu~ado AUGuSTO CARVALHO 
Câmara dos Depu~ados - Anexo IV - Gab. 216 
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c) levantamento de outras ocorrências··sobre a matê
ria, com o intuito de verificar o tra~amento glo
bal a.elas dispensado. 

4~ o relatório objeto da Verificação Especial -Citada no 
item "02 11 apontava irregularidades que se aliCer'Çavam em quatro 
pontos: 

1 - utilização do mercado para capta~o de recur
-sos _financeiros ou de poupança;: 

2 --identificação insuficiente -de depositantes de 
recursos em conta de não residentes; 

J - falta de identificação da origem' dos recursos· 
depositados em conta de não residentes; -e 

4 - compras de câmbio na categoria não identifica
da na compra de ordens de pagamento provenien
tes do exterior, onde o beneficiário é a pró
pria instituição. 

5. Em face de" tais evidênciaS, os signatârios do- rel,p.tó-
rio propuseram: 

a - encaminhar cop1a do processo à Delegacia Re
gional de São Paulo, setor de fiscalização, 
DESPA/REFIS, para efetuar o rastreamento das 
contas dos bancos envolvidos; 

b - que o Departamento de Cãmbio DECAM, instau
rasse Processo Administrativo contra a ~SPREAD 
e que descredenciasse os Bancos EXCEL e BAN
FORT, para operar no segmento do Mercado de 
Taxas FlutaanteS, até que fossem suficien~e
mente apuradas as suas ~esponsabilidades. 

6. Conforme desoacho datado de 30.07.91, o Chefe de Di
visão de Câmbio daquela Delegacia procedeu aos devidos procedi
mentos sugeridos, sendo o resultado do trabalho solici~ado ã CES
PA/REFIS encaminhado ao IJECAM em 25.02 e ~09.03 .. 92. ·•' 

7. Em março de_ 1992,. '""iõi solicitado pelo DECAM novo le
vantamen_to das operações re!acionadas com compras de cãm.bio de 
"não id~ntificadostt realizada~ pela SPREAD, _tendo sido elaborado, 
em 29.05~.92, pela DESPA/RECAM, o relat,ório desse ,trabalho. 

8. Em 03.07. 92, foi elaborado o .Parecer DECAM/DIL:c;su
LIC-92/038, que praticamente transcreve o Relatório de Ver~fica
ção Especial, bem como suas conclusões, quais sejam: 

a) descredenciar os Bancos "EXCEL" e "BANFORT", para 
operar no mercado de taxas-flutuantes; 

b) recomendar à DESPA/RECAM a proceder à verificação 
especifica na SULTOUR TURISMO e CÂMBIO LTDA; e 

,• 
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c) solicitar ao Departamento. de Controle de Processos 
Administrativos e de Regimes Especiais - DEPAD, 
que comunicasse à Receita Federal os nOmes das 
pessoas fisicas e juridicas envolvidas nas opera
ções com a SPREAD. 

9~ As irregularidades apresentadas no Relatõrio_de ~eri
ficação Especial e no Parecer citado, foram contes~adas por meio 
da Cota DECAM/DILIC/SULIC-I-92/044, de 25.0~~- A~esento-lh~. a 
seguir, os esclareciment~s prestados pelo DECAM quanto aos 4 as
pectos citados no item "2" deste expediente, sob o ponto de vis=.a 
cambial: 

l. -·UTILIZAÇÃO lXl MERCADO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS OU DE POUPANÇA: 

1.1 - No caso da SPREAD DTVM: 

Segundo a analise do DECAM, o fato de a SPREAD adqui
rir ouro na BM&F, reali-zar operações de arbitragem desse ouro com 
o Banco Central e que a moeda estrangeira resultan't.e dessa arbi-
tragem seja vendida a instituições bancârias credenciadas, não 
feriu, em princípio, qUalquer norma cambiale 

. Essas operações encontram pleno respaldo - regulamen-
tar, part~cularmente -na Resolução nQ le552, de 22.12~õ8 e __ na 
Circular nv 1.402, de 29.12.88, que instituiu o mercado-de taxas 
flutuantes. 

1.2 - No caso do BANFORT e EXCEL: 

Da mesma forma, re'r:i:i$..tia o DECAM que, de acordo com a 
regulamentação do mercado .de taxas flutuantes, um banco no Pais 

_ pode vender a sua posiÇão de- câmbio a instituiçõe-s financeiras no 
exterior. 

'·Pelas ·disposições da Circ:.J.lar n"' :!. • 5O .O r at:.:al i.zada 
pelas c:.rculares n ~ 2'.l i2 e n "'' '2: • .20·2, nesse mercado é expressa
men'te permitida ·a venda ·.de cã.mbio. para ins't.it:.uiçào· finance1:-a do 
exterior, independentemente de ingressos pretéritos .. . :. -· - --

Ingressos preté~ito~ semente são exigidos para las
trear re.tornos de saldas em. ME ·ao· ·exterior, quando .a ope:::-aÇ:ào' é 
feita "em con~a tle nãd·residen~e·de entidades não'financeiraS do 
exterior, aqui sim, com basé na anti'ga CC-5 ." 

reteria 
que deu 

Este ~ erlte'ndime'nto eStá ·explícito e aprovado oela Ji
deste ·sanco Central, no Voto BCB n• 120/92, de l9.1i2.92, 

origem à Carta-circular n• 2.259. ' 

Ressalta ainda o parecer, que a própria filosofia da 
regulamen~a~ão sobre a matêria procura buscar a possibilidade de 
livre comunicação do segmento do' 'mercado de taxas flutuantes com 
o exterior, e, bem assim, atingir o objetivo primordial da ~edi
da, ou seja, a transferência e o reqistro ~ontábil-das =emessas 

00137 
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da· espécie, buscando eliminar da ilegalidade as operações que 
eram feitas no chamado mercado informal. 

Discorda também o DECAM do parecer, no sentido de q~e 
as operações tenham __ desvirtuado 11 0S o_bjetivos do mercado de câm
bio de taxas flu~uantes e utilização de venda de câmbio como ins
trumentv de captação de recursos financeiros ~u de poupança" .. 

Segundo o parecer, as operações .seriam idên~icas às 
ocorridas no passado, onde instituições financeiras -lançaram t::lrô;;.. 
dutos do tipo "poupança verde". os agentes desse mercado cfere
ciam formas eng~nhosas de aberturas de contas em moeda estrangei
ra junto a bancos no Pais. O obje1:.ivo, neste caso,. era c de ca:·p-;;..
tar cruzei::::-os con.'t:.ra poupança dolari-zaâa, o que, conforme dérnor:s
trado, não foi o-caSo das operações relatadas. 

Finalmente, concluiu o Depar::amento de Câmbio deste 
órgão ter inexis"tido irregularidade na ârea de càmbio e que essas 
operações se enquadram nas faculdades e propósitos do se~en~a 
flutuante que, por sua vez, representa uma etapa importa~~e ja 
liberalização cambial progressiva. 

Esta conclusão, inclusive, encontra perfeita ccnso
nãncia com a recente edição da Resolução nll' 1.-946 e da Circular 
nll' 2.208, ambas de 29 .. 07 .. 92, ao regulamentar a remessa de cru
zeiros para o exterior, -no con't:exto de que há liquidez -':lara a: 
moeda nacional nóS mercados viZinhos, em particUlar hos ·países: 
integrant:es do MERCOSüL. 

2 IDENTIFICAÇÃO INSUFICIENTE DE DEPOSITANTES DE 
RECURSOS EM COIITAS DE NÁO RESIDENTES. 

Segundo o parecer~ a iden~ificação não é suf~ciente, 
limitando-se o banco, no caso o EXCEL, a ano~ar o-nUmero dos che
ques e o nome do banco sacado. Tra~a-se, ainda, de cheques ad:ni
nis~rativos, o ~~~ também, permite a perfei~a iden~ificaçào do 
tomador no banco emissor. \ .. 

Por outro lado, ~iz _o__relatõ"rio que .. o banco. e1:1issor 
informou ser a própria ins~1tuição beneficiaria do depósi~o~ a 
tomadora dos .c..~eques ~ cu seja,_ à falta de instruções padronizadas 
para identificação, a anotação do .ntimero.dq c~eque e do banco sa
cado é uma forma de fazê-lo, no banco deposicârio. 

Assim, do ponto· -de vis-::a da ins1:it:.;.ição acolheàora do 
ãepósito, o depositante está identificado. Portanto, não e aq~i 
qu~ pode l::laver alguma irregularidade, .mas. .eventualment:.e no ::a1:o 
de se ~apur-ar a origem dOS; recursos que permitiram o deposi -::an1:e 
efetuar esse :depósi~o. 

j - FAL,TA DE IDENTIFICAÇÃO .DA .ORIGEM OOS REctlRSOS: 

Quan'Co a esse aspecto~ esc·larece o DECAM, e:n seu ;:a
=-ecer, que cabe às inS"t.i't:".J.ições financeiras iàen"t.i.f icar os deno
sit:.antes, ,:nas não Q:- origem dos recursos-,_ !;'rimeiro por não ser Sua 
função, segundo por ·ser impraticavel para os bancos. 
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Esta conclusão está expressamente admitida na recente 
Resolução n 2 1.946 e na Circular n 12 z~io1, que iriS'tituiu a obri
gatoriedade da identifiCação de quaisquer pagamentos ou recebi
me~tos realizados por int€:-.cniédio de- instituições integrantes J.0 
Sistema Financeiro Nacional, para-valores superiores a Cr$ 45 mi
lhões, se em moeda nacional e, a US$ 1-o- mil, se em moeda est-ran.;.. 
geira. 

Ademais, no preenchimento do formuláfio anexe._- ã.. Cir
cular n 2 2. 207, instituído -para essa finalidade, fica carac-:.eri
zada o origem ~ôs recursos, o que representa um reconhecimen~o de 
que não cabe as instituições financeiras a iden~ificação. Não 
obstante, passou a ser, a pa~ir dai, obrigatôriã a correta ide~
tificaçào do àeposi-tanl:.e ou do recebedor dos recursos superiores 
aos valores acima citados. 

Assim, caberã aos depositantes declarar as autorid~
des alfandegarias a origem dos recursos ou os- ~amadores de che
ques administrativos. 

4 - COMPRAS DE cAMBIO NÃO IDENTIFICADOS: 

Foi apontada como irregularidade cometida pela S?READ 
o registro de compra não iden~ificada de ordens de pagamento 
provenientes do exterior tendo a própria empresa como beneficiá
ria. Do ponto de vista meramente formal e adminisl:.rativo, é ver
dade que em se tratando de venda feita por pessoa juridica o re
gistro deveria ter sido tei~o como identificado. Entretanto, como 
o beneficiário da ordem era o próprio comprador, es~ clara essa 
identificação. · 

Assim, como se trata de aspecto formal, onde a compra 
não identificada não teria prejudicado a própr~a identificação~ 
poderia se aàver~i~ a SPREAD a respeito. Entretanto, ~c~o a ~es~a 
se encon~ra em li~~idação extrajudicial~ ta1 ~eàida-=orna-se ~~0-
cua. 

A afirmação de que.o EXCELBANCO não identificou cor-, 
retament:.e a origem dos_-recursos depositados em cOnt:.a de não :!:'esi""" 
dente~ -=.ambém pa:!:'ec-e de· pouca relevãncia~ um-a vez que o banco,- ao 
anotar o ntimet:"o do· ba_nco _sacado _e dos prôprios cheques~ passou. a 
deter elemen~os çapazes de possibilitar a ident~ficação do depo-
sitan""t:-e. · · · · · · 

Ademais, somam-se a este entendimento, -uma vez mais, 
.-o·'cs à:tspcsit±~•àac,.:a.....,luc;:ão n' L5J4h;<!l2." 

diz 
'Ante· ·o exposto,· ·O pa,recer DECAM/DILIC/SULI:C-!-92/044 

ai'nda, ·em sUas· ·exp1anaç:ões,· que a ·proposl:.a de descredenc~a
mento dos Bancos envolvidos é inapliCável, até que as apurações 
sejam concluidas. 

Para adoção da medida indicada haveria que~ em prin
c~p1o, conceder-se um ~razo para que as ins~ituições apresentas

- sem _defesa, de cujo exame resultaria decisão final do- Banco Cen
't:.ral. 

10. , o parecer que contesta os a~entos apres~n't.ados pe-
lo Re~atõrio, ·termin~-com as seguintes conClusões:-

00!39 
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11. 
siderações; 
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- as operações- em questão basearam-se n_os instr..J.men
tos legais e regulamentares, previstos basicamente 
no regulamente ... que instituiu o mercado de taxas 
flutuantes: 

não há o que se falar em evasão de divisas, uma vez 
que, do ponto de vista cambial, as vendas de cãmbio 
para o exterior, na forma como conduzidas, foram 
previs~as no Regulamento vigente â época e atual do 
~ercado de Taxas Flutuantes, que prevê a possibili
d.ade de comunica-Ção entre esse mercado com o ex::e
rior, tendo como objetivo final introduzir um meca
nismo legal que ~ermita o livre fluxo de recursos 
do e para o exter~or; 

não houve, portanto, pelas razões expostas, desvir
tuamento dos propósitos do mercado; 

- re_lativaJ!lente aos aspectos formais de iden't.ificaçáo
do depositante, poder-se-i a recomendar --maior zelo 
por parte das instituições nominadas. Isto, entre
tanto, jâ estã automatiCamente coberto pelos dispo
sitivos da Resolução n' 1.946/92 e Circular n• 
2.207/92, comen~adas anteriormente. 

- quan't.o à origem dos recursos, também não cabe.;, 
responsabilidade às ins't.ituições finanCeiras. Apu-~ 
rar a capacidade financeira do cliente é assuntot 
que extrapola, em. principio, -a ação dos bancos e, :· 
bem assim, desta Autarquia, situando-se a matéria 
no ãmbi~o da Secretaria da Receita Federal; 

- por último, de esclarecer ainda que os depdsi~os 
feitos por residentes em con'tas de ihsti -=uições- fi
nanceiras de não res_identes, não configuram rerJ.essa 
para o exterior. Por outro lado, a utilizãç~o des
ses recursos como las't.ro para que a ins't.i~~ição f~
nanceira do exterior comore cãmbio no exterior. é 
compatível com os p~opósi~os do regulamen't.o do ~er
cado flutuante. 

o Relatório da Auditoria apr~~en~ou as sequin~es con-

a) no Relatório de Verificação Especial, datado de 
16.07.91, que na realidade deu erigem ao 
Pt. 92-0-0055293, verificamos a necessidade der ant:es 
da emissão do re-latório,- esgotar- -:.cdos os lev.3.nt:a
mentos necessários à carac~eriZação das irregula
ridades cometidas, a fim de dar ao de~en~or de 
comPe~ência maior respaldo na adoção das sanções 
propostas. Tal afirmativa está evidenciada no pró
prio parecer ao indicar: 

w1s. contudo, para melhor caracterização das iX
regularidades, julgamos necessária a· verifica
ção da orig- real dos depósitos efetuados, já 
que existe uma possibilidade (que não deve ser 
descartada) , de que tenha havido ingresses de 
moeda em outros bancos qu~ não os depositários 
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dos recursos em moeda ... nacional dos domiciliados 
no exterior, por~,. ·-fato que não inValida o 
procedimento i=egular do BAHFORT e EXCEI. BANCO 
- ITEM U .• w 

b) para a adoção da propostà - descredenciamento dos 
bancos - seria necessária, em principio; --enquâàra·r 
perfeitamente a infrinqência ccmetidã no que .dis
põe a Lei 4131/&2, art. 2&, qae ài:t-:-' '"Mo caso de 
infrações repetidas • o Inspetor-Geral de Bancos 

.solicitará ao Diretor-Executivo da Superintendên
cia da Moeda e do crédito (4), o cancelamento da 
autorização para operar em câmbio do estabeleci
mento bancário por elas responsável, cabendo a de
Cl.sao final ao Conseilho da Superintendência da 
Moeda e do crédito (1)." 

12. Tal pressuposto está suportado na análise das pe
ças que compõem o processo, visto que o pedido inicial de descre
denciamento dos bancos em questão foi baseado "em aparent:.e 11 in
fringência à carta Circular n.o 5, ém decorrência de "casamento" 
de operações, buscando formas de captação de recursos, posiciona
mento esse modificado no decorrer-dos diversos levantamen~os pro
cedidos e pelos pareceres do Jurídico, passando a ser a identifi
cac;:ão de depositantes de recursos,. de beneficiários dos saques o 
elemento passive! de infringência da citada norma. 

L3. 
sões: 

A Equipe de Auditoria chegou às seguin~es conclu-

a) 

b) 

C) 

não há evidências nos pareceres e despachos que 
leve a afirmar categoricamente que hQuve re~arda
mento proposital na tomada de decisão, por quem de 
direito, no sentido de imputar as penalidades su~ 
geridas no processo 9200055293; 

com relação aos bancos EXCEL e BANFORT, a~é a data 
do encerramento dos trabalhos na DESPA/RECAM, em 
24a09.93, não estava ainda plenamente caracteriza
da a infringência- às norma~ pelos envolvidos: e 

os ilicitos prati·cados pela SPREAD estavam sendo 
tratados separadamente, em face do regime de li
quidação extrajudicial. 

14. Finalmente, tendo em vista que as co~clusões da audi
toria ·demonstraram a lisura do comportamento do funcionário AL
CINDO. FERREIRA, foi considerada desnecessária a instauração de 
comissão.de sindicâncla. Ademais, comunico que este Sanco central 
aguarda os resultados conclusivos das investigações, a fim de que 
'possa. adotar as medidas legais cabiveis, com relãçà.o aos proceâi
lmentos dos bancos em questãoa 

Respeitosamente, 

'7--'---::;.....~ 
Pedro Sampaio Malan 
Presidente 
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T. 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Ain

da há dois oradores inscritos. 
A Mesa quer esclarecer que o Senador Eduar

do Suplicy está em boa companhia: também não uti
lizam automóveis oficiais os Senadores Gerson Ca
mata e José Fogaça. O ex-Senador José Eduardo 
de Andrade Vieira também recusou o automóvel ofi
cial. Portanto, Senador Eduardo Suplicy, sem som
bra de dúvida, v. Ex• está ·em boa companhia, e tal
vez os motivos dos quatro sejam os mesmos. 

Com a palavra a Senadora Marina Silva. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 

seguinte discurso; Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, queria fazer um 
breve registro: tenho em mãos o pedido de exonera
ção do advogado Antonio Jurandy Porto Rosa, que 
ocupava a função de Defensor PúbliccrGeral da 
União. 

Tive a feliz oportunidade de conhecer o dr. Ju
randy Porto Rosa numa visita que fez ao meu gabi
nete para mostrar o quão era importante a instala
ção da Defensaria Pública da União, para prestar 
serviçQs aos menos favor~idos vftimas de arbitra-
riedadés cometidas pela União. • 

Naquela oportunidade, ele disse-me que não 
contava com nenhum apoio do Ministério da Justiça 
para a efetíva implantação da Defensaria Pública da 
União e que o próprio Ministro da Justiça parecia 
discordar da instalação desse órgão tão importante 
para se fazer justiça no Brasil. No seu entendimento, 
sem que haja todos os mecanismos para possibilitar 
a justiça. não é possível a existência da democracia 

Tenhó em minhas mãos a carta dirigida ao Pre
sidel]te da República, na qual o dr. Antonio Jurandy 
pede a sua exoneração, em caráter irrevogável, em 
virtude dos motivos que resumidamente acabei de 
relatar. 

Ele envia também um oficio ao Presidente do 
Senado, Senador José Samey, elencando as razões 
pelas quais se afasta da função ao mesmo tampo 
em que agradece a todos os Srs. Senadores que 
aprovaram a indicação do seu nome para o cargo de 
Defensor Público-Geia! da União. 

Faço questão· de registrar também, Sr. Presi
dente, que, na minha opinião, esta é uma grande 
perda para a Justiça brasileira e para os segmentos 
meno,._ favorecidos que ficam sem possibilidade de 
defesa no âmbito da Federação. 

Tive a felicidade de receber a contribuição do 
dr. Jurandy Porto na feitura de três projetes de lei 
que apresentei para facilitar a reforma agrá!la. Tais 
projetes visam modificar o Código Civil e o Código 

Penal, criando mecanismos para adequá-los às ino
vações da Constituição de 1988 no que diz respeito 
à ftinção s<icial da terra. Entendo que não haveria 
por que assegurar direito ou providenciar mecanis
mos de defesa àqueles que têm uma propriedade 
que não cumpre Sua função social. 

O Dr. Jurandy Porto - repito - ajudou-me na 
elaboração desses projetes, que considero de gran
de alcance social, pois facilitam o processo de desa
propriação e reforma agrária, bem como ajudam a 
evitar a violência que vem sendo cometida contra 
trabalhadores rurais em função de atitudes muitas 
vezes impensadas de determinados juízes em deter
minadas regioes do Pais. principalmenta em peque-
nas cidades. · 

Lamento profundamente que o Ministério da 
Justiça tenha perdido um funcionário do quilate do 
dr. Jurandy, pois, como ele mesmo leve oportunida
de de me relatar, não estava nessa função por dese
jar um emprego, já que possuiabem-sucedida ban
ca de advocacia no Estado do Ceará. Aceítol.l esse 
desafio única e exclusivamente por entender<que, 
por meio da Defensaria Pública da União, poderia 
prestar serviço aos que não têm acesso à J!;!,Stiça 
em função das condições de penúrfa a que são sub
metidos. 

Faço este registro como reconhecimento do 
potencial de trabalho que teria o dr. Jurandy, caso o 
Ministério da Justiça tivesse acolhido a sua contri
buição, oferecend<Hhe toda a estrutura necessária 
para implementar a Defensaria Pública da União. 

Devo dizer que o Ministério da Justiça, em al
guns ·momentos; acaba favorecendo a não-justiça 
por negar as condições necessárias para que a justi
ça aconteça. 

Ao encerrar este registro, quero. agradecer 
aqueles que. me ouvem nesta sessão de pré-feriado 
do Senado Federal. 

Muito obrigada 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Br. Roberto Requião, deixa a cadeira 
da presidêilcia, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Supficy! Suplente de _Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Bonifácio, 
que pela primeira vez usará da tribuna do Senado. 

Seja bem-vindo, nobre Senador! 
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB-TO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão dO. credor.) - Sr. 
Presideme, Sr% e Srs. Senadores, meus conterrâ
neos e amigos que aqui se encontram, pela primeira 
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vez um cidadão da minha centenária cidade, T ocan
tinópolis, chega a esta Casa 

Tenho a honra de ser o primeiro senador da 
história de Tocantinópolis, representando Tocantins, 
o mais novo Estado da Federação. 

O meu currículo não é muito grande. Filho de 
uma cidade de pouco mais de trinta mil habitantes, 
onde fui vereador e prefeito, servidor público federal, 
passei 11 anos na Polícia Federal e mais onze como 
Procurador do Instituto Nacional de Seguridade So
cial - INSS. Depois de todo esse tempo de labuta, 
sinto-me orgulhoso de ver hoje, aqui na minha pos
se. a representação do Sindicato dos Funcionários 
da Policia Federal e da Associação Nacional dos 
Procuradores da Previdência Social. 

Aqui estã, embora ainda jovem, minha tamma. 
meus filhos e dois netinhos, que ainda não enten
dem nada, mas que, pelo fato histórico, estão pre
sentes para sair na fotografia e algum dia lembrarem 
do avô como Senador da República Estão também 
presentes meus primos, Dr. Natal, engenheiro da 
Emaler do Distrito Federal, e meus amigos. Estã 
presente o lider maior de nossa famflia, que já ~tri
lhou o Parlamento na Cãmara dos Deputados, o ex
Deputado Federal Alzira Gomes, componente da pri
meira legislalura do Estado do Tocantins, o homem 
que passou para a História como um Deputado da 
primeira hora do primeiro mandato do Tocantins. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. sei que todos 
·já estão com vontade de ir embora. Eu também, 
para estar junto aos meus amigos e familiares e fes
tejar esta tão sonhada posse, este encanto de politi
ca, talvez o auge da minha carreira política. Merece
mos.brindar e brincar com os amigos e parentes. 

O Sr. Bernardo cabra! - V. Ex'! me concede 
um aparte? 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO·- Concedo o aparte 
ao Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Besrai&:&abra~- Nobre.~r,.tah 
vez esta seja para V. Ex'! uma sessão inaugural, 
mas não uma estréia de sentimento. V. Ex'- chega a 
esta Casa às vésperas da, P~a Ainda que even
tualmente -não .esteja o. Senado lotado, como seria 
bom para quem chega, V. Exª tem o privilégio de ter 
a família e amigos na tnbl!fl<! de honra. É uma longa 
caminhada Os chineses criaram a frase "uma longa 
caminhada começa com o primeiro passo•. Twe a 
audácia de corrigi-la: uma longa caminhada começa 
com a decisão que antecede .o primeiro passo. E V. 
Ex" tomou uma decisão forte. firme. de· estrear a tri
buna do Senado. Não é fácil. porque não vem V. Exª 
de uma prática no exercício de uma deputação fede-

raJ ou estadual. Ao que fui informado pelo Governa
dor _Siqueira Campos, V. Exª começx>u sua carreira 
como vereador. Mas vejo com muita alegria, no seu 
curriculo, ter passado V. Ex• pela Polícia Federal, ór
gão que tanto estimo. e agora na Procuradoria do 
INSS; portanto. um colega de profissão. Aqui hã tan
tos que são advogados militantes. Não quero saudá
lo. Já o fiz ontem sem o conhecer. quando lamenta
va a saída do nosso Senador Leomar Qui ntanilha, 
ainda qúe a suplência seria enriqueCida por um com
panheiro da sua categoria Mas. chegue-se a nós. 

~ Essa humildade é muito boa para quem vem ao Se-
riado imbuído de bons propósitos. Tocantins ê um 
Estado novo, para o qual tive a honra de contribuir 
com o meu modesto trabalho como Relator da As
sembléia Nacional Constituinte, ao lado de tantos. 
tendo à frente o então constituinte Siqueirà Campos. 
Quero dizer-lhe que. nesta tarde, a sua chegada não 
só é alegria para os seus familiares. Também o é 
pata os seus companheiros de Senado. Seja bem
vindo! 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Agradeço ao nobre 
Senador Bernardo Cabral o aparte. que me enobre
ce e enriquece. portador que é de uma grande cultu
ra jurídica, por mim reconhecida pelos jornais e pela 
Voz do Brasil 

Sr. Presiderite, Sr"s e Srs. Senadores. meus 
parentes, estou aqui no Senado cumprindo urna mis
são e me pergunto qual é ela. E a resposta que me 
vem é a de trabalhar para o Brasil, para contribuir no 
sentido de que esta Nação se levante do caos. tal
vez até do mar de fama em que se encontra. 

OuercniWalhar para o Brasil também traba
lhando para o Estado de Tocantins. É preciso que 
esta Nação enxergue o Estado de Tocantins. seu fi
fito mais novo. porém enjeitado. largado ao léu e 
que tenta sobreviver dos seus próprios esforços. · 

A Constituição de· 88 destinoU. até o décimo 
ano da criação cjo Estado do Tocantins. uma verba 
anual de US$10lfmilhôes. da qual o Governo doEs
tado não recebeu sequer um dólar. E já estamos no 
oitavo ano da criação do Estado. 

O Estado do Tocantins é formado pratica:. 
merite pela migração dd.povo nordestino: Sou to
cantinense. mas oriundo· do Maranhão. Meu tio; o 
ex-deputado Alzira Gomes: e meu paí eram mara
nhenses. da terra do Senador José Samey. Esta
mos lã; formando um Estado como retirantes; o 
próprio Governador do Estado é um piauiense que 
foi para lã lutar e implantar esse Estado. Precisa
mos ter voz e vez neste Brasil que está mais voltado 
para o Sul e o Sudeste. 
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Senador Bernardo Cabral, V. Ex" representa 
um Estado do Norte, Estado imenso e pouco povoa
do. O Senador Coutinho Jorge representa o Estado 
do Pará, outro Estado onde cabem muitos países da 
Europa Também somos da região Norte e, tal qual 
o Pará e o Amazonas, vivemos das sobras que es
capam do Sul e do Sudeste do Paí~ 

Não tenho a intenção de polemizar ou de dizer 
que o Poder Executivo é isto ou aquilo, mas tenho o 
firme propósno de, como· tocantinense, nortista e 
nordestino, elevar a minha voz para que o Tocantins · 
e a região Norte tenham vez e voz no nosso imenso 
BrasiL 

A Sr-. Marina Silva - Permite V. Ex". lBTl aparte? 
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Com muito prazer, 

ouço V. Ex~ 
A sr- Marina Silva- Em nome da Bancada do 

Partido dos Trabalhadores, gostaria de cumprimen
tar V. Ex", desejar que tenha êxito em seus propósic 
tos aqui, no Senado da República e, também, dividir 
com V. Ex"- e seus familiares este momento de desa
fio. Tanto o seu Estado quanto o meu, e os demais 
Estados da região Norte, da Amazônia, têm um de
safio muito grande, que _é o de mostrar para o Brasil 
que esta sua outra met8de não é um problema, é 
uma solução. O problema é que até hoje a outra par
te do Brasil não soube fazer o que deveria ser feito 
com esta sua . rica metade e nós também, durante 
muno tempo, ficamos calados sem dizer o que que
riamos. Creio que a preseoça·de V. Exi' na tribuna 
da Casa, fazendo estas colocações, assumindo este 
desafio, é um bom sinal de que a nossa região, além 
de levantar problemas, também é capaz® ,apresen- ·. 
tar soluções. Parabenizo V. Ex" e· não poderia dizer 
outras palavra$ • seja bem-vindo! 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Obrigado, SenadO-' . 
ra Marina Silva · · 

Obrigado, Sr% e SIS. Senadores. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Não . 

há mais oradores inscritos. · · - · , 
Convido o Sr. Senador José Bonifácio, a quêr;; · 

reitero o desejo de boas-vindas, a fazer a leitura dÕ · 
Expediente. . · · • · 

Sobre a mesa. Féqueriménto que será lido J)Eilo Sr. · 
1• Secretário em exettício, Senacbr José Bonifácio.. · 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 311, DE.1996 . 

Senhor Presidente, .. · · 
Requeiro· a V. Ex•, nos termos do-Art.172-l da·· 

Regimento Interno, a inclusão na Ordem do Dia do 
Senado, do Projeto de Lei do Senado:138195, de mi-

nha autoria, que cria área de livre comércio no Muni
cípio de Cabedelo, no Estado da ParaJba 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1996. - Sena
dor Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplícy) - O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia, 
oportunamente, após a manifestação do Presidente 
da Comissão de Assuntos Econõmicos, em obediên
cia ao disposto no parágrafo único do art. 255 do 
Regimento Interno. 

Desejamos uma feliz Páscoa a todas as Sr% e 
Srs. Senadores, a todos que trabalham no Senado e 
a todo o povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) , O Sr. 
Senador Guilherme Palmeira enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art 203 do Regimento Interno. 

S. E# será atendido. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. 

Presidente, ·sr-s e Srs. Senadores, nesta Casa, ve
nho registTal1do datas que engrandecem a histótla, a 
política e a cultura do meu Estado de Alagoas, ;i:om 
repercussão na vida nacional. São nomes que ârgu
lham gerações; as que viveram, as que, hoje, fai:l:em 
minha terra, e que merecem ser preservados e lem
brados para o orgulho das gerações que advirão. 
São inúmeros os que gravaram a: Vida da minha Pro
víncia, nestes quase quinhentos anos de existência 
muitos deles, inclusive, esquecidos. Mas, o que me 
permitem o tempo e o espaço da minha vida pública, 
tenho lembrado alguns deles. 

A relação não seria monó!ona pela qualidade 
dos nomes a relacionar, porém se tomaria cansativa 
pela quantidade a recitar, pelos mais diversos cam
pos. do saber e das atividades profissionais. 

Concedam-me, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se
nad<Jres, trazer, hoje, para o registro nos Anais des
ta Casa, o evento que eis -alagoanos, no momento. 
comemoram. Lembro o centenário de um homem 
que nasceu a 22 de março de 1896, no vilarejo de 
Cátnpos Frios, na divisa dos Estados de Alagoas e 
Pemambucq,: e que viveu sua primeira infâncià rios 
Engenhos Ouro Preto. e Santa.T eresa, de proprieda
de de seu avô, pois ficara órfão aos cinco anos da 
idade. 

Desde jovem, o ·professor Mário Marroquim 
precisou trabalhar. sendo administrador rural, vende
dor de madeira, inclusive tentando a vida corno pia
nista de cinema na cidade do Rio de Janeiro, no iní
cio da década de 20. 

Mas retomou a Álagoas. e aí desenvolveu suas 
inúmeras atívidades como professor de- Língua Por-
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tuguesa da Escola Normal, de Latim, e, no ensino 
superior, sendo catedrático de Direito Romano da 
Faculdade de Direito de Alagoas. Vemo-lo, ainda, 
como advogado. lingüista, musicista, arqueólogo, 
jornalista na imprensa alagoana e pemambucana, 
Secretário de Estado, Vereador na cidade de Ma
ceió, membro da Academia Alagoana de Letnas e do 
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e radia
lista, pioneiro da nadiodifusão alagoana, ajudando a 
fundar, em 1925, a Rádio Club·de Alagoas, oom pe
quena existência, e um dos fundadores e _primeiro 
diretor-geral da Rádio Difusora de Alagoas, em 
1948, até hoje nos ares alagoanos. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a ima
gem que o eminente homenageado perpetuou foi a 
do homem de vasta cultura, de exemplar dedicação 
a todas as ações que desenvolveu e de espírito pú
blico invulgar. 

Em certa ocasião, o professor Mário Marro
quim, oomo advogado de determinada causa junto 
ao Supremo Tribunal Federal, obteve amplos elogios 
do então Ministro Carvalho Santos, considerando o 
Memorial, elaborado pelo ilustre homenageado 
como "magistral peça" e "magnífico arrazoado" onde 
o "brilhante advogado fez obra completa, com maes
tria invulgar, de demonstração convincente, valendo
se, para tanto, de uma dialética impecável, oonjuga
da e uma erudição manifestada na justa medida que 
se fazia mister, para documentação do acerto das 
conclusões alcançadas". -

Se em todos os setores onde aluou, Dr. Mário 
Marroquim se destacou na Província, foi oomo filólo
gú que contlibuiu, de forma proeminente, para a cul
tura-Oacional, ao publicar uma de suas obras de fô
lego, intitulada A Língua do · Nondeste, editada em 
1934, pela Editora Nacional, e incluída na Coleção 
Brasiliana 

No conceito do festejado sociólogo brasileiro, 
Dr. Gilberto Freyre, aquela àbra · é "uma autênnea 
pesquisa de campo; ... um livro de quem estudõú·if~' 
língua -portuguesa. não apenas nas páginas dos li
vros eruditos e dos tratados acadêmicos. mas entre 
os homens. Entre os próprios an31fabetos. Entre 
praieiros, matutas, brejeiros, sertanejos do NórdeSte 
do Brasil". · · · · 

Gilberto Freyre, ainda em seu prefácio àquela 
obra, -escrito em 1943, salienta: "Aqui está um nvro 
que;. sendo de filólogo, não se perde em bisantinis
mo· de gramatiquice, esque<:endo o sentido humano, 
a significação psioológica. o interesse·- histórico dos 
problemas oferecidos ou sugeridos pelas particulari
dades regionais de um idioma O auto'• partindo da 

observaç'!o de tais particularidades, procura fazer 
obra honeste de história social e cultural brasileira; 
seu estudo é dos que mais inteiigentemente contli
buem para o esclarecimerrto do nosso passado e 
para a definição do caráter do nosso povo." 

A referida obra não se ümitou aos quadrantes 
alagoanos e nordestinos. Ela percorreu mundo, e, 
até hoje, é referencial. 

Repercutiu em outros· países, com oomentários 
na imprensa sul-americana, e registro pelo prof. J. 
C. Nelson, do Senior High School, de Salem, Ore
gon, Estados Unidos. quando, em correspondência 
de abril de 1935, afirmava não exagerar ser aquele 
trabalho "uma contribuição muito valiosa para a lite
ratura filológica mostrando a perfeição e o sólido co
nhecimenio" que habilitavam o Dr. Marroquim "a figu
rar entre os especialistas no campo da lingüística" 

Mais recentemente, em 1984, o antropólogo 
Manuel Diégues Júnior, sobre a mesma obra, regis
trava ser a mesma, até então, "não apenas contribui
ção pioneira." mas alongava-se "a uma contribuição 
fundamental para. estudar e interpretar o falar regio
nal, ou seja, o de nossa gente nordestina." 

Para os estudiosos de hoje, principalmente 
aqueles que lideram as comemorações deste-cente
nário e se aprofundam na vida e na obra do home
nageado, vê-se à relevância da obra sobre a língua 
nondestina. Para eles, "a linguagem, da forma como 
Mário Marroquim a analisa, fornece não só o saber, 
mas o sentir que a língua é um organismO vtvo, ágil, 
palpitante e que jamais se fixará em limites. enrique
cendo-se e rejuvenescendo-se perpetuamente. Nas 
vozes do indio'e-do negro, o português ganhou no
vas ""= ignoradas na múSica da lingua(,em. e ar
que..:· ;.;:ão do pensamento luso." 

· · ·Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Senadores, além de 
sua contlibuição cultural, Dr. Mário Marroquim ge
rop, para a terra das Alagoas, uma prole de mestres 

_ ~- pcafu;sionaiS que orgLdbá~a tamma alagoana Por 
tudo isto é que as instituições culturais e govema
mejllais de Alagoas se uniram na comemoração de 
vários eventos que enriquecem- a paisagem· sociàl 
do povo alagoano, n~ apo_ de 1996 .. E estão cons
cientes de que; i:omemorando o centenário de nas
cimento do Dr. "Mário Marioquim, "procede-se ape
nas a uma primeira leituna· da vida e da contribuição 
por ele legada à_ cultura Alagoana e Nordestina, com 
a função mais de chamada do que de obra acabada, 
a fim de que outros profissionais com a função mais 
de chamada do ,que de obra- acabada, a fim de que 
outros profissio.oals dêem. prosseguimento a ,
.análise mais ap_rofundada, valendo-se do patrir 
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construído por Mário Marroquim e agora disponível à 
curiosidade própria dos aficcionados da ciência." 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
ma1s havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

·Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h52min.) 

Ata da 36 ªSessão Não Deliberativa 
em 8 de abril de 1996 

2l!. Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql!. Legislatura 
Presidência do Sr. Emandes Amorim 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos) 

Abril de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) 
- Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E INTERIOR 

OFÍCIO-CIRCULAR N' 12196-P O Sr. JQ Secretário em exercício, Senador Na
bor Júnior, procederâ à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 29/96, de 27 de marçc de 1996, do Minis
tro da Aeronàutica, referente ao Requerimento n" 
50, de 1996, de informações, do Senador Ney 
Suassuna 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
expeaiente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Nabor 
Júnior. 

São lidos o seguintes: 

Brasília, 27 de março de 1 996 

Senhor(a) Senador(a), 
Em reunião realizada em 13-3-96, tive a honra 

de ser eleito Presidente da Comissão de Desenvolvi
mento Ulbano e Interior, juntamente com os Deputa
dos Airton Dipp, João Leão e Carlos Airton, respecti
vamente, 12., 2" e 3" Vice-Presidentes. 

Colocando-me à disposição de V. Exª para os 
assuntos pertinentes à área de atuação da Comis
são, apresento meus protestos de consideração e 
apreço. 

Atenciosamente, Deputado Fernando Zuppo, 
Presidente. 

OFÍCIO N' 14/96-P 

Brasília, 14 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de comunicar a Vos

sa Excelência que, em reunião reariZSda no áiS 13 
de março, fui eleito Presidente da Comissão de Se
guridade Social e Famma 
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Informo ainda que foram eleitos para os cargós 
de 1~. ~ e ~ Vice-Presidentes, respectivamente, os 
seguintes Deputados: Osmãnio Pereira (PSDB
MG), Arnaldo Faria de Sá (PPB-SP) e José Aldemir 
(PMDB-PB). 

Aproveito a oportunidade para colocar este ór
gão Técnico à disposição de Vossa Excelência no 
que for de sua competência 

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Masca-
renhas, Presidente. · 

COMISSÃO DE TRABALHO, OE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

OF[CIO Nº- 43/96 

Brasília, 28 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que, em 

reunião realizada em 27 de março. foi eleito para ter
ceiro Vice-Presidente, desta Comissão, o Deputado 
José Coimbra, do PTB/SP. 

Na oportunidade, colocanclcHne ao inteiro dispor 
de V. E#, transmtto meus cordiais cumprimen10s. 

Deputado Nelson Otoéhi - PSDB/CE, Presi
dente. 

OF.CCTCI-P 75196 

. MENSAGEM N~ 144, DE 1996 
· · (N'- 262/96, na origem) 

Excelenüssimos Senhores Membros do Sena
do Federal, 

Tenho a honra de ãnigir-me a Vossas Excelên
cias para informá-los de que, com base na faculdade 
que me confere o ar!. 83 da Constituição Federal, 
ausentar-me-ei do País no período de 7 a 1 O de abril 
de 1996 para realizar Visita de Estado à Repúbr«:a 
Argentina 

2. As relações do Brasil com a Argentina se ca
racterizam hoje por uma densidade e por uma diver
sificação inéditas ao longo da história dos qois paí-
ses. O ãlálogo entre os dois Governos é fluido e 
marcado por cordialidade e por uma saudável apro
ximação, que tem permitido uma construtiva concer
tação e um intercâmbio valioso em grande número 
de questões de interesse dos dois países. 

3. O comércio bilateral beneficiou-se de manei
ra especial com a conclusão, em 1991, do Tratado 
de Assunção, que estabeleceu o Mercosul. O volu
me e o dinamismo do intercâmbio alcançam níveis 
sem precedentes. Após o registro de superâW:s fa
vorâveis ao Brasü nos últimos três anos até 1994, as 
trocas comerciais em 1995 apresentaram saldo em 

·favor da Argentina da ordem de US$1 bilhão e 300 
milhões. Em 1995,26,12% do total das exportações 

Brasma. 14 de março de 1996 argentinas dirigiram-se ao Brasil, que é o maior com
prador individual de produtos argentinos (Seguido 

Senhor Presidente, pela União Européia, com 21 ,30%, e pelos Estados 
Ao cu!ll)rimentar Vossa Excelência, participo Unidos, com 8,62%). Para o Brasil, a Argentina rep-

. que, em reunião realizada em 13 de março do ano resenta o terceiro maior comprador de seus produ-
em curso, fui eleito Presidente da Comissão de tos. havendo sido responsâvel por 12,3% das expor-
Ciêr:lcia e Tecnologia. Comunicação e Informática, tações bra511eiras no ano passado, quando o comér-
juntamente com os Senhores Deputados Luiz Morei- cio nos dois sentidos aüngiu US$9,6 bilhões. k, ex-
ra (PFLIBA), Caries Apolinário (PMDBISP) e Wagner portações do Brasil para a Argentina atingiram 
Salustiano (PPB/SP), respectivamente prime~o. se- US$4,15 bilhões e as importações provenientes des-
gundo e terceiro Vice-Presid•mtes. se país atingiram, em 1995, US$5,45 bilhões. 

Colocando-me ao seu inteiro dispor, 4. Crescem, da mesma forma, os investimen-
Atenciosamente, Deputado Ney Lcij:ies;·~"' ·tos brasileiros missir'~ e, em menor proporção, 

dente. embora quantitativamente importantes, as inversões 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Os 
ofícios lidos vão à pubficação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n2 144, 
de 1996 (li' 262/96, na origem), de 2 do corrente, 
pela qual o Presidente da República comunica que 
se ausentará do País no período de 7 a 10 do cor
rente, para realizar visila de Estado à República Ar
gentina 

É a seguinte a mensagem recebida: 

argentinas no Brasil. Existem, hoje, mais de trezen
tas ennpresas brasileiras instaladas na Argentina e 
passa da centena o número de enipresas argentinas 
implantadas no Brasil. O Grupo Brasil, em Buenos 
Aires, já tem hoje, em São Paulo, sua contrapartida 
no Grupo Argentina, que reúne número expressivo 
de empresários desse pais operando no Brasil 

5. A Visita de Estado que realizarei à Argentina 
darâ seqüência. no nível mais elevado dos dois pai
ses, ao importante diálogo existente entre os órgãos 
principais dos Governos brasileiro e argentino. Esta 



00148 ANAIS DO SENADO FEDERAL Abril de 1996 

visita deverá refletir a importância superlativa das re
lações brasileiro-argentinas e registrar o estágio de 
particular densidade e diversificação em que se en
contram no momento. 

Brasília, 2 de abril de 1996.- Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes AITIÇ>rim) - En- . 
cerrou-se, no dia 3 do corrente, o prazo para apre
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
n"- 135, de 1995, de autoria do Senador Emandes 
Amorim, que dispõe sobre a exploração a corte raso 
da floresta e demais formas de vegetação albórea 
da Bacia Amazónica em áreas selecionadas pelo zo
nearnento ecológico-econômico para uso alternativo 
do solo. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluida em Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Há 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 

Silva. (Pausa) .. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral. V. Ex" dispõe de 20 min. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho afir
mando - e vou continuar a fazê-lo porque é da minha 
obrigação defender o meu Estado - que a Zona 
FranCa. de Manaus é uma economia reflexa que de
pende da conjuntura económica do Brasil. 

No começo deste mês, abordando documento 
a mim enviado pela Associação Comercial do Ama
zonãs, sobre trabalhado elaborado pelo economista 
Ronaldo Bonfim, alinhei os obstáculos que poderão 
pôr em risco todo trabalho realizado nos últimos vin
te e nove anos em prol do desenvolvimento da Ama
zônia Ocidental. 

E vejo com alegria que é um representante da 
Amazônia Ocidental que preside hoje a sessão. As
sim como diviso no plenário outro companheiro da-
quela região. · 

Naqueles obstáculos destaquei doze itens. E 
volto a registrar, Sr. Presidente, que o Senado tem 
dado o apoio, pela maioria, se não quase a unanimi
dade dos eminentes companheiros, à problemática 
na Zena Franca de Manaus. Mas é preciso que haja 
uma conscientização dessas dificuldades. 

Os doze itens que fiz questão de trazer ao co
nhecimento da Casa são: 1) enfraquecimento institu
cional da Su!rama; 2) contingenciamento das expor
tações; 3) instabilidade das normas operacionais; 4) 

entrosamento com o Mercosul; 5) guerra fiscal; 6) 
exigência de processo produtivo básico, chamado 
PPB; 7) custo amázõnla; 8) redução das alíquotas 
do imposto de importação; 9) especialização indus
trial; 10) Zona Franca do Paraguai; 11) Zona Franca 
da Bolívia; e 12) precário relacionamento do empre
sário com o Governo. 

Naquele ·pronunciamento da semana pasSada, 
verberei contra a não realização das reuniões do 
Conselho de Administração da Suframa. Imagine V. 
Ex", Sr. Presidente, que apenas uma reunião foi feita 
nos últimos 14 meses. E colocava em relevo a metá
fora feliz e oportuna do Professor Samuel Benchi
mol: "A interrupção das reuniões do Conselho de 
Administração da Suframa é um ato de· rompimento 
unilateral das relações politicas do Governo Federal 
com a Zona Franca de Manaus" _ 

E já que me referi ao Professor Samuel Ben
chimol, nada mais oportuno do que trazer ao conhe
cimento do Senado essa obra que s_ Ex" intitulou de 
Amazônia 95 - Paraíso do FISCO e Celeiro de Divis.aS. 

Observe como o professor Samuel Benchimol, 
que é insuspeito, técnico especialista· em mátéria 
tanto tributária quanm relativa à economia não só do 
Pais como daquela área também, faz a chamada 
ironia. O que os técnicos, ou melhor, os tecnoburo
cratas, dizem a respeito da Zona Franca de Ma
naus? Que ali se encontra um paraíso fiscal. E ele -
isso é importante registrar- faz o contraponto, dizendo 
que estão equivocados esses anaflslas do Ministério 
da Fazenda e do Ministério do Planejamento, porque 
ali é exatamente o contrário, é o paralso do Frsco. 

E traz dados, Sr. Presidente, que faço questão 
de mostrar ao Plenário: observem a carga fisqll com 
que o Amazonas, no ütimo ano de 1995, contribúu, pri-
meil1lmente para a amoca1ação federal 
US$969,760,544.00; quase um bilhã::l de dólares, só na 
arrecadação federal; para a Previdência Social, o 
Amazonas contnõuiu com US$267 ,506.017; parao.- ...... 
FGTS, US$47,346.413; a arrecadação do ICMS es- -
tadual foi de US$987,419.729. 

Ora, Sr. Presidente, desse total, basta que se 
faça um cálculo: a carga liscal per capita anual foi 
de US$960.00. Vamos comparar Rondônia. Acre, 
Amapá e Roraima com o Pará, que é, inequivoca
mente, o Estado que tem a maior arrecadação sobre 
esses. Enquanto no Amazonas a cargâ fiscal per 
capita ficou em US$960.00, no Pará ficou em ape
nas US$286,000.09. O que isso demonstra, Sr. Pre
sidente? Que a capacidade da economia amazonen
se de gerar receitas púbficas para o Fisco federal -
Previdência, Estado, Municipios - é mais do que 
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concreta. Se não fosse isso, estaria condenada à 
estagnação. Conseqüentemente, quando o Profes
sor Samuel Benchimol demonstra - e esses dados 
foram retirados da St..perintendência da Receita Fe
deral, 2'- Região Ascai/INSS/Secretaria de Fazen
da/Cotepe- que aqUilo é o paraíso do Asco, ele traz 
um elemento impressionante. A Zona Franca impor
tou US$3 bilhões e agregou US$9 bilhões, o triplo; 
ou seja, se ela não existisse, o B.asil teria de impor
tar ou senão arcar com o prejuízo de US$9 bilhões. 

Ora, como é que os eminentes tecnoburocratas 
não estão dando atenção a esta carga tributária? 
Não conseguem sequer reunir o Conselho, cónforme 
dizia ainda há pouco. O Conselho de Administração 
da Su!rama teve apenas uma única sessão em qua
torze meses. Como é possível imaginar que ali exis
te o chamado paraíso fiscal? Simples: quando ali se 
encontram as empresas que passam a contribuir 
para o Asco, fazendo, sim, como disse o Professor 
Benchirnol, o paraíso do Fisco. Vamos encontrar um 
exemplo típico. O Estado do Amazonas pagou para 
a Previdência Social muito mais do que recebeu em 
benefícios. E trago aqui, às folhas 55 do livro do 
eminente Professor Benchimol, um dado da contri
buição do Amazonas em depósito do FGTS: 
US$275,662,652.00. 

Ora, Sr. Presidente, esse dinheiro é do traba
lhador e está depositado na Caixa Económica Po
deria ser usado em um programa de habitação e sa
neamento, promovendo a construção de pelo menos 
1 O mil casas, recrutamento de mão-de-obra e gem
ção de empregos. 

Por incrível que possa parecer, todas essas cir
cunsbãncias são afastadas, abandonadas, porque os 
técnicos do Ministério da Fazenda e do Ministério do 
Planejamento não se deram conta - e aqui a crítica é 
absolutamente construtiva - de que o Estado do 
Amazonas não pode ser tratado como enteado da 
Nação. Se isso for leVado a sério, em sendo daquela 
região, vamos ter que reclamar, porque a Sudene e 
a Sudam estão com suas reuniões absolutamente 
em dia 

O que está havendo nessa política contra a 
Zona Frahca de Manaus? Será que ocorre o que se 
diz, ou seja, coordena-se a forma pela qual a idéia é 
acabar com a mesma antes do tempo? As Bancadas 
do Amazonas, do Pará, de Roraima, de Rondônia. 
do Acre e de parte da chamada Amazônia clássica -
Maranhão, Tocantins, Mato Grosso - não têm feito 
política partidária com a Suframa 

Sr. Presidente, até hoje, não conheço ~;~enh11,m 
dos Srs. Paríamentares - incluo-me nisso - que te-

nha tentad_o nomear ou exonerar o Superintendente 
da Su!ramii. O que todos nós temos feito é defend;.. 
do a Zona Franca de Manaus - e agora falo por mim 
-, oríâe não "lenho nenhuma empresa, não sou sócio, 
nem cotisla, nem acionista, não faço advocacia de 
nenhuma dessas organizações, mas tenho obrigação 
moral, sobretu:lo por ter ali nascido, de a defender. 

Sr. Presidente, vou fazer um dl=o·porme
nOrizado sobre o trabalho do eminente professor Sa
muel Benchimol. Quero iazê-lo num dia que não 
seja segunda-feira - quarta ou quinta-feira - para 
sensibilizar meus Companheiros. Quando entrei no 
Partido ao qual hoje me iiüo, finnei um compromisso 
-- e comigo mais 21 Senadores, portanto 22 -·de de
fender a Zona Franca de Manaus, além da defesa 
comum que tenho aqui recebido da Bancada do 
Amazonas e dos demais Colegas que compõem o 
Senado Feâeral. 

Por hora, quero deixar bem clara esta frase: 
"Zona Franca de Manaus é paraíso do Rsoo e celei
ro de diviSas", na expressão feliz do professor Sa
mueiBenchimoL 

Voltarei à matéria, Sr. Presidente. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 

pelo a palavra para uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra a V. Exª, por cinco minutos, para 
uma breve comunicação, nos termos do art 14, inci
so VIl, do Regimento Interno. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMD&-PR. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os jomalões 
acordaram. Pelo menos um deles despertou de re
pente, não mais que de repenle, como diria Guima
rães Rosa, para a aberração patente e publica um 
enérgico editorial, que eu me permito ler para trazê
lo ao conhecimento do Senado. Trata-se de opinião 
do Jornal Folha de S.Paulo, edição de domingo, 7 
de abril de 1996: 

Sob pressão do Executivo, o Congres
so Nacional poderá aprovar uma lei de pa
tentes leonina, que vai muito aiém das exi
gências de organismos internacionais, como 
a OMC (Organização Mundial do Comércio). 

Certamente não interessa ao Brasil fi
car à margem dos padrões de convivência 
econômica muncf.al. E é desejável que o , 
País defina critérios de proteção intelectual 
mais amplos, em alguns aspectos. Mas o 
substitutivo do Senador Fernando Bezerra 
(PMDB-RN) sobre a lei de patentes, que 
aguarda apenas a votação na Cãmara, uHra-
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passa em muito o que se poderia considerar 
uma postura não nacionalista e de bom senso. 

Contrariando conceito"s universalmente 
aceitos e aplicados em praticamente todo o 
mundo, a patente passará a ser, no Brasil, o 
direito de impedir a produção e até mesmo a 
importação de certos produtos. 

A lei fere, assim, o conceito internacio
nalmente consagrado-da "licença compulsõ
:ia", pela qual o detentor da patente tem a 
obrigação de produzír em dado prazo, de 
um ano, por exemplo, ou, no mínimo, de de
monstrar diligências nesse sentido. 

Os critérios para tanto são óbvios: o in
teresse de qualquer nação em conceder pa
tentes está não apenas no avanço de sua 
ciência e indústria, cOmo na melhoria dos 
bens e serviços oíerecidos à população. 

O substitutivo do Senador Bezerra, po
rém, não só desobriga o detentor da patente 
de produzir no país como ainda lhe concede 
o monopólio da eventual importação do pro
duto. Com a· aprovação dessa vergonhosa 
reserva de mercado - vergonhoso mesmo, 
Sr. Presidente, foi também o silêncio da 
grande imprensa a reapeito disso até agora
, grandes laboratórios poderão impor ao 
consumidor brasileiro o uso de produtos 
mais caros ou obsoletos, sem temor da con
corrência nem a necessidade de novas in
vestimentos no Brasil. 

O projeto incorpora, ademais, um me
canismo retroativo, o pipeline, defendido 

...apenas pelos EUA e rejeitado pela OMC -
Organização Mundial do Comércio. Poderão 
ser paten!eedos aqui produtos que, no rnt.ll
do, foram patenteados até cinco anos antes 
da aprovação da lei brasileira. A Argentina, 
cujo alinhamento diplomático aos EUA é co
nhecido, não só rejeitou a retroatividade 
como fixou um prazo de oito anos para que 
sua lei d~patentes entre em vigor. 

Como se não bastassem essas aberra
ções, o substitutivo avança no campo teme
rário do patenteamento de seres vivos. Ain
da não se conhecem, em todo o mundo, as 
implicações das patentes na área de biotec
nologia Trata-se da possibilidade de que la
boratórios ou corporações sejam 'donos" de 
deda espécie ou raça 

Não são infundados os temores que 
isso provoca Há um mês cientistas da Es-

... cócia anunciaram o sucesso da clonagem 
. de ovelhas. Milhares de seres idênticos po
dem ser produzidos. Ein 1993 a Secretaria 
de Comércio dos EUA chegou a preparar 
petição de patente sobre a seqüência gené
tica de uma mulher indígena do Panamá, re
cuando após protestos. · 

Por fim e como ag:avante, as sanções 
unilaterais dos EUA pai-a pressionar pores
ses itens da lei de paternss são condenadas 
pelo direito internacional. Em vez de acionar 
persistentemente a OMC contra tal albuso, o 
Governo brasileiro cedeu, aceitando o papel 
de infralor que calbia aos EUA. 

Não foi apanas o Governo brasileiro que ce
deu. Sr. Presidente; foi o Senado da Replblica que 
Capitulou, sancionando uma das mais absurdas e 
impatrióticas leis que já se gerou no mundo moder
no, estabelecendo uma condição imperial e subme
tendo tecnológica e cientificamente o Brasil ppra os 
próximas anos e décadas cu pnóxima século. ; 

E este Senado, suportado pela maioria ~o Go
verno, sequer examinou uma das emendas que 
apresentei, que consagrava o princípio da reciproci
dade da Convenção de Geneb~ cu seja, a lei brasi
leira só acataria patentes de países que tivessem 
uma lei com as mesmas concessões que fazíamos 
naquele momento. Nem isso foi considerado. 

Ao ritmo da descrição inteligente do Governa
dor Tasso Jereissati, o Congresso Nacional se enca
minha para aprovar mais essa bart>aridade. 

No Set)ado, o capitula já está encerrado. Resta 
a Câmara, porque da Executivo nada a esperar. É o 
Executivo das reformas concessivas, é o Executivo 
que tem medo de ser brasileiro, que não tem cora
gem de assumir a nacionalidade e que pratica coti
dianamente a política da globalização. 

Aprendi, Sr. Presidente, nos bancos do grupo 
escolar que me alfabetizou, que isso se chama en
treguisma em português. 

Muito obrigado, Sr. Presídente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, 
por cessão do Senador Gilvam Borges. por vinte mi
nutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, esta data assinala a criação, há 50 
anos, da Universidade Federal da Bahia 

O Decreta-Lei n" 9.155 é precisamente deste 
dia, assinado pelo Presidente Eurico Outra, senda 
Ministro da Educação o Sr. Ernesto de Sousa Cam-
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pos A instalação da universidade realizou-se no dia 
2 de julho imediato. . _ 

Foi um dos inspiradores da criação da universi
dade e seu primeiro reitor o Professor Edgar Santos. 
Coube-lhe a tarefa árdua de instalar a instituição, e o 
fez com determinação e entusiasmo. A ele se deve, 
em grande parte, a estrutura da universidade, o de
senvolvimento inicial de seus cursos. Se provoaJU· 
divergências sua administração, -não é hora de dis~ 
cutir-se o mérito do seu trabalho, que foi, inquestio
navelmente, relevante. 

Uma instituição, porém, e de cultura, que al
cança 50 anos de atividade não pode ser produto 
apenas do esforço de um homem, por maís relev~
te que haja sido a sua contribuição no desenvolvi-_ 
menta de suas alividades. Por isso, ao marcar a 
data é justo nomear os que sucederam ao professor 
Edgar Santos, pois cada qua deles, de acordo com 
sua personalidade e as circunstâncias, realizou ser
viço digno de recordação. Foram_ eles, sucessiva
mente, os professores Albérico Fraga, Miguel Cal
mon Sobrinho, Roberto Rgueira Santos, Lafayete 
Pondé, Augusto da Silveira Mascarenhas, Luis Fer
nando Macedo Costa, Germano T abacof, José Ro
gério da Costa Vargens e Biane Azevedo. 

As comemorações do centenário se processam 
sob a presidência do atua reitor, Professor Fefipe 
Serpa Ao longo desses 50 anos, todos esses üus
tres professores concorreram, como puderam, para 
o engrandecimento da Universidade Federal da Ba
hia, a única com esta qualificação no Estado. -

A Universidade, assim criada e assim desen
volvida, estruturou-se a partir do núcleo da Faculda
de de Medicina e englobou outras instituições que jã 
funciOnavam sob configuração diversificada, coiro a 
Escola de Engenharia, ou Escola Politécnica e a Fa
culdade Uvre de Direito da Bahia A essas se incor
poraram outras escolas já enlâo existentes, ou que 
vieram a ser criadas. Certo é que a universidade se 
transformou em grande celli<Q.de pesquisa._& de cul
tura, e concorre hoje para o desenvolvimento da Ba
hia, inclusive por meio de pesquisas que são realiza
das nos álferentes núcleos de ensino nela integrados. 

No momento em que se realizam as solenidades 
comemorativas, a Professora Suzana Afice Marcel'ro 
Cardoso, que é a Presidente da COmissão do Cin
qüentenário, fez, sucintamente, esta justa observação: 

"Dessa universidade cinqüentenária, 
com todas as dificuldades que vem atraves
sando, com todos- 00' de!eWos que lhes são 
imputados, com os problemas, internos e 
externos, que tem enfrentado, tem saído 

url)3 substancial conbibuição para a socie
dade baiana, especificamente, e para a so
ci€d:3de brasileira no gelai: a formação de 
profissionais competentes nas maís diversas 
áreas, a produção de estudos e pesquisas 
voltadas para a busca de solução para pro
blemas regionais, os serviços de extensão 
nos diferentes campos, a relevante contri
buição no campo das artes, a criação de 
mão-de-obra especializada para a sustenta
ção de muitas empresas." 

É apenas um resumo do conjunto 'dos traba
lhos que a universidade vem desenvolvendo, por 
seu corpo docente e com a cooperação dos servido
res em geral .. 

Precisamente hoje, iniciaram-se as solenida
des comemorativas, realizando-se a primeira na Fa
culdade de Direito da Bahia sob a presidência do 
Magnifico Reitor, sendo de assinalar-se que dessa 
escola, por longos anos, participou de alividades na 
rettoria o Professor Orlando Gomes. 

Não podendo assistir à solenidade que ali hoje 
se realizou, quero desta tribuna declarar-me solidá
rio com todas as manifestações que forem feitas em 
demonstração de júbilo pelos 50 anos da Universi
dade Federal da Bahia, da qual tive a honra de ser 
professor, depois de dois concursos, como se esta
belecia na época, na Faculdade de Direito. 

Desta tribuna realço o fato, certo de que a Uni
versidade da Bahia continuará, cada dia mais, um 
centro de cultura e de pesquisa, como !ooja de per
sonalidades üvres e de espírito de tolerância O des
tino dela há de ser o destino da sociedade brasileira, 
no que diz respeito à evolução da cultura e à garan
tia dos direitos humanos, pois que não se entende 

- centro universitário que não seja garantia da ampla 
nberdade de pensamento e de pesquisa 

Assim, Sr. Presidente, marcando o _aconteci
mento, rogo a V. Exª que, em nome da Mesa, mani
feste a satisfação do Senado à Universidade Federal 
da Bahia pela conquista dos seus 50 anos de ativi
dade produtiva e útil para a sociedade brasileira, e 
especialmente para a inteligência baiana 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador lris Rezende, 
por 20 minUtos. -

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a bibuna 
nesta tarde para tecer algumas considerações a res
peito dos últimos acontecimentos verificados na Pe
nitenciária Agroindusbial de Goiás, onde sentencia-
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dos se rebelaram, fazendo quase quatro dezenas de 
reféns, dentre eles figuras mais expressivas do Po
der Judiciário, do Ministério Público estadual e da 
equipe do Governo do Estado. Ali se-encontravam 
dentre os reféns, por exemplo, o Presidente do Tri
bunal de Justiça, uma dezena de juízeS, membros 
do Ministério Público, o Secretário de Segurança Pú
blica do Governo e o próprio Diretor do presídio. 

Como V_ Ex's tiveram oportunidade de verificar 
pela imprensa, foram praticamente sete dias de mui
ta aflição, de muita angústia As atenções da popula
ção de Goiãs se voltaram quase inteiramente para 
aqueles acontecimentos: Eram os reféns que cor
riam risco no interior do presídio, eram os familiares 
dos reféns a exigir providências imediatas do Gover
no, e era o Governo a buscar a melhor saída, o que 
justamente aconteceu. 

Tão logo se verificou a rebelião, o Governador 
Maguito Vilela tomou conhecimento exato dos fatos 
e achou por bem constituir uma comissão de nego
ciação formada pelo Secretãrio do Governo, pelo 
Vi<;e-Presidente do Tnbunal de Justiça, pelo Promo
tor-Geral de Justiça, por representantes do Ministé
rio da Justiça, pelo Presidente da OAB e por mem
bros da Polícia Civil, quais sejam, o Díretor-Geral da 
Polícia Civil, o Comarldante-Geral da Polícia Militar e 
seu Chefe de Gabinete Militar. 

Nesta oportunidade, diante de interpretações 
as mais diversas e do resultado verificado na im
prensa nacional, queremos salientar a competência 
e o equilíbrio demonstrados pelo Governador do Es
tado, que, em síntese, foi quem tomou as decisões 
finais de tudo o que se discutiu naquela ro}'Tlissão. 

-Ao final, todos os reféns foram libertados prati
camente sem arranhões, todas as vidas dos deten
tos, exceto de dois, foram preservadas e a socieda- -
de de Goiãs se sefiüu devidamente protegida. Dos 
quarenta e tantos rebelados, apenas 13 ainda não 
foram capturados. 

Mas gostaria, neste momento em que felicito o 
Governador do meu Estado pela sua postura, pela 
sua atitude serena, pelas providências tomadas d!J- . 
rante todos aqueles dias, ao abordar aqueles acon
tecimentos, de fazer com que deles possam as a~ 
cidades de nosso País - por que não dizer o próprió -
Parlamento nacional - tomar algumas posições que 
nos ~~<.vem à solução de uma das questões maiS 
complexas e mais sérias, que é a dos presídios do 
Brasil. 

A Penitenciária Agrícola de Goiãs, embora 
construída há 36 anos, recebeu ampliações nas 
duas oportunidades em que exerci o mandato de go-

vemador daquele Estado. Posso dizer que a Peni
tenciária Agroindustrial de Goiãs é uma das melho
res do País. Oferece condições de trabalho para 
mais da metade dos detentos que podem exercer 
atividades em cerãnlica, hortas ou cnação. de gado 
para os sentenciados extramuro. A penitenciária pro
duz tijolos, a verdura que é consumida no presídio e 
ainda colabora com a manutenção de creches do 
Governo Estadual, produz o leite e o queijo qué são 
ali consumidos e, intramuros; ·conta fábricas de te
las, de calçados, de bolas, com marcenaria, carpin
taria, serralheria e uma série de indústrias internas 
que oférecem trabalho para mais de soo detentos. 

Entre os que trabalham internamente e.os que 
trabalham externamente ;Jaquele presídio, são mais 
de 400 sentenciados, que têm, de acordo com a lei, 
a sua remuneração mensal, e por que não mencio
nar a recuperação que se tem observado de muitos 
detentos. 

Aproximadamente 300 detentos se encontram 
nas alas consideradas de detentos perigosos _e ou
tros, no pavilhão de detentos não classificados.' 

Em nenhuma cela daquele presídio, embora o 
ideal fosse um preso por cela, hã mais de três de
tentos. A alimentação na penitenciária do Estado, di
ferentemente do que se publicou, é boa Tem aquela 
penitenciária um hospital com 28 leitos, onde todos 
os detentos são assistidos decentemente. Além dis
so, no meu último governo, construiu-se o pavilhão 
administrativo, onde os presos recebem decente
mente seus familiares. 

O Sr. Epitacio Caféteira - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR.IRIS REZENDE - Ou;o com prazer V. Ex" 
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador !ris 

Rezende, também fui Governador de Estado. Ternos 
um problema, porque nunca o Governo quis rever a 
política carcerária Não revendo a politica carcerária, 
o preso fica na penitenciária do seu domicílio. No 
máximo, ele fica na penitenciária do local onde co
meteu o crime. As penfienciárias não têm tanta se
ções quanto as formas de delinqüência, ou não há a 
separação - e vejo que felizmente lá, em Goiás, há 
uma separação dos mais e menos perigosos. De 
uma c.erta forma, são todos colocados como iguais. 
Portanto, é difícil encarcerar uma corsa e um tigre, 
pois dificilmente a corsa vai conseguir sobreviver. 
Entendo que temos que rever o sistema penitenciá
rio brasileiro para termos penitenciárias para prisio
neiros de a!ta periculosidade - assim, as féras terão 
o mesmo grau de perigo e se contraporão umas às 
outras sem problemas-; penitenciárias para~pessoas 
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que delinqüiram, ma5 que não têm essa periculosi
dade; e até penitenciárias agrícolas. Lembro-me, no
bre Senador lris Rezende - e aí vai a idéia de que 
não sou tão novo - , quando era criança, de que 
João Pessoa, ainda vivo, saía com os presos de 
João Pessoa/PB para fazer a estrada de ferro da 
Paraiba. Ele levava, sem nenhum guarda, os presos 
que não eram perigosos para trabalhar na estrada 
de ferro, ganhando diária Ê o tipo de convivência de 
um grupo que, embora tenha delinqüido, é homogê
neo e não representa perigo para a sociedade. Via 
de regra, todas as penitenciáiiàs do Brasil têm ho
mens de maior grau de.periculosidade e outros que 
não oferecem nenhum perigo à sociedade. Este cor
re o risco de sair igual ao primeiro, põrcjue o primeiro 
não tem nada a perder e o último não tem nada a 
ganhar. Então, é importante o discurso de V. Exª 
para se colocar em debate esse assunto. Não quero, 
absolutamente, julgar as autoridades de Goiás, mas 
a impressão que deixou a nós outros foi de que não 
houve responsabilidade da direção do presídio e atê 
do grupo que entrou, porque não era para entregar 
para homens daquela .periculosidade as mais altas 
autoridades do Estado de Goiás. Fica o problema: 
vamos soltar vinte e tantos reféns, mas quantos vão 
morrer quando essa gente sair armada nas ruas? Já 
morreram alguns e Deus queira que não monram 
mais. Mas não se pode, de maneira alguma, entnar 
na cela de feras que estão enjauladas. Considerei 
isso uma temeridade e não foi um bom exemplo 
para o País, pois terminou transformando um delin
qüente numa espécie de herói nacional. Quero me 
congratular com V. Exª por trazer esse assunto para 
esfa Casa, para que haja uma possibilidade de co
meÇarmos a discutir o problema. P~ns a V. Exª 

O SR. !RIS REZENDE - Muito obrigado, Sena
dor Epitacio Cafeteira O aparte de V. Ex", tenha cer
teza, virá robustecer as conclusões que quero tirar 
de meu pronunciamento. É uma intervenção de 
grande valor, principalmente em se 11latando de um 
administrador experimentado, já que V. ~ camegou 
nos ombros a responsabilidade de governar um Es-. 
tado tão imporiante quanto o. .Estado do Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) " Se
nador lris Rezende, o tempo de V. ~ está esgota
do. Solicito que conclua o seu pronunciamento. . . 

S) SR. IRIS REZENDE - Eu gostaria de contar 
com a compreensão da Mesa, uma vez que se trata 
de um tema que merece ser discutido pelos Sns. Se
nadores. Buscamos tirar dos acontecimentos de 
Goiás um motivo para sacudir as autoridades deste 
Pais. a fim de que todos juntos tomemos as provi-

dências Qecessárias para que essa questão dos pre
sidies do Brasil tenha uma solução satisfatória 

O Sr. Geraldo Melo - Permita-me V. ~~i.nn 
aparte? 

O SR. !RIS REZENDE - Concedo o aparte a 
V. Exª 

O Sr. Geraldo Melo - Senador !ris Rezende, 
Presidente da ComisSão de Constituição, Justiçã e 
Cidadania, estou lhe ouvindo com atenção. V. Ex• 
tem o direito de continuar com o seu discurso, pois a 
~ualidade do mesmo assim impõe. Desejava apenas 
mcorporar ao seu pronunciamento a seguinte refle
xão. Se essa é a estrutura do presidio em que se ve
rificaram os acontecimentos da última semana. no 
mínimo, é uma imprudência dizer-se que uma situa· 
ção como aquela decorre do estado geral do siste
ma carcerário brasileiro. Seria um grande luxo se 
pudéssemos oferecer a toda população apenada do 
País as cdndições de vida que, com base em seu 
depoimento, parecem ser oferecidas aos encarcera
dos da Penitenciária de Aparecida, em Goiás. A so
ciedade cria suas instituições para servir a: os que es
tão fora do.s presídios; o pnesídio é a exceçãci. To
dos precisamos gararltir condiÇÕes de vida não pro
priamente para os bandidos, mas para os cidadãos 
comuns. para os homens de bem. A sociedade tem 
obrigação com ela própria; as instituições que ela 
criou são responsáveis pela pnestação de determina
dos serviços à sociedade livre. Os apenados preci
sam ser tratado.s com dignidade, mas seu isolamen
to, confinamento ou afastamento da sociedade já é 
uma indicação .de que a sua convivência não é con
veniente à sociedade que institui o.s presídios e os 
mantêm. Acredito - como costuma haver nesses epi
sódios, pelo lado romãntico que se introduz no pro
cesso, pela inter facie entre esses acontecimentos 
e as emoções das novelas das oito - que se come
çam a incorporar a esses acontecimentos compo
neJljes C!,\Jl' não têm nada a ver coma nealidade nua 
e crua 'V: EXª, que já governou o EStado duas ve
zes. o Senador Caíeteira, que governou o Mara
nhão, e eu, que govemefá Rio Grande do Norte, sa
bemos como é difícil colocar na rua um policial que 
sabe qúe, se morrer. todos aplaudirão a sua bravu- ~ 

ra; se for obrigado a matar, será taivez apresentado 
à execração púbuca Entretanto. um marginal, que 
está preso, que zombou da Policia, das instituições, 
das autoridades em dois EStados, repentinamente é 
apresentado à sociedade como um herói. Acrecfrto 
que deva haver sim uma revisão do sistema peniten
ciário brasileiro, mas deve haver uma revisão tam
bém na atitude com que essas questões estão sen-
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do vistas por todos nós e pelos formadores da opi
nião pública no País. 

O SR. !RIS REZENDE - Muito obrigado, Sena
dor Geraldo Melo, sua interferência já justifica a mi
nha presença nesta tribuna De acordo com os apar
tes recebidos, sentimos que esta Casa muito pode 
oferecer na reformulação do sistema penitenciário, 
do sistema penal brasileiro, aproveitando, inclusive, 
a experiência de ex-Governadores, de penalistas fá. 
meses, de juristas renomados, que integram esta 
Legislatura 

Aproveito as suas palavras: se em um presídio 
com as condições que aqui enumeramos ocorre fato 
como esse, o que não se dirá em outros presídíos, 
por este País afora, que não oferecem as mesmas 
condições? A casa de detenção de Goiânia é um 
exemplo; e o que acontece em outras casas de de
tenções, como a de São Paulo, onde mais de 100 vi
das foram eliminadas em minutos? 

Por que isso está ocorrendo? Porque o País se 
acomodou ao longo dos tempos, sem atentar para 
as mudanças radicai~ que a sociedade vem experi
mentando. O que erà ontem repudiavel pela socie
dade, hoje não é; entretanto, o Código Penal é o 
mesmo. Ontem, sabe V. Ex•, o País não se depara
va com o comércio do tóxico. Hoje, apenas na Peni
tenciária Agrícola de Goiás há inais de 200 senten
ciados pelo tráfico de drogas, considerados autores 
de crimes hediondos. Não faz muito tempo, há 30, 
40 anos, não tínhamos a figura do assaltante; hoje, 
mais de 1 00 sentenciados se encontram ma peniten
ciária de Goiás e em outras penitenciãl;ia5 do País 
por terem cometido assaltos. · · - ·· 

-Mas não se trata apenas õESso, Srs. Senado
res. O Governo - e me refiro ao Poder Executivo, 
ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário - ainda 
não se predcupou com essa realidade cruel. E ain
da há aqueles que estão condenados, sem que os 
governos estaduais se preocupem em capturá-los, 
porque os presídios estão lotados. Há milhares de
les. Em Goiás também os temos em grande quan
tidade, sem que faÇam de juízes ou de autoridá
des reféns, mas continuam a eliminar vidas. O que 
se fez na área de recuperação de detentos nas úJC 
limas décadas? Podemos responder: nada! As pe
nitenciárias, que antas eram destinadas à recupe
raçãO-da criatura humana, hoje são instituições de 
deterioração do caráter. Não temos condições, em 
hipótese alguma, nem em Goiás ou em qualquer 
outro Estado deste País - diante da situação atual 
-, de separar os presos regeneráveis dos não-rege
neráveis. 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Ex• 
um aparie? 

O SR. !RIS REZENDE - Ouço o aparie do no
bre Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner - Não quero me aden
trar no mérito da questão cuja preocupação V. Exª 
externa em seu pronunciamento, ou seja, as qualifie 
cadoras ou não do sistema penitenciário, a revísão 
que se faz necessária em nosso País, mas quanto a 
esse episódio ocorrido em Goiãnia, já que se mani
festou o Estado do Maranhão, na pessoa do Sena
dor Epitacio Cafeteira, e o Rio Grande do Norte, na 
pessoa do Senador Geraldo Melo, gostaria de dizer 
que, nesses últimos dias, no feriado da Semana 
Santa, a preocupação não foi só de Goiãs. Nós, os 
catarinenses, os sulistas também acompanhamos 
pari passu os desdobramentos daquele episódio e, 
às vezes, eu me imaginava em seu lugar, que foi go
vennador por duas vezes, é Semctor de Goiás e é 
um homem nacional. Às vezes, colocava-me no lu
gar do Governador Maguito Vilela, das autoridades 
de Goiás, para ver os desdobramentos, as i::onse
qüências desse caso. O destecho, graças >r-Deus, 
foi o melhor possível, mas comungávamos apfeens;
vos quando lodos procuraram, sob o comando do 
Governador de Goiás, reunir uma comissão para, 
em conjunto, dialogar, a fim de não se tomar uma 
decisão isolada Aliás, cases têm também aconteci
do no nosso Estado. Passamos por esses momen
tos diffceis em outras penitenciãrias do Brasil afora, 
e ninguém desejava que acontecesse isso. Nós, 
como a Nação inteira, não só nos preocupamos 
como acompanhamos, com muito interesse, o caso 
de Goiás nessa Semana Santa Era o que gostaria 
de trazer a V. Exª neste momento. 

O SR. I RIS REZENDE ~ Muito obrigado, Sena
dor Casildo Maldaner, pela intervenção ao meu pro-: 
nunciamento, uma vez que uma palavra de V. Ei', 
representante político- de uma das regiões mais de
senvolvidas do País, poderá alertar ainda mais as 
autoridades, já que a Região Sul também tem ques
tões seriíss•mas na-ãrea da segutança pública 

. · O Sr. Humberto Lucena - V. Exª me permite 
um aparte?· · · 

O SR. IRIS REZENDE -·Com muito prazer, 
ouço v. Ex", Senador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador !ris· 
Rezende, concordo com Í/. Exª quanlo à deteriora
ção do sistema penitenciário brasileiro. Penso que 
todos estamos inteiramente favoráveis a essa tese. 
A questão que se coloca é de como sairmos dessa 
situação. de vez que, ao que parece, peio debate 
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que cresceu em tomo do assunto a partir desse epi
sódio de Goiás, a grande dificuldade são os recur
sos financeiros para criarmos no País um sistema 
penitenciário modema e reeducativo, sobretudo com 
o caráter profissionalizante corno tem de algum· 
modo, segundo estou informado, o próprio sistema 
penitenciário de Goiás no que tange a presídios ru
rais. Nesse instante, sendo V: El<'um-l.íde!'~ 
Estado, ex-Governador por duas vezes, hoje Sena
dor da República, digo a V. Ex" qué fiquei estarreci
do com a entrevista concedida a uma cadeia de rá
dios pelo Desembargador Presidente do Tribunal de 
Justiça de Goiás, que foi um dos reféns nesse episó
dio recente. S. Ex~. fazendo um relato da situação, 
não sô deu razão aos presos amotinados, levando 
]uSiameirte em conta as- pessTmas -e- deSumanas 
condições da penitenciária, como tambérn fez ·um 
verdadeiro libelo contra as toriuras na penitenciária 
de Goiás. Disse S. E# que comprovou pessoalmen
te tudo e fez uma denúncia seriíssima; âtravás do 
rádio, às autoridades, chamando inclusive a atenção 
para o fato de que só se dava repercussão ás de
núncias de torturas de presos polítiC!>5, e não de 
présos comuns. Era isso que eu queria colocar para 
V. Exª, pedindo uma palavra em tomo do assunto. 
Naturalmente V. Ex'!, corno um grande Uder daquele 
Estado, e tendo ao lado o Governador Maguito Vile
la, que inclusive é nosso companheiro do PMDB, po
deria pronunciar-se sobre o assunto, anunciando 
providências para apurar essa denúncia do Presi
dente do Tribunal de Justiça de Goiás. 

O SR. !RIS REZENDE - Agradeço a V. Ex'!, 
Senâdor Humberto Lucena, pelo seu aparte. 

-Na verdade, ocorreu essa entrevisfa por parte· 
do Presidente do Tribunal e, se V. Ex'! ficou surpre
so, nós ficamos constrangidos. Realmente, o Presi
dente do Tribunal não teve nem condição de conhe
cer a situação daquela penitenciária, porque,- tão 
logo ali colocava seus pás, e;e foi corno que seqües
trado e levado a um local onde não existia aceSso, 
mesmo querendo o- Governo buscá-los ou tirá-los 
dequela situação. Be foi colocado nas celas destina
das aos detentos mais perigosos. Conseqüerúernente, 
dali ele não poderia deduzir a situação do presídio. . . ·. 

É claro que a situação no. presídio ·de Goiás 
não era uma situação de quem fica em um hotel de 
duas o.u três estrelas. É uma situação difícil, porque 
basta dizer que ali eles estão presos e não para fa, 
zerem piquenique. Eles estão cumprindo pena, mas 
cumprindo com decência 

Disse e repito, para V. Ex• ter uma idéia, pro
curei inteirar-me disso nos últimos dias e constatei 

que nenhuma cela daquele presídio comportâva 
mais de três detentos. Mais de quatrocentos deten
ros trabalham é se alimentem bem. Como é que se 
poderia medir o nível de uma alíritentação ·quando 
tudo estava praticarnerúe quebrado, destruído, e a 
alimentação era feita por presos não preparados 
para o ato de cozinha? · 

De forma que deduze", oma'Ve'Z"~termrr uma 
figação de amizade muiio profunda oom o Presiden
te do Tribunal, que a sua erúrevisfa inicial tenha sido 
o resultado de quem ficou como refém seqüestrado 
no presídio, correndo risco de vida durante sete 
dias. Por iSso não era de se esperar de uma pessoa 
nessa situação uma entrevista equilibrada, mas não 
tenha dúvida V. E# de que possíveis irreguiarida
âes; possíveis-Otstorções serão ãli apufãdãS pêlo 
Governador Maguito Vilela 

Gosfaría, todavia, Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, de concluir· minhas palavras e salientar 
que, primeiro, esse acontecimento de Goiás e que 
outras rebeliões ocorridas pelos presídios afora nes
te País, que acontecem quase semanalmente- te
mos notícias de presos rebelados, de quebra-quebra 
e incêndios - tudo isso sirva para sacudir as autori
dades brasileiras, e, repito, não apenas do Poder 
Executivo e do Poder legislativo, mas também do 
Poder Judiciário para que todos nós realmente atim
temos para a grande resi>onsabilidade que pesa so
bre os nossos ombros. : · · 

Temos que aprimorar a nossa legislação penal, 
ou seja, temos que aprimorar tanto o Código Penal 
quanto o Código de Processo Penal, de forma que o 

- Judiciário tentia condições: de oferecer suas senten
ças com rapidez. Precisamos. rever a política qe pe
nas instituídas no País, pois rrúlhares e rrúlhares de 
prisioneiros poderiam esiài climprindo suaS penas 
na prestação de serviço. No enfanto. ficam num am
biente muitas vezes indesejável para_ o seu apertei-

- çoamento pessoal. · 

Temos que pensar que o Governo precisa, na 
verdade, destacar recursos para a construção de 
pr~(qios modernos em váfio.s locais .do País, pois 
os governos estaduais não se sentem em condições 
de destacar recursos suficientes para eSsa. área E 
posso dizer a v. Ex'!, e há outros Senadores que fo
ram governadora:;; nos últimos anos, que o Governo 
Federal, na última década, não tem encaminhado 
quase nada para a construção de presídios e para a 
manutenção dos .atuais, ficando tudo quase que às 
expensas dos governos estaduais. 

Para que V. E# teniJa um exemplo de como o 
Congresso Nacional está distante desse problema, 
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posso dizer que agora, na Comissão ·de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, ciente de que cada comis-

. são poderia apresentar dez emendas à proposta or
çamentária, a Comissão preparou algumas. E dentre · 
elas uma que destacava recursos para à construção 
de penitenciárias no Centro-Oeste brasileiro. Porque 
nós temos área para a prática da agricultura e para 
a criação de gado; conseqüentemente, para o apro
veitamento de presos de várias-regiôés do País. O 
Relator nem tomou conhecimento! É esta a posição do 
Pariiamento brasileiro: nem tornou conhecimento de 
urna emenda apresentada pela CorTlissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania do Senado Federal! É isso! 

De forma que venho a esta tribuna justamente 
para aproveitar a presença de ex-governadores, ju
ristas, advogados renomados. a fim de que, quem 
sabe, possamos oferecer uma contribuição a esta si
tuação reinante no País, no mundo, rias p-nsoes, no 
mundo do crime, que tanto tem angustiado a popula
ção brasileira Que desses acontecimentos tiremos 
conclusões necessárias para mudar os destinos da 
política penal e carcerària no Brãsil. · ·· 

Muilo obrigado,.Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - So

bre a mesa, projeto de lei que será lidO pelo Sr: 1" Se
cretário em exercício, SenadOr FranCêlino Pereira 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 58, DE 1996 

Dispõe sobre a transferência dos re
cursos do salário-educação. 

O Congresso Nacional decrel;l: •.. , . __ 
Art. 1• A União transferirá os recursos do salâ

ric:>-educação diretamente a conta específica do órgão 
educacional de cada Estado e do Distriio Fedezal. 

Art. 2" O órgão federal competente ãJVulgará o 
montante da receita arrecadada até o último dia útil 
subseqüente ao do mês da arrecadação. _ 

Art. 32 É facultada a celebração. de convênio da 
União com os Estados e o Distrito Federal para arre
cadar o salário-educação nos respectivos territórios. 

§ 1• Os Estados e o Distrito Federal reterão a 
sua.quota, na forma prevista no art. 1" e no prazo 
máximo de 2(dois) dias úteis, transferindo à Ünião a 
parte da receita que lhe couber. 

§ 2" Os Estados e o DiStrito Federal divuiQarão 
o montante da receita arrecadada até ao último dia 
útil subseqüente ao do mês da arrecadação. 

Art. 42 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 5" São revogadas as disposições em con
trário. 

_ Justificação 

·. A longa trajet6ria da receita do salário-educa
ção, amplamente conhecida, tem como resultado úl
timo o atraso e a redução dos recurso que chegam à 
ponta dos sistemas de ensino, isto é, aos estabeleci
mentos e aos alunos. 

De um lado, desde o momento em que os re
cursos saem da empresa até ao momento em que 
eles retomam para alcançar a sua finalidade consti
tucional de financiar o ensino fundamental público, 
existe um grande número de instâncias burocrâficas 
que retardam o atendimento de necessidades impe
riosas. De outro lado, é freqüente que adm[rilstraçõ
es estaduais, ao receberem a quota que lhes cebe, 
retenham os recursos antes de repassá-los aos ór
gãos de educação. Mesmo com inflação menos 
elevada, são evidentes os prejuízos causados ao 
cumprimento de deveres constituc:iónais do Poder 
Púbnco, sob a forma de ensino fundamental que 
atenda ao padrão de qualidade. O Estado do Para
ná, na administração passada, solucionou estas difi
culdades, aprovando a Lei no 1 0.670, de 17 a e de
zembro de 1993. Esta determinou a transferência 
pelo Tesouro do Estado ao Instituto EducaciOnal do 
Pananâ (FUNDEPAR) dos recursos mencionados no 
prazo de dois dias úteis, contados do ingresso no 
Tesouro. Os resultados foram altamente positivo, 
com maoir aproveitamento das verbas. levando a 
mudanças subatanciais na educação do Estado. 

Este projeto visa, portanto, assegurar o cumpri
mento da finalidiade constitucional da referida contri- . 
buição, de modo a beneficiar o aluno destinatário do 
processo educacional, e coibir o desvio para outras 
funções, especialmente benefício das burpcracías 
púbücas. Para isso, estatui que tanto a quota esta
dual quanto a quota federal sejam transferidas para · 
conta especifica do órgão educacional de cada Esta
do e do Distrito FederaL Mais ainda, obriga à divul
gação-pelo ·órgão federal competente do montante 
da receita arrecadada até ao último dia útil sub
sequente ao do mês, da arrecadação, de modo anã
logo ao que a Constituição Federal (art. 162) dispõe 
para os Fundos de participação dos Estados e dos 
Municípios. Desse modo, encurla-se sensivelmente 
o caminho de volta da receita aos Estaifos de ori
gem e facilita-se a transferência da quota federal, ao 
qual é reservado o nobre papel de conrigir as dispa
ridades regionais. 

Buscando solução mais duradoura, o presente 
projeto chama a atenção para possibilidade de covê
nio entre os Governos Federal e os dos Estados e 
do Distrito Federai, de modo que eStes arrecadem e 
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retenham a sua parte do salário-educação. Com 
isso, a União poderá economizar signifiCativos recur
sos destinados à sua burocracia 

O legislador e o administrador precisam atenter 
para relevância do ensino fundamental em um País 
onde a população, sobretudo em virtude da repetên
cia, não consegue ver concretizado o acesso e o su
cesso à educação compulsória de qualidade. Da 
mesma forma que não se edifica uma casa sobre a 
areia mas sobre a rocha, nsnhum país conseguiu al
cançar alto nível de desenvolvimento sem proporcio-

:rendo decorridos mais de 120 (cento e vinte) 
dias.-· até o presente momento, não se dá conta de 
que qualquer fiscalização para apurar-se as infraçõ
es denunciadas. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1996. - Sena
dor Emandes Amorim, Quarto Secretãrio do Sena
do Federal PMDB- RO. 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Sérgio Roberto Vieira da Mota 
DO. Ministro de Estado das Comunicações 

nar aos seus cidadãos a educação básica. Trata-se Excelentíssimo Senhor Ministro, 
não de ações caritativas ou filantrópicas, maS de Ao tempo em que tenho a grata satisfação de 
assegurar um tipo de educação que, comprovada- cumprimentar Vossa Excelência, permito-me trazer 
mente alcança o mais alto nível de retomo eoonómi- ao conhecimento os fatos a seguir relacionados, so-
co individual e coletivo nos países em desenvolvi- liciténdo as providências devidas: 
mento. Assim, fazer com que os recursos cheguem No município de Ariquemes opera a Rede de Co-
a tempo e a hora à ponta do sistema é contribuir municação Cidade Uda, autorizada a retransmitir os si-
para que os cidadãos aprendam a ser cidadãos, cui- - naís gerados pela T elevisã:l Jovem Pan Uda, conces-
dem de sua saúde e da dos seus filhos, obtenham sionária dos serviços de raliocfóusão de sons e ima-
conhecimento e habilidades para o trabalho, alcancem gens em São PaLio e a inserir ptblicidade iocaJ e pro-
níveís ulteriores de educação e outros beneficies - - gramas de interesses corriunitário no5 teimes do Decre-

Sala das ComissõeS 8 de abril de 1996. - Se- to o" 81.600/78 e Poriaria MC o" 93189, tudo corsoante 
nador Roberto Requião. informa;;ão prestada a!lavés do Ofício o" 214195'SFO, 

(À Comissão de Educação decisão ter- de 9 de rovembro de 1995, deste Miristério. (doe. 1) 
minativa.) - 2. A referida retransmissora no entanto vem re-

transmitindo sinais de TV gerados por outra conces-
0 SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O sionária, e além de inserir publicidade local como lhe 

projeto será publicado e remetido à Comissão com- faculta a legislação, também tem gerado e transmili-
.petente. do, ao vivo programação própria - o que lhe é veda-

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo do sob a pena de imediata paralisação das ativida-
Sr. 10 Secretãrio em exercício, Senador Francelina des e cassação da outorga, emitida a título precãrio 
Pereira pela qual promove o achincalhamento de autorida

J:: lido o_ seguinte: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
~ 312, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com base no art. 50, § 20 da ConstituiÇão Fe

deral e no inciso I do art. 215 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência 
que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, oficio solici
tando informações quanto ãs providências decorren
tes do ofício de número GSEA-515/95, de minha au
toria, encaminhando àquele Ministério. 

Justificação 

Ocome que. em novembro de 1995, encaminhei 
ofício (anexo) ao Excelentissimo Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, denunciando uma série 
de irregularidades cometidas pela Rede de Comuni
cação Cidade Lida., sediada em Ariquemes- RO. · 

des e empresários locais para obter polp~ con
traias publicitãrios, em verdadeira chantagem na 
qual a honra alheia é a mercadoria negociada 

3. Para a comprovação da irregularidade apon
tada, além das próprias autoridades locais de Polícia 
e do Judiciário, bem como o Prefeito e Políticos lo
cais, entnevistados na programação ao vivo, apre
sento o nome do Vereador e Empresário Josenias 
Oliveira, vitima de tentatíva de achaque pelo proprie
tário da retransmissora, Sr. Sebastião Santana 

Face o exposto, soficito com a diligência e discri
ção que o caso nequer, que Vossa Excelência se digne 
determinar ao setor oorrpetente a fiscaf!ZaÇOO autuação, 
e demais providências cabíveis que culrrinam com a 
lactação dos equipamentos e cassação da at.t~ 
precária conoecflda. na !onna da legislação pertinente. 

Atenciosamente. Emandes Santos Amorim, 
Quarto Secretãrio do Senado Federal. 

(A Mesa para DeciSAo.) 
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O 
requerimento lido será despachado à Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III do ar!. 216 do Regi
mento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber- · 
to Lucena por 20 minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, li o noticiaria de imprensa sobre a 
visita do Senhor Presidentê da República, Fernando 
Henrique Cardoso, a três Estados nordestinos: Per
nambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.-Sua· Exce
lência ali esteve· pata- inaugurar · algumas obras, 
como foi o caso de um grande açude em Serra Ta
lhada, e para iniciar outras, dando uma clara demons
tração do seu apoio a:o desenvolvimento regional 

Evidentemente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, Sua Excelência talvez ainda não tenha tido 
tempo de examinar, em profundidade, o documento 
que os Senadores do Nordeste, acima dos partidos 
e das ideologias, entregaram-lhe recentemente. Ali 
situamos a questã6 nordestina muito mais no campo 
estrutural, o que importa em dizer que o que esta
mOS,- na -verdade', esperando ansiosamente de Sua 
Exeelência é a definição de novas di retrizes para o 
desenvolvimento regional, tendo em vista sobretudo 
novos incentivos que possam levar a iniciativa priva
da para a 'Região, não só a iniciativa privada nacio
nal como a internacional, já que temos hoje, depois 
de algumas reformas constitucionais aprovadas, me
lhores condições de investimento do chamado capi
tal estrangeiro de risco no BrasiL Isso ocorreu sobre
tudo no Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
quando toda sua obra, que se costuma dizer foi rea
lizada 50 anos em 5, foi implementada particular
mente no Centro-Sul, com o novo surto de industria
fização que culminou com a indústria automobilística 
do ABC através justamente do capital estrangeiro de 
risco que naquela época era estimulado pelo chama
do cámbio de custo, pelo dólar oficial, extinto no Go
verno Jânio Quadros através da chamada Instrução 
n2 204 da então Sumoc. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, entre as 
providências que o Senhor Presidente da República 
deveria ou deverá tomar em relação ao Nordeste, 
nesse campo mais estrutural a que me --;ro, e que 
!=parte basicamente do nosso docur · "r.to a Sua 
Excelência, temos que distinguir recUr'ouS públicos e 
recurnos privados. Os recursós pCé!icos terão que 
ser naturalmente direcionados àq~ela região, como 
já acentuei nesta Casa em out:-B oportunidade, atra
vés da vontade politica do Governo de fazer com 

que - por mais que a aluai politica económica tenha 
um ·-caráter, que não pode deixar de ser, neoliberal, 
embora em um governo socialdemocrata - o chama
do estado mínimo, tão defendido pelos neoliberais, 

. em_ relação a regiões como o Nordeste, de pobreza 
absoluta. em condições de subdesenvolvimento eco
nõmico e social não eXiste: que ali haja urna exce
ção para que o Estado continue a investir, por meio 
de recursos do T escuro Nacional, em obras de infra
estrutura essenciais para o âesenvolvimento da Re
gião, porque no resto do País não temos dúvida de 
que esse 'estado mínimó-põde, por enquanto, se es
tabelecer, embora eu j)esSóalmente seja contra ele, 
Sr. Presidente. Mas reconheço que São Paulo, por 
exemplo, quem sabe o próprio Rio de Janeiro, Para
nã são Estados que têm um suporte econõmico ii
nànceirõ Capaz de resistir -a essa escassez de recur
sos federais. Mas, no Nordeste é dfferente. 

Temos egora. j)orexeinplo. na Paraíba e em 
outros Estados da Região. a instalação das chama
das Zonas de Pi'Ocessamento de Exporta~o. São 
as ZPEs que fizeram e estão fazendo a g~e Chi
na continentallevantar~e economicamente.~;São 15 
ou 20 zonas especiais .que...a!i funcionám, úina das 
quais visitei quando Presidente do Senado, à frente 
de uma delegação oficial do Brasil, que estão fazen
do com que a China tenha um suno de progresso e 
de desenvolvimento surpreendente. 

Pois bem, os governos estaduais, e é o caso 
do meu Estado, a Paraíba, não têm condições sufi
cientes, no Nordeste, em termos de recursos, para 

- custear as obras de infra-estrutura das chamadas 
ZPEs. que são obras caras. Nesse particular, como 
é urna politica de cunho nacional, embora sediada 
numa região mais pobre do Pa'is, para estimular o 
seu desenvolvimento, seria o caso de o Governo Fe
deral procurar por todos os meios conseguir recur
sos, nem que fosse por intermédio do Banco Mun
dial ou do Banco ltrtemmericano de DesenvoMmen
to, para ajudar esses Estados a concluírem essas 
obras de infra-estrutura 

No momento em que essas ZPEs, que são vol
tadas apenas para a exportação - tenho dito e insis
to em repetir que a vocação do Nordeste é a indús
tria de exportação-, começarem a funcionar, eviden
temente haverá um maior volume de exportações no 
Brasil, melhorando as condições do comércio inter
nacional e possibilitando a continuidade do processo 
de abertura, inclusive com a diminuição das aliquo
tas de importação, um desejo de todos os brasilei
ros. Com isso, poderemos, dentro da economia de 
mercado, incrementar a livre concorrência 
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Sr. Presidente, é fundamental portanto que o 
Governo procure conseguir recursos fisCais do Te
souro Nacional, para ajudar os Estados do Nordeste 
a financiarem as obras de infra-estrutura das Zonas 
de Processamento de Exportação; sem esses recur
sos, essas Zonas não serão instaladas gerando um 
grande prejuízo para o Brasil, que, segundo os últi
mos dados divulgados pela imprensa, está numa si
tuação muito inferior, no âmbito internacional, em 
matéria de exporteção. · 

De outra parte, no que tange ainda a recursos 
públicos, eu diria que, indiretemente, o Governo po
deria também ir ao encontro das nossas aspirações, 
admitindo a instalação na Região Nordeste de uma 
ou duas Zonas de Livre Comércio, a exemplo do que 
existe em Manaus e em outros Estados do norte do 
País. 

Eu mesmo apresentei um projeto criando a 
Zona de Uvre Comércio de Cabedelo, na Paraíba 
Esse projeto está para vir ao Plenério com parecer 
favorável da Comissão de Assuntos Económicos. 
Essa seria uma outra maneira de estimular o desen
volvimento regional. 

Afora isso, creio que o Governo deveria procu
rar prestigiar a fiberação, a tempo e a hora, dos re
cursos do Fundo constitucional para o Banco do 
Nordeste - são 3% - para a Região, e os recursos da 
Sudene para o Finor, que custeiam projetas indus
triais, agroindustriais,· agricolas e agropecuérios da 
Região Nordeste. 

No campo dos recursos da iniciativa privada, 
não me canso de falar sobre o projeto que aprovei 
aqui no Senado e que está há meses na Cãmara 
aQuardando apreciação. O relator é o nobre Deputa
do Manoel Castro, da Bahia, a quem faço um apelo 
para conciuir a apreciação da matéria. Esse projeto 
estabelece preferência para a aplicação, no Nordes
te, dos títulos de conversão da dívida externa brasi
leira. Se esse projeto for transformado em lei, tere
mos outra op'tJrtrmidadEr de im>estimeriti:l' em massa 
de capital eStrangeiro de risco no Nordeste para a 
instalação de novas indústrias, inclusive indústrias 
de exportação, a fim de que possamos resolver, o 
mais rápido possível, os maiores problemas daquela 
Região mais pobre do País: a faita de emprego e a 
baixa renda 

_ Sr. Presidente, quero me congratular com o 
Senhor Presidente da República pela sua visita à 
nossa região e espero que Sua Excelência dê uma 
resposta à Bancada de Senadores do Nordeste no 
que tange ao documento que lhe entregamos recen
temente. 

A~tes de concluir, gostaria apenas de fazer uin 
regisiro: se as palavras do Presidente da República 
não foram animadoras por tim · lado; por outro, de
ram-nos a impressão nitida de que Sua-Excelência 
ainda se preocupa com o assunto. Refiro-me ao pro
jeto de tranaposição das águas do Rio São Francis
co para parte do .semi-érido nordestino,· particular
mente Pernambuco, Paxaiba, Rio Grande-do Norte e 
Ceará, o que seria de vital importãncia para a região 
e para o País. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entre 
1993 e 1994, durante o Governo Itamar Franco, hou
ve a última seca no Nordeste. Na ocasião, para 
atender àquela situação de calamidade pública, fo
ram investidos cerca de US$2 milhões. É de se 
acentuar que os recursos foram aplicados rigorosa
mente, já que o ex-Presidente da República Itamar 
Franco teve, na época, o cuidado de criar a Comis
são Comunitária Nacional, as Comissões Comunitá
rias Estaduais Estaduais e as Comissões Comunitá
rias Municipais. Posso dar um depoimento em rela
ção ao meu Estado: com esses recursos tivemos 
grandes obras realizadas na Para~ba e no resto do 
Nordeste, tais como adutoras, abastecimentõ de 
água, canais de irrigação, poços tubulares, algumas 
rodovias, alguns pequenos açudes, etc, sob a super
visão dos Governadores Ronaldo Cunha Uma e Cí
cero Lucena 

Sr. Presidente, esse recurso que foi gasto com 
a seca no Nordeste durante dois anos - US$2 milhõ
es - seria mais do que suficiente para financiar todo 
o projeto de transposição das águas do Rio São 
Francisco para o semi-árido nordestino. Pelo menos 
foi a impressão que, sobre o assunto, delH!os o ex
Ministro Aluísio Alves do Ministério de Assuntos Re
gionais. 

No governo do Presidente ltemar Franco os 
projetas já estavam prontos, já se tratava das opera
ções de crédito no exteriore já se falava em recur

. sos internos que estariam alocados para aquela 
· obra. O ex-Presidente Itamar Franco, antes de sair 
do governo, declarou que não iniciara a obra porque 
não eslava pronto ainda o projeto de impacto am
biental. Era o único agpecto que faitava ser exami
nado. 

Eritão o que me causou certa perplexidade foi 
o fato de o Senhor Presidente da República Fernan
do Henrique Cardoso ter dito no Nordeste que já ti
nha autorizado a continuação dos estudos sobre a 
execução do projeto de transposição de águas do 
Rio São Francisco para o semi-árido. Ora, ao· que 
me parece. esses estudos já estão prontos. O que 
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estava faltando, como eu disse, era apenas o estudo 
sobre o impacto ambienta, que é da lavra do Minis
tério do Meio Ambiente, hoje entregue ao nordestino 
Gustavo Krause. 

Sr. Presidente, ao terminar, faço desta tribuna 
um apelo ao Senhor Presidente da República para 
que Sua Excelência mande acelerar o projero de im
pac1D ambiental e tome uma decisão política, inician
do-se as obras cem rapidez, visando à transposição 
das águas do São Francisco para o semi-árido nor
destino. 

Voltarei a esse assunto oportunamente e mos
trarei dados técnicos ao Plenário do Senado, na de
fesa intransigente de um projero, Sr. Presidente, que 
é de fundamental importância para o desenvolvi
menro regional do Nordeste e para o Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Mal
daner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
PFOnuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras e Srs. Senadores, neste momento de grande 
expectativa, de perplexidade e de crise por que pas
sa o Sistema Financeiro Nacional, o calcanhar-de
aquiles do Governo Fernando Henrique Cardoso, te
mos de reconhecer, sem a menor dúvida, estar o 
Banco Central resvalando para o descrédito perante 
a opinião pública O que temos visto é uma crise com 
reflexos graves para os que trabalham e produzem 

A nossa esperança é a de que essa crise por 
que passa o Sistema Financeiro possibilite o real sa
neamenro do Sistema e o posterior progresso da 
Nação. 

Nova denúncia sobre fraudes em balanços, se
melhantes às ocorridas no Banco Nacional, foi feita, 
em entrevista aos principais jornais do Pais, pelo 
próprio Chefe Adjunto da Procuradoria-Geral do 
Banco Central .. Como sempre, essa denúncia foi 
contestada pela instituição bancária, negando a 
existência de qualquer irregularidade. Há o temor de 
que outras instituições possam ter cometido o mes
mo tipo de crime. Afinal já são, pelo menos, dezoito 
banccs que estão recorrendo diariamente à linha de 
redesconto do Banco Cenfral por não estarem con
seru.;indo fechar o caixa no fim do dia 

Entretanto, Sr. Presidente, é preciso que se 
faça uma análise maiS profunda não somente do 
Sistema Financeiro, mas de todo c s:stema de cap
tação antecipada de poupança poc.:;iar. As forma de 
"capitalização", de "seguros• e o:.;rras que, ao lado 

das denominadas "raspadinha:s" grassam no territó
rio ·nacional, transformam nossa Pátria num gigan
tesco cassino, num desrespeito frontal à Lei das 
Confravenções PenaiS. Descapitalizam-se impune
mente os incauros trabalhadores e desvirtuam-se do 
Programa Social a que se propõé o Presidente da 
República 

Esta Casa não deve fitar omissa Pelo centrá
rio, temos o dever de informar à Nação brasileira so
bre a nova realidade do mercado financeiro. O Ban
co Central, segundo ficou patente da atual crise do 
SiStema Financeiro, tem se mostrado uma instituição 
despreparada, pelo menos, nos moldes como vem 
se conduzindo cem relação à fiScalização das insti
tuições sob o seu comando. O povo está estarrecido 
diante da lacuna legislativa, do emaranhado de nor
mas jurídicas, do vaivém dos atas normativos e da 
turbulência que enchafurdou o mercado financeiro 
neste País. É preciSo que se faça uma cruzada pela 
moralidade dos sistemas de captação antecipada de 
poupança popular, zelando pela sua legalidade e 
pela sua transparência ' 

Nesta hora crucial por que passa o País, há 
outro segmento que também está sem rumo. Trata
se, Sr. Presidente, do selar de consórcios. Segundo 
declaração do Presidente do Banco Centrai, Gusta
vo Loyola, em depoimento nesta Casa, desde 1991, 
cerca de 70 intervenções administrativas foram exe
cutadas nos consórcios. Orgulha--se Gustavo Loyola 
daquelas medidas tomadas pelo Bancc Central que 
a seu ver foram saneadoras. Temos nossas dúvidas, 
Sr. Presidente. Parece, à primeira vista; tratar-'se de 
medida saudável, irrepreensível. De fato, apenas pa
rece sê-lo, iSto porque os prejuízós causados aos 
consorciados não contemplados daquelas empresas 
sob intervenção são irreparáveis, incalculáveis e alé 
dramáticos. 

Quantas centenas de milhares de chefes-de-fa
mília perderam suas eccnomia:s, provocadas: pela ir
reverente arrogância dos tecnocratas do Bancc Cen
tral em liquidar esse importante segmento econõmi
co! Urge, Sr. Presidente, que seja revertida essa 
anormalidade e proposta uma reformulação total na 
legislação que reguia o sistema de consórcios. 

Nos últimos dez anos, cerca de 15 projetas de 
lei fo•am apresentados no Congresso Nacional, sen
do ~ último um substitutivo da lavra do ex-senador 
Dario Pereira Mas infelizmerrte todos foram arquiva
dos, numa demonstração inequívoca de que não há 
vontade política para se ver solucionada, em definiti
vo, essa problemática de relevante interesse para o 
País. O povo espera, confia e anseia, ainda que tar-
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diamente, que sejam revistas as normas consorciais 
vigentes, desde a Lei n"- 5.768, de 20 de dezembro 
de 1971, regulamentada pelo Decreto n!<7.951, de 9 
de agosto de 1972: Centenas de modificações foram 
baixadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco 
Central, porque, de fato, as normas que ai estão, 
embora pareçam salutares, causam perplexidade. 
As liquidações extrajudiciais, ou intervenções admi
nistrativas em administradoras de consórcio são pro
vidências antiéticas, dracorúanas e até desumanas. 
Sabe-se, Sr. Presidente, que muitas daquelas socie
dades administradoras tinham um ativo ou patrimó
nio superior ao passivo e poderiam cobrir quaisquer · 
danos financeiros aos consumidores consorciados. 

O Professor Mario Henrique Simonsen diz: 

A Lei n2. 6.024, de 13 de março de 
197 4 precisa ser mudada radicalmente... A 
intervenção deveria ser uma maneira de sa

. near as instituições financeiras. Mas a hisló
ria mostra que as intervenções funcionam 
como porta de entrada para as liquidações 
extrajudiciais. E o outro aspecto: é preciso 
criar uma figura que dê agilidade ao Banco 
Central, obrigando as instituições financeiras 
a tomarem medidas preventivas antes de 
entrarem em insolvência 

O Banco Central, Sr. Presidente, tem afirmado 
não ter funcionaria para fiscalizar o Sistema Fman
ceiro e nem para acompanhar as operações bancá
rias. Entretanto, pede designar um batalhão de fun
cionarios, na maioria aposentados, com a remunera
ção atribuída pela própria instituição, sem que haja 
normas que limitem valores e prazos, para promove
rem a liquidação extrajudicial nas sociedades admi
nistradoras de consórcios. 

Quais são as perspectivas dos consorciados 
não contemplados virem a receber os pagamentos 
efetuados? Qual o socorro financeiro; via Proer, 
prestado pelo Banco Central àquelas instituições, 
equiparadas que são, pelo art 1~. parágrafo único, 
inciso I, da Lei nº- 7.492/86? Qual o critério adotado 
pelo Banco Central para tal discriminação, já que 
vem socorrendo, com somas astronómicas as insti
tuições bancárias, sob a alegação de que, em assim 
procedendo está evitando graves prejuízos aos cor
rentistas? E Os consorciados liãO contemplados das 
empresas administradoras sob intervenção, às cen
tenas de milhares, não deveriam ter os mesmos pri
vilégios? Afinal de contas aquelas empresas admi
nistradoras não estão sob a égide de uma autoriza
ção do Poder Público? Claro que estão! 

Nem mesmo a Lei de Falências tem dado tra
tamento tão arbitrário ao comerciante ou industrial 
cuja ··empresa tenha sofrido~ processo !alimentar. 
Em sua defesa requer o que for de seus interes
ses, fiscaliza a administração da falência, tem o di
reito de intervir no processo falimentar, ativa e pas
sivamente. O Poder Público não tem compreendido 
o real papel do instituto da talência, aplicável ao sis
tema de consórcios, em sua exegese mais pura e 
exata. 

Diante de tal fato, a Administração Pública e o 
Poder Judiciaria devem sempre questionar-se sobre 
·as conseqüências, a conveniência, a oporfunidade e 
a adoção da apenação atribuída à empresa organi
zadora do consórcio. Nesse caso, a forma como 
está cjisciplinada, a penalidade prevista na legisla- ~ 
ção vigente é administrativamente impraticável e 
contrária ao Direito. Foi esse o entendimento dà Dr' 
Adriana Pileggi de Soveral, juíza da 8" Vara Federal 
de São Paulo, acatando medida judicial no sentido 
de suspender, "por inconstitucionalidade", a liquida
ção extrajudicial, pelo Banco Central, de duas socie
dades administradoras de consórcios. 

"Houve - ressalta a douta decisão judi
cial - violação do direito de propriedade, de 
liberdade e de um julgamento justo perante 
o Poder Judiciário, e não permitiu qualquer 
possibilidade de defesa por parte dos admi
nistradores dias empresas sob liquidação ex
trajudicial." 

Outra decisão judicial no mesmo sentido foi 
protalada pela Dr- Maria de Fátima de Paula Pessoa 
Costa, da 12' Vara da Justiça Federal, nesta Capitai. 
Essa rriedida judicial foi movida simples!TU1nte pelo 
fato de o Banco Central ter manifestado a intenção 
de intervir na ellllresa administradora, em conse
qüência de acordo firmado entre o consórcio e seus 
consorciados. Esse acordo previa o pagamento pe
los consorciados de uma preStação que teria sido 
dispensada no início da forfuação do grupo, para 
tentar solucionar dificuldades financeiras da empre
sa e garantir a contemplação de todos os consorcia

-dos. O Banco Central entendeu que, como a presta
ção tinha sido dispensada pela empresa a títuio de 
estímulo para realizar, o quanto antes, a primeira as
sembléia do grupo, a empresa não poderia cobrar 
no meio do contrato a citada prestação, a pretexto 
de salvar o consórcio dos problemas financeiros en
frentados pela ellllresa 

Por que o Banco Central não aplicou outra for
ma de penalidade, tal qual a prevista pela própria Lei 
n"- 6.024/7 4? 
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Dispõe a lei: 
A inlervenção cessará: 

a) se os interessados, apresentando as 
necessárias condições de garantia, julgadas 
a critério do Banco Central do Brasil, toma
rem a si o prosseguimento das ativid3des 
econômicas da empresa. 

Não estaria, Sr. Presidente, o Banco Central in
curso nas penalidades previstas no art. 37; § 6º-, da 
Constituição Federal? Peço permissão, Sr. Presi
dente, para ler desta tribuna, não obstanle conheci
do de todos nós, o. referido texto constitucional: · -- -- -

As pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de servi
ços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa 

O Banco Central, Sr. Presidente, perdeu a ca
pacidade de fiscalização do sistema bancário e mais 
ainda de supervisionar e fiscaiizar mais de 500 em
presas-administradoras de consórcios. Por mais de 
uma vez o Banco Central tem sido acusado de negfl
gente por retardar ou deiXar de praticar os atas que 
lhe são pertinentes, não cumprit\ào seu papel de 

· coordenador e fiscaiizador dos sistemas financeiro e 
de consórcios. 

É imprescindível e inadiável, pela sua urgência 
e relevância, aprimorar o processo consorciai, genui
namenle brasileiro, fazendo-se prevalecer os princí
pios de überdade, igualdade, desenvolvimento e, so
bretudo, de justiça social, para levá-lo aos países in
tegrantes do Mercosul e outros da América Latina 

A sabedoria oriental ensina que "para uma ca
minhada de muitas léguas é preciso dar o primeiro 
passo.• O Brasil lem cerca de 1 o milhões de pes
soas -envolvidas diretamente na sistemática consor
ciai vigente e, dentre estas, a maioria composta de 
pessOas humild!l$ que não podem ser ludibriadas 
em seus sonhos de adquirirem bens como um fo
gão, uma geladeira, uma enceradeira etc. 

Sr. Presidente, enquanto o Governo estuda 
medidas para minimizar o· crescente número de de
sempregados no País, pretendendo estimular os se
tore.s que têm maior capacidade de criação de em
prego, o Banco Central fecha as portas de adminis
tradoras de consórcio, aumentando dessa brma o 
caos social já existente. Por isso,. Sr. Presidenle, 
SI% e Srs.. Senadores, não deve a fiscalização des
se segmento econômico. continuar sob o frágil co-

mando do Banco Central. É preciso que haja alguma 
alteip.ção. 

Com as· treqüentes interrupções do sistema, 
ocorridas em 1986, 1989, 1990, 1992, 1994 e 1995, 
houve um desestimulo generalizado da classe em
presarial por essa atividai:!e mercadológica. Nunca é 
tarde para lembrar, nobres colegas, que esse seg
mento econõmico, que já alcançou 1 O% do PIB bra
sileiro, que superou cinco milhões de participantes, 

. que já foi o responsável pelo escoamento d-e 60% da 
produção nacional, que gera impostos nas três 
áreas do Governo e cria empregos, podená ocupar 
mão-de-obra especializada em tomo de 1 ao mil pes
soas, sem quaisquer encargos financeiros, auxmo 
ou subvenção governamental. 

Até hoje, Sr. Presidente, Sr>s e Srs. Senado
res, o sistema de consórcio está envolto num enig
ma nebuloso. Atk hoje não é permitida a formação 
de grupos em prazos inferiores a 50 meses. Até hoje 
não há permissão para serem etetuados lances li
vres, a mola mestra do sistema Até hoje, ·,não se 

· tem notícia dos resultados alcançados nas iirterven
ções do Banco Central. Até hoje não se te~ notícia 
de quantos milhares de consorciados não contem
plados sofreram prejuízos com as famigeradas inter
venções. 

Ora. Sr. Presidente, toda essa atiição, toda 
essa desesperança, toda essa angústia e inseguran
ça do povo brasileiro ainda pod-em transformar-se 
em esperança e alegria, no momento em que os ho
mens públicos que comandam as nossas instituiçõ
es provem à Nação brasileira que são guardiões da 
Constituiçãó, particularmente no que tange ao capt"!Uo 
da administração pública, de obedecer os princípios da 
legalidade, impessoalidade, morafldade e piblicidade. 

Essa era a preocupação que queríamos trazer 
à Casa. âiante do assun!o que divide a Nação. que ê 
a questão dos bancos, um problema sério que todos 
estamos acompanhando. 

Até a imprensa começa agora, na Semana 
Santa, a relatar a preocupação de todos nós - não 
sei se com a Ressurreição de Cristo - de também re
solver o problema do Banco Econômico junto ao 
Banco Excel, através da destinação de R$200 milhõ
es do Proer. Agora o Banco Central quer que o Se
nado venha a convalidar, a cihancetar, servirido de 
parceiro nessa decisão. Mas para repassar 5 bilhões 
de reais e tantos ao Banco Nacional o Senado não 
foi ouvido. Alguma coisa não vai bem no reino da Di
namarca. E ê atê estranho, Sr. Presidente- Não está 
certo isso. Fico me questionando e não dá para dor-
mir direito. · 
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Enquanto prevalece essa indolência generali
zada em relação aos bancos, milhares e milhares de 
pessoas que têm consórcio no Brasil permanecem 
inseguras. E essas administradoras têm o respaldo 
público. para buscarem a poupança das pessoas, 
muitas vezes humildes, que guardam um pouquinho 
de dinheiro para comprar isso ou aquilo, um eletro
doméstico ou alguma coisa que precisam.~ 
lar e vivem agora numa constçmte insegurança 

Isso não ê possível, Sr. Presidente e nobres 
colegas. Precisamos dar mais tranqüilidade e paz 
para quem economiza um pouco na tentativa de for
mar uma poupança e, assim, ajudar no desenvolvi
mento, na geração de mercadorias, de riquezas, de 
empregos. E com isso o Governo ganha nas três es
feras, na incidência nos impostos que acaba tendo 
na geração de todas essas mercadorias e negócios. 

Por isso, essa ê a preocupação que trago à 
Casa com relação aos consórcios ·que existem no 
Brasil, que sofrem também uma insegurança gene-
ralizada . 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, 
por 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Pre
sidente, Sé's e Srs. Senadores, na última segunda
feira, tive oportunidade de trazer ao conhecimento 
desta Casa uma importante matéria, publicada no 
jornal A Gazeta, do Acre, denunciando a incidência 
de grande surto de malária em vários municípios do 
Estado, incluindo a própria capital, Rio Branco, e o 
segundo maior município, Cruzeiro do Sul 

A referida cobertura dava conta de que, em 
118 mil lâminas examinadas pelas autoridades sani
târias do Estado do Acre, acusou-se a incidência de 
quase 36 mil casos de malária, índice muito elevado 
realmente, até mesmo para uma região como a Ama
zônia, onde serrpre ocorreram casos de malária - mas 
não com essa intensidade, já no final do sécuio XX-

Aquele pronunciamento teve, felizmente, .a ne
cessária acolhida por parte do Ministro da Saúde, 
Dr. Adib Jatene, que, no dia de hoje, expressa em 
mensagem via fax; cuja teor tenho a satisfação de 
ler, para conhecimento do Senado: 

"Exrn". Sr. Senador Nabor Júnior 
Senado Federal - Brasma- DF. 
Tomei conhecimento seu discurso pro-

. ferido na sessão do dia 1 ~de albril do corren
te, alusiva malária Acre-Amazônia e deter
minei remessa cópia mesmo· Fundação Na
cional de Saúde, com recomendação provi
dências urgentes. Quanto aparte Senadora 

· Marina Silva, informo estar programada va
cinação massa população brasileira alvo 
contra hepatite "8", iniciando açãa Região 
Amazónica Acre. FalOs alheios nossa vonta
de obrigaram eSte Ministério cancelar con
corrência internacional aquisição vinte mi
lhões doses vacinas, retardando lamentavel
mente procedimentos planejados; 

Atenciosamente, Adib Jatene - Ministro 
de Estado da Saúde.• 

A pronta resposta e a atitude correta all expres
sa pelo Ministro mostram porque tanto nos orgulha
mos de ter em Sua Excelência um dos mais ilustres 
filhos do Acre. O conhecimento de Sua Exc9lência, 
naquela problemática situação, levou-o, como se 
viu, a determinar a adoção das providências capa
zes de combater a endemia que tanta aflige a nossa 
região, inclusive a Estado que V. Ex" representa no 
Senado Federal, RondOnia, onde a incidência de 
malária e de hapalile é também muito elevada 

É, realmente, com muito prazer que venho acu
sar o recebimento dessa mensagem.· Espero que a 
Presidente da Fundação Nacional de Saúde agilize 
as providências Visando ao- combate, preventiva
mente, da malária na Região Amazónica. As medi
das têm que ser prevenilvas. Não adianta, depois de 
a doente já estar contaminada, fazer-se um trata
mento só curativo - temos de adotar providências 
que evitem a incidência dessa doença que tem dizi
mado milhares de vitimas na nossa região. 

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade 
deste pronunciamento, quero reportar-me a um as
sunto que, sinceramente, causou-me estranheza 
nesse final· de semana. O jornal Correio Brazi
liense, edição da última sexta-feira, denti-o dessa 
campanha que visa desmoralizar o Poder Legisla
tivo brasileiro, publicou declarações atnbuídas ao 
Prefeito de São Paulo, Sr. Paulo Salim Maluf. Sua 
Excelência teria declarado que, se qualquer pes-

.• iro;:r qtriSerse 'esconder de um parlamentar, é só 
vir para o Congresso Nacional que não irá encon
trá-lo. 

Ora, duvido que o Preteito Paulo Maluf tenha 
feito essa declaração; gostaria que S. Ex" a desmen
tisse, até mesmo porque se trata de pessoa menos 
autorizada para tecer críticas ao Poder Legisiativo 
com relação à ausência de parlamentares. O Sr. 
Paulo Maluf, quando Deputado Federal, no período 
de 1983 a 1987, foi o mais faltoso às sessões da 
Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional 
talvez ele não tenha comparecido a 1 O% das sessõ
es durante aquela Legislatura. 
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Penso que ele, destarte, não seja a pessoa 
com autoridade moral para crWcar o Congresso Na
cional, tendo como bordão o fato de que, em virtude 
do feriado da Semana Santa c quinta e sexta-feiras
os parlamentares terem cumprido a elementar obri
gação de visitar as suas bases, os seus Estados, e 
de tomar conhecimento dos problemas que afligem 
as coletividades que eles representam aqui no Con-
gresso NacionaL _ 

Isso é normal, porque o exercício da aiividade 
parlamentar não se desenvolve apenas aqui dentro 
do Congresso Nacional, no recinto do plenário ou 
nas comissões. O parlamentar também tem compro
missos políticos nos seus Estados, e quase todos os 
colegas da Câmara e do Senado Federal, na even
tualidade de um feriado dessa natureza, aproveitam 
para visitar suas bases. Não vejó crime algum nisso. 

Essa campanha visa a desmoralizar o Con
gresso Nacional e, inclusive, deu guarida para que 
se publicasse, com bastimte destaque, no Corneio 
Braziliense, de sexta-feira, as declarações atribuí
das ao Prefeito de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Se 
essas declarações forem verdadeiras, quero deixar 
consignado aqui o meu protesto sincero, porque en
tendo que o Prefeito Paulo Maluf não tem condições 
poüticas e morais para crificar·o· Congresso Nacio
nal, posto que, quando exerceu o mandato de Depu
tado Federal, foi um dos mais faltosos em sua Legis
latura 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Se
nador Nabor Júnior, a Mesa se sofidariza com V. Ex• 
nesse protesto. 

Concedo a palavra ao Senador Bel lo Parga 
S- EX"' dispõe de 20 minutos. 

- O SR. BELLO PARGA (PFL~MA. PronunCia o 
seguinte discurso. Sem revisão do onador.)- Sr. Pre
sidente, S<ªs e Srs. Senadores. na tarde de hoje. 
quero trazer ao Plenário desta Casa um assun1o de re
levãncia em nelação ao Sistema F111ar1Céiro Nacional. 

No organismo constitucional brasileiro, há 
corno que um ponto infeccionado, que vem compro
metendo o funcionamento das instituições no tocan
te à regulamentação, à supervisão e à fiscalização 
do Sistema Financeiro Nacional. Trata-se da falta de 
regulamentação do art 192 da Constituição. Parece
me que é um daqueles artigos da nossa Carta Mag
na que sofreu as conseqüências da condução políti-
ca oa Constituição de 1988. · 

Grande parte da falta da regulamentação des
ses artigos decorre do fato de que, no entrevera das 
opiniões, das idéias e çlas ideologias que procura
vam se expressar e dominar o texto constitucional, 

~parte ponderável daquilo que representava con
flitos, mal se manifestava esse conflito, essas dis
sensões não eram resolvidas pelo voto, e foi deixa
do para a regulamentação posterior. E é essa falta 
de regulamentação que vem sendo nociva à condu
ção do Sistema Financeiro Nacional. 

No entanto, Sr. Presidente, S<ªs e Srs. Sena
dores, vejo motivo de satisfação e quero trazer aqui 
o anúncio de que esse ponto infeccionado pOde ser 
curado. Isso porque já está em curso, na Câmara 
Federal, uma proposição do nobre Deputado Antô
nio Kandir, do PSDB de São Paulo, que procura re
solver o problema à moda de corte: o corte no nó 
górdio da falta de regul:amentação do art 192. 

Perrntto-me, portanto. Sr. Presidente, utilizar as 
palavras do próprio DepUtado Antônio Kandlr. posto 
que S. Ex" preparou um tralbalho para ser publicado 
no jornal O Estado de S. Paulo do dia 2 do corren
te. sob o título de "FaciÍitando a reforma financeira". 

O aludido parlamentar alinha o seu pensamen
to e o faz de urna maneira lógica, clara e, \lO meu 
entender, muito convincente. Passo a ler o !Bxto do 
Dapuiado Antônio Kandir: ~ 

~· 

Com o episódio do Banco Nacional, a 
definição de novas regras e instrumentos 
para negular, supervisionar e fiscalizar o fun
cionamento do sistema financeiro deixou, fe
lizmente, de ser assun1o exclusivo de aca
dêmicos e especialistes. Ganhou o interesse 
da opinião pública e, assim, entrou na pauta 
dos assuntos urgentes do Congresso e do 
Executivo. 

A definição dessas novas regras e des
ses instrumentos depende da regulamenta
ção do art 192 da Constitúção, que trata do 
sistema financeiro. Ocorre que, nos últimos 

__ sete anos, fracassaram todas as tentativas 
de regulamentá-lo. Incompetência do Con
gresso? Não. A verdade é que a exigência 
de regulamentação por lei complementar, 
cuja aprovação demanda maioria absoluta, 
e por uma só e única lei complementar, 
conforme entendimento do Supremo Tribu
nal Federal, toma a negulamentação do art 
192 extnemamente improvável, Senão impos
sível. 

Faço aqui um parêntese, Sr. Pnesidente, a fim 
de chamar a atenção dos nobnes pares - cilo os Se
nadores Bernardo Cabral e Josaphat Marinho, gran
des juristas e constitucionalistas - para as razões do 
Dapuiado Antônio Kandir: 
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"A exigência de~ que matéria tão com
plexa e sensível seja regulamenlada num só 
diploma legal, e por quorum qualificado, faz 
de qualquer divergência pontual obstáculo 
suficiente para bloquear a conclusão do pro
cesso. 

Quem perde com isso? Perde o País, 
que há anos "espera Godo!", como os per-~ 
sonagens de Becket!, sem dispor de legisla
ção adequada ao mundo real de exigências, 
desafios e problemas de um sistema finan
ceiro cada vez mais complexo e dinâmico. 

A redação aluai do artigo 192 nos dei
xa na situação de lidar com essa realidade 
amarrados a uma camisa-de-força, quando 
o melhor seria ter unia legislaÇão flexível o 
suficiente para ajustá-la às exigências, de
safios e problemas que o sistema apresen
tar em seu processo de transformação. Al
guns já podem ser identificados. Outros sur
girão no Muro. Mais uma razão para esta-~ 
belecer uma legislação flexível, ao mesmo 
tempo bem focada e rigorosà 

Foi para desatar essa camisa-de-força, 
e abrir espaço para que se façam as mudan
ças necessárias para aumen!af a segurança. 
e credibilidade do sistema financeiro, que 
aprésentei à Câmara emenda constitucional, 
mudando a redação do art 192, com modifi
cações támbém nos art 163 e 164. O objeti
vo fundamental da mudança é deixar no tex
to constitucional apenas os parâmetros ge
rais relativos ao sistema financeiro, penmitin-

-do que a regulamentação especifica se pos
sa fazer topicamente, por leis ordinárias, cuja 
aprovação exige apenas maioria simples. 

Afora essa mudança. geral na concep
ção do arl 192, a emenda trsta de reorien!af 

. .::>.Wo do texto constitucional, fazendo-se in
~ ciarr sobre questões que se revelaram cru

ciais-nos. Últimos anos e demandam regula
mentação: Antes, porém, cuida de fimpar o 
texto constitucional de algumas improprieda
des. Dentre elas, a proibição de que os juros 
reais ultrapassem 12% ao ano e a obrigação 
de que o T escuro e empresas estatais apli
quem suas disponibilidades em instituições 
oficiais de crédito. No primeiro caso, trata-se 
de eliminar o voluntarismo absurdo de que
rer engessar um preço-chave da economia, 
fixando em lei um limite máximo para sua 
variação. No segundo, de eliminar monopó-

li o dos bancos públicos e permitir ao T escu
ro e às estatais a necessária liberdade para 
gerir de modo eficiente suas disponibiffda
desdecaixa 

Quanto à reorienteção de foco promo
vida pela emenda, vejamos exemplos. 

A emenda define expressamente que a 
função principal do Banat Centrar é resguar
dar o valor da moeda, especificando sua fi
nalidade e o âmbito de aluação. Isso é fun
damentai porque, hoje, o BC eStá incumbido 
de coisas demais para fazê-las todas com 
qualidade desejada Abre-se, assim, espaço 
para que, na regulamentação, se defina uma 
nova ãwisão de funções que permita ao BC 
se concentrar em sua função principal, 
transferindo para outros órgãos funções la
terais, como, por exemplo, a regulação e fis
calização de consórcios. 

Estabelece a fixação de mandatos 
para as diretorias do Banco Central, da Co
missão de Valores Mobiliários e da Superin
tendência de Seguros Privados, de modo a 
colocá-las ao abrigo das pressões políticas 
e oferecer-lhes um horizonte seguro de tra
balho. Pelas negras aluais, passível de de
missão a qualquer hora, a diretoria do Ban
co Central, em especial, tem apresentado 
rotatividade incompatível com o planejamen
to de longo prazo de suas atividades - O 
Brasil está entre os recordistas no número 
de presid<>.ntes do BC nos últimos dez ou 15 
anos, o que certamente não contribui para a 
estabilidade monetária 

Prevê a existência de comissão de 
acompanhamento das alividades desSes ór
gãos pelo legislativo e registra a necessida
de de mecanismo institucional para entrosar 
as políticas monetária e cambial com as de
mais políticas económicas. Assim, ao mes
mo tempo em que fortalece a autoridade 
monetária, cóm a fixação de mandatos e de
finição de sua função principal, a emenda 
cria condições para que o Congresso e aso
ciedade tenham maior informação e controle 
sobre a aluação do BC, e marca a necessi
dade de se estabelecer mecanismos institu
cionais voltados a evitar que o BC maneje a 
política monetária e cambial em olímpica di
vergência com as diretrizes das demais polí
ticas relevantes para a estabilidade de pre
ços e o crescimenlo eoonôrnico. 
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Prevê que se integrem as atividades O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder. 
das instituições-e dos órgãos incumbidos da Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
fiscalização dos vários segmentos do siste- dor.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
ma financeiro, medida necessária para dar desta tribuna denunciado o clima de violência e per-
maior eficácia à fiscalização diante da cres- seguição política que está reinando no Estado de 
cente interpenetração desses segmentos Roraima Hã 15 dias relatei as ameaças de violên-
(bancário, de mercado de capitais, de segu- cias e até as agressões pessoais dirigidas pelo Go-
rase previdência). vernador de Estado, o Sr. Neudo Campos, a minha 

Inscreve na .Constituição a proibição, pessoa, à Prefeite de Boa Vista e a outros membros 
antes constante apenas de norma do BC, de da oposição. 
que bancos financiem seus oontroladores e Pois bem, Sr. Presidente, retomo hoje do Este-
prevê exigência de alocação prévia de re- do de Roraima. Infelizmente venho novamente à !ri-
cursos fiscais ou indicação de fonte autori- buna para comenter dois fatos Iamentãveis e que só 
zada em operações de interesse do gover- reforçam as minhas colocações de que, efetivarnen-
no, ambas as providências visando impedir te, Roraima vive hoje um clima extremamente peri-
que se repita a dilapidação de bancos públi- goso e antidernocrâlico. 
cos por razões políticas. Durante a semana passada o Governador do 

Ao reorientar o fato do art. 192 e tomã- Estado teve o desplante de encaminhar a cada Se-
lo passível de regulamentação por lei ordi- nadar desta Casa um ofício em que pessoalmente 
nária, a emenda abre caminho para passar- tecia uma série de acusações, agressões e coloca-
mos sem demora à solução concreta de ções infundadas sobre a minha pessoa Estou. enca-
problemas que se têm acumulado, sem minhando à Mesa e a cada Senador a respostá. des-
resposta eficaz. Importa notar que a emen- sas acusações graiuitas. • 
da de modo algum colide com o trabalho Entendo, maiis urna vez, que o Governador do 
de regulamentação do art. 192, que jã se Estado perdeu uma grande oportunidade de ficar ca-
vem desenvolvendo na Câmara. Ao con- Iacfo e também de demonstrar que se preocupa com 
trãrlo, permite que esse trabalho, sob a o futuro do Estado de Roraima 
forma de vãrias leis ordinárias, alcance de Ao contrãrio, o Governador tem demonstrado 
fato seu intento de aprimorar a segurança por seus atas que está preocupado com uma política 
e credibilidade do sistema financeiro nacio- eleitoral mesquinha e, mais do que isso, com os re-
nal, condição necessária para que a estabili- sullados das últimas pesquisas. Bas demonstram, de 
dade se consolide e o País possa crescer um lado, o bom desempenho da prefeita de Boa VISta, 
em bases sustentãveis e ·percentuais ex- com mais de 80% de aprovaçOO em sua administração 
pressívos." e, por outro lado, a rejeição da administraçãl do Go

Assim conclui, Sr. Presidente, o Depl.ltado An
tônio Kandir. 

vernador, Que crinsegue a proeza cte ter~ de 30% 
de "péssimo" e "ruim" na avaliação do povo do Estado. 

Portanto, essas agressões têm um direciona
mento, Sr. Presidente, intentam mudar o rumo das 
próximas eleições municipais. 

Na oportunidade, saúdo a iniciativa daquele 
Deputado e, ao mesmo tempo, conclarno meus pa
res no Senado para que dêem apoio a essa emenda 
à Constituição Federal, do nobre Deputado de São 
Paulo, para que se elimine do organismo constitucio
nal brasileiro essê ponto infeccionado, que é a falta 
de regulamentação do art. 192. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e agra
deço a V. Exª por ter-me concedido a palavra 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a ~avra pela Uderança do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, 
como Uder, por 5 minutos, para comunicação urgen
te de interesse partidário, nos termos do art. 14, 11, a, 
do Regimento Interno. 

Entretanto, Sr. Presidente, fato mais grave -
que quero esclarecer à Casa • ocorreu no último fi
nal de semana Fui surpreendido por ·matéria do jor
nal O Estado de S.Paulo, que estranhamellte dizia 
que o Senador Romero Jucá, do PFL, poderia ser 
preso e ter seu mandato cassado. 

Não entendi. Pedi que me passassem a maté
ria por fax para Roraima, e para minha surpresa vi 
que o jornal O Estado de S.Paulo publicava matéria 
sem pé nem cabeça, em que dizia que, por ter sido 
Presidente da Funai e por ter tido alguns processos 
naquela instituição sobre a questão de venda de ma
deira, eu, como Senador, corria o risco de ser preso. 
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Sr. Presidente, tive · o cuidado de _ligar para 
aquele jornal e esclarecer a questão, ó que desejo 
fazer. neste momento, à Casa e à opinião pública: 
·Fui Presidente da Funai durante três anos. Inclusive. 
inverti a história da instituição -até eu ser Presidente 
daquele órgão, caía o presidente e ficavam os Minis
tros, passei por três Ministros e somente sal da Presi
dência da Funai pãia assumir o Governo de Roraima 

No tocante à retirada de madeira nas áreas da 
Funai. eu mesmo provoquei à PoliCia Federal e agi 
contra os madeireiros. A maior prova disso tudo é que 
no inquérito promovido pela Policia Federal, a meu pe
dido, aquele órgão esclarece bem a questão. Diz ela: 

•Quanto a Romero Jucá Filho, ouvimo
lo, em termos de declarações. visto que, 
após conhecimento dos autos, não vimos 
cerno indiciá-lo. Seu âepoimento foi bastan
te proveitoso e veio de encontro ao que res
tou apurado, ou seja, não teve nenhuma 
participação nas fraudes denunciadas. Pres
tou depoimento às fls. 847/849 e juntou os 
documentos às fls_ 850/858, em que com
prová-a fiSura da sua ·administração". 

A minha administração, por denúncia, foi inves
tigada pela Polícia Federal,. e tenho o atestado da 
investigação feita por aquele órgão declarando que 
nada foi comprovado sobre minha pessoa. 

Sr. Presidente. tenho também documento do 
Tnbunal de Contas da União que demonstra que 
toda a minha administração, não somente à frente 
da Funai nesses três anos. mas também à frente da 
Presidência do Projeto Rondon e à frente do Gover
RO do Estado de Roraima. todas as minhas contas · 
foram aprovadas pelo Tnbunal de Contas da União. 

Garanto, Sr. Presidente. que poucos presiden
tes da Funai, pela complexidade do órgão, pela difi
culdade de gerir aquela máquina administrativa, tive
ram suas centas aprovadas pelo Tribunal de Contas 
da União cerno eu tive. 

Acrescento· mais, Sr. Presidente. Apresento 
também Certidão e Distribuição de Ações de Execu
ções Cíveis e Criminais da Justiça Federal, onde 
provo que não estou sendo indiciado, nem estou 
respondendo a qualquer processo na Justiça Fede
ral. Tudo isso para responder a matéria do jornal O 
Estado de S.Paulo, por mim considerada irrespon
sável. -~- --

Mas essa questão não fica só ai. Nesse ponto, 
Sr. Presidente, gostaria de fazer a ligação. Fui pes
quisar por que o jornal O Estado de S.Paulo, jornal 
sério e que entendo respeitado no Pais, gratuita-

mente coloccu matéria dessa ordem sem me ouvir 
corno a· outro lado da questão. 

·-Fui pesquisar o· motivo, Sr. Presidente e veja a 
coincidência que descobri: O jornal O Estado de 
S.Paulo tem um articulista chamado Gaudêncio Tor
qiJato. Ele escreve para o jornaL A minha surpresa, 
Sr. Presidente, foi verificar que esse mesmo Sr. 
Gaudêncio Torquato, que tem uma consulloria cha
mada GT Consultaria de Comunicação, sediada na 
iua lnhambu n"- 1.739, em São Paulo, bairro de ln
dianópolis, recebe do Governo do EStado de Rorai
ma mais de R$59 mil por mês para prestar assesso
ria ao Governador Neudo Campos. Sr. Presidente, 
tenho aqui a nota do mês de março, mas também te
nho em meu poder as notas de outros meSes, para 
cemprovar que é uma assesSoria permanente. 

·Estranhamente, o Sr. GaudêncioTorquato, que 
escreve no jornal O Estado de S.Paulo, presta as
sessoria ao Governador, no momento em que esta
mos sendo atacados pelo Governador, perseguidos 
pelo Governador, agredidos pelo Governador. 

Vou encaminhar, Sr. Presidente, esta nota e 
esta documentação à direção do jornal O Estado de 
S.Paulo, à família Mesquita, que, tenho certeza, não 
cenhece esse tipo de envolvimento de seus àrticulis
tas. Entendo que o jornal tem o direito de publicar o 
que quiser, mas, no mínimo, é estranho que não te
nha me ouvido, porque, se o tivesse feito. teria rece
bido este material para comprovar que as denúncias 
são falsas. 

São denúncias de 1988, denúnCias que esse 
mesmo grupo político utilizou quando tentou. aqui 
neste Senado. barrar minha nomeação para Gover
nador de Roraima São notícias anacrõnicas, escle
rosadas, mentirosas. que estão sendo re,vividas à 
base de consuitorias jornalísticas caríssimas, pagas 
com o dinheiro do povo do Estado de Roraima · 

Estou entrando cem uma ação popular contra o 
Governador para que devolva aos cofres públicos o 
dinheiro que foi gasto com esse àbsurdo, cem esse 
tipo de atitudê que certamente não trará nenhum be
nefício ao Estado de Ronaima 

Quero· deixar aqui essas explicações, Sr. Presi
dente, para que não palre sobre minha atividade pú
blica qualquer dúvida Não tenho medo de ser preso, 
não tenho medo de ser cassado, não nasci senador, 
não nasci governador, mas nasci homem e respon
sável. 

Quero reafirmar aqui que vou continuar a luta 
em defesa das Oposições de Roraima, denunciando 
o que hã de errado no Governo do Estado. Se o Go
vernador quiser. gaste mais dinheiro para me dene-
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grir, mas saiba de antemão que qualquer ação como 
essa, qualquer agressão como essa. será repelida 
no momento necessário e, mais do que isso, não en
contrará guarida no sentido de fazer com que eu re
nuncie aos meus compromissos nem abra mão do 
direito de representar aqui meu Estado, com hornbri
dade e seriedade em defesa daquela população: 

Deixo aqui esta denúncia, Sr. Presidente: a de
núncia do gasto do dinheiro público na tentativa de 
denegrir um Senador da República. Fica aqui minha 
denúncia de violência, de perseguição, e também 
minha reafirmação de que não baixaremos a cabeça 
e continuaremos .a lutar para libertar Roraima des
ses perseguidores, desses-ditadores de plantão que 
não reconhecem o direito das Oposições e querem 
acabar com a democracia e calar os políticos que 
não comungam com o tipo de corrupção, com o tipo 
de roubalheira e com o tipo de canalhice que vigora 
hoje na administração pública estadual do Estado de 
Roraima 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Bor-
ges. (Pausa.) · · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva (Pausa.) 

O Sr. ·senador José lgnácio Ferreira enviou 
discurso à Mesa para ser publicado na forma do dis
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. E# será atendido. 

O SR. JOSÉ !GNÁC!O FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, sinto indig
nãção ao deparar-me com o balanço do Banco do 
Brasil estampado um prejuízo sem precedentes na 
história daquela instiruição ou de qualquer outra que 
opera no país e talvez no mundo. 

Confesso que nãó conseguia entender porque 
chegou a essa preocupante situação o maior banco 
da América Latina, com larga experiência no merca
do bancário nacional e internacional, vasta rede de 
agências no país·e no exterior, invejável carteira de 
operações e diversificada linha de produtos e servi
ços financeiros. E mais, uma instituição que conta 
com quadros de funcionários e dirigentes altamenta 
capacitados e dedicados aos objetivos maiores da 
errlj)resa. 

Creio que a atividade bancária talvez seja a 
única no mundo que não tem o direito de apresentar 
resultado negativo, pois transaciona uma mercadoria 
avidamente procurada e, hoje, com os sofisticados 

recursos de informática e a evolução da comunica
ção, dispõe de mecanismos capazes dé avaliar ris
cos e evitar perdas, salvo casos de inoompetência ge
rencial ou de má-fé na conduçã:l de seus negócios. 

Considerando a importãncia do Banco do Bra
sil no_ contexto sóeio-econômico brasileiro, senti-me 
na obrigação de buscar explicações que justificas
sem esse quadro de ãriiculdades. Inicialmente, ima
ginava que a principal causa fosse a decantada per
da do chamado lucro inflacionário. Mas, para minha 
surpresa, deparei-me com problemas muito mais 
complexos, muitos dos quaiS extrapolam o próprio 
âmbito interno da empresa 

Para melhor compreender o que acónteceu, 
penso ser necessário recuar um pouco no tempo. 
Em 1964, no bojo da Reforma Bancária, o Banco do 
Brasil perdeu funções típicas de autoridade monetá
ria, em decorrência da criação do Banco Centrai, 
mas manteve as atribuições de agente do T escuro 
Nacional e de executor de algumas tarefas próprias 
do Banco Centra!, mediante adequada remunera

. ção, segundo preconizado na Lei ~ 4.595. Na ver
dade essa remuneração nem sempre foi adeqUada e 
tampouco tempestiva ' 

Em meados dos anos 80, dentro das alteraçõ
es ocorridas no processo de reordenamento das fi
nanças públicas, o Banco foi submetido a novo pro
cesso de esvaziamento, com a extinção da Conta de 
Movimento. 

Ocorre que a Conta de Movimento era o meca
nismo de que o Banco do Brasil dispunha para sus
tentar atividades que continuaria a exercer e, a bem 
da verdade, vem exercendo até os dias de hoje, na 
qualidade de executor de políticas de interesse go
vernamental. Com a eliminação daquela sistemálica, 
em fevereiro de 1986, caberia ter sido definida, à 
época, nova forma de suprimento de recursos. T ai, 
no entanto, não ocorreu. 

Pelo contrário, o Banco continuou a atuar como 
antes do encerramento da Conta de Movimento, 
substituindo aquela fonte não onerosa por recursos 
captados no mercado, interna ou externamente. 

Imaginava-se, naquela oportunidade, que a 
sustentação do Banco se daria mediante autoriza
ção para sua entrada, através de subsidiárias, em 
outros ramos do mercado financeiro até então pri
vativos da iniciativa privada Acontece que pelo 
menos dois aspectos deixaram de merecer a aten
ção devida e, por conseqüência, não se promoveu 
sobre eles os ajustes exigidos: a estrutura de cus
tos do Banco e a sua carteira de operações de cré
dito. 
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Quanto à carteira de crédito, basta citar que 
o Banco sempre foi o grande suporte da agrope
cuária. principalmente no financiamentos de pro
dutos amparados pela Política de Garantia de Pre
ços Mínimos e os relacionados ao segmento su
cro-alcooleiro. Todos sabemos das batalhas aqui 
travadas que culminaram em anistias e prorroga
ções sucessivas de prazos de vencimento, o que 
obviamente acabou onerando a Instituição. De outra 
parte, não raro, o Banco tem-sido chamado a apoiar 
alguns segmentos dos setores secundário e terciá
rio, que há muito tempo vêm apresentando compro
metimenlo de sua Capacidade de pagamento e dos 
quais os bancos privados também procuraram se 
afastar. 

No caso da estrutura de custos, vale lembrar, 
dentre outros, dois fatos relevantes. O primeiro, pela 
sua condição de banco público, foi obrigado a mail
ter agência ou criar novas em praças sem potencial 
econômico, ali permanecendo ou se instalando, em 
atendimento, não raro, a interesses políticos-partidá
rios. O outro diz respeito a execução de serviços ao 
T escuro Nacional, sem a adequada remuneração ou 
sem sua definição precisa, o que deu origem a con
tencioso entre as partes, só recentemente objeto de 
acerto parcial. 

Vale ainda ressaltar os efeitos dos sucessivos 
planos econômicos a que o peis foi submetido des
de o Plano Cruzado em i 986. Muitos bancos "priva
dos conseguiram fazer a adequação de suas estru
turas organizacional e operacional, diminuindo o nú
mero de agências, reduzindo o quadro funcional e 
revisando suas políticas de crédito. No Banco do 
Brasil, como veremos a seguir, a adequação foi len
tã e não chegou ao finaL 

Acontece que, a partir da extinção da Conta de 
Movimento, não foram dadas ao Banco do Bra5ll 
condiçõeS plenas de competir no mercado. Como 
sociedade de economia mista, continuou preso às 
normas disciplinadoras de entidades públicas, retar
dando sua adequação a um ambiente em que a ve
locidade de adaptação é fundamental para a sobre
vivência de qualquer empresa 

Há que se levar em conta, ainda. a.questão da 
descontinuidade administrativa e as seqüelas daí 
decorrentes, o que tem implicado sérios transtornos 
para o Banco, não só em termos de orientação da 
põfítica de negócios, como também no que se refere 
a custos, mercê das reformas procedidas pelas ad
ministrações que se sucederam ~ do que resuHou, 
por exemplo, perda da qualidade dos sistemas de 
controle. 

Como a estrutura de custos não foi ajustada na 
amplitude necessária, acredito que se um problema 
mais sério não aconteceu com a Instituição, -é por
que os ganhos com a inflação mascaravam seus re
suHados como, de reslo, aconteceu com quase to
dos os agentes econõmicos, em particular o seg
mento bancário, que passou a concentrar suas apli
cações na ciranda financeira 

Quando se compara o desempenho do Banco 
do Brasil com a indústria bancária. pode-se verificar 
que seus ganhos não foram ainda maiores porque, 
em delrimentos daquelas operações, o Banco sem

. pre buscou, como agente financeiro oficial, apoiar o 
segmento prodJJtivo, principalmente os setores rural 
e agro-industriai. · 

Acrescente-se ainda a esses aspectos o ônus 
das determinações da governos passados, que o 
Banco cumpriu fielmente, sem ter sido adequada
mente ressarcido. Posso mencionar, por exemplo, a 
sustentação de parcela substancial da divida exter

- na brasileira que, em sua grande maioria, originou-
- se da necessidade de financiamento do modelo de 
crescimento definido para o País; a conceSsão de fi
nanciamentos a outros paises, sem o necessário 
aparte de recursos oficiais; a inversão de capital pró
prio em empresas domésticas, como por exemplo na 
Siderbras, cuja solução do processo de privatização, 
até o momento, náo se concretizou; a realização, 
sob orientação do Governo Federal, de operações 
de crédito de vulto com outras empresas estatais 

·que se tomaram inadimplentes; e, finalmente, a cul
tura de realização de operações de longo prazo, in
consistente com as exigências de curlo prazo dos 
poupadores. 

Não se trata aqui de condenar o encerramenlo 
da Conta de Movimento, que teve o mérito de corri
gir dislorções e conferir transparência às contas pú
blicas, no tocante às relações entre o Banco do Bra
sil, o Banco Central e o T escuro Nacional, mas de 
ressaltar que seus efeiiDs sobre o BB se fazem sen

. tir ainda hoje. 

O fato é que, após a criaÇão da Secretaria do 
T ésouro Nacional, o enfoque do financiamento com 
recursos do Orçamento da União, em especial do 
setor rural, mudou substancialmente. Passou a pre
valecer a sistemática da equalização de taxas em IU:
gar da utilização do crédito pleno com tais recursos. 
Com isso, a parlicipeção do T escuro Nacional no fi
nanciamento das atividades rurais caiu de 65% para 
cerca de 1 O% entre os anos de 1986 e 1995. 

Em contrapartida, cresceu subsiancialmente a 
participação de recursos do Banco do Brasil no fi-
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nanciamento do setor agrícola Ao final de 1995; ·cer
ca de 73% dos recursos aplicados pelo Banco no 
crédito rural eram provenientes de .captações reali
zadas no mercado, principalmente via caderneta de 
poupança Obviamente, trata-se de fonte onerosa de 
recursos, contribuindo para a elevaçao das taxas de 
juros reais do setor. Talvez isso explique parte do 
crescimento dos índices de inadimplência, que salta
ram da faixa de 5%, no início da década de 80, para 
o atua1 patamar de 40%. 

Como o Banco do Brasil foi - e ainda é - res-
ponsável por mais de 80% dos créditos fornecidos 
pelo Sistema Financeiro ao setor rural, não é dificil 
imaginar o peso dessa inadimplência do setor agrí
cola nos resultados adversos. apresentados pelo 
Banco. A securitização de dividas, recentemente 
aprovada por este Parlamento, devera contribuir 
para amenizar tal situação. 

Além desses aspectos, o Banco do Brasil so
freu ainda o forte impacto da valorização cambial in
cidente sobre seus investimentos no exterior, a partir 
de julho de 1994, gerando perdas nas contas de re-
sultado e no seu patrimônio. · 

A respeito dos investimentos externos neces
sários aos carregamento da dívida externa brasilei
ra, é forçoso reconhecer que o Banco Sl,II)Ortou per
da apreciável na sua receite, ao se considerar o cus
to de oportunidade da apficação daqueles valores no 
país, onde as taxas de juros sempre foram expressi
vamente mais elevadas. 

Senhor Presidente, senhores senadores, esse 
foi o quadro encontrado pela atual administração do 

· Banco. E aqui quero fazer um registro. Essa admi
nistração não limitou-se a identificar os problemas. 
Teve o alto senso profissional de indicar caminhos 
para solução das deficiências da empresa. 

Desde sua posse, no início do ano passado. 
adotou um rigoroso plano· de ajustes que visava de 
imediato eliminar o desequilíbrio financeiro, através 
da redução de custos e ampliação das receftas, e 
preparar a empresa para atuar_ em cenário de econo
mia estável e capaz_de enfrentar a concorrência 

Vencida a prirtleira etapa,. lança agora um inova
dor plano de reestruturação, com total apoio do gover
no, que por certo mudará a face da empresa, mais ca
pitaliza:!a e competitNa e menos vulnerável a ingerên
cia política O compartilhamento de sua gestão com os 
adõnistas minoritários privados garante mais transpa
rência na sua atuação. Continuará sendo a grande 
agência de fomento de que dispóe o governo. mas 
resguardada dos desmandos · provocados pela ex
cessiva intervenção do Estado em sua gestão. 

Por isso, senhores senadores, estou convenci
do ae que o Banco do Brasil do futuro será uma em
preSa. ágil, modema, dinâmica, com forte espírito pú
blico e desempenho de empresa privada, perfeila
mente identificada com o anseio moralizador da so
ciedade brasileira e que tem caracterizado a açao 
deste governo. 

O SR. PRESIDENTE (Emancles Amorim) - A 
Presidência designa para a sessã:> deliberativa ordiná
ria, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PRQJETO DE RESOLUÇÃO N" 29, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art 172, 11, de parágrafo único, in fine, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Re
solução ""29, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n" 128, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Econômicos), que autoriza o MtiiiíC•R!O dõ · 
Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Município do Rio de Janeiro - LFTM~RIO, ~jos 
rec01sos serão destinados ao giro da Dívida Móbiliá
ria do Município. vencível no 1~ semestre de 1996. 

-2-
REQUERIMENTO N" 215, DE 1996 

Votaçao, em turno único, do Requerimento ri> 
215, de 1996, do Senador Humberto Lucena, solici
tando, (lOS termos do art 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n" 206, de 1995, de sua autoria, que dis
põe sobre a alocação de depósitos especiais remu
nerados, de recursos de áiSponibiliclade financeira 
Fundo de Amparo ao Trabalhador .. FAT, na Gaixa 
Econômica Federal, e dá outras providências. 

-3- .. 
REQUERIMENTO N"222, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
222. de 1996, do Senado!: Nabor Júnior, solicitando, 
nos termos regimentais,. a· tramitação conjunta das 
Propostas de Emenda à Co~ção n"i i; e 65, de 
1995, por tratarem de matérias que versam o mes
mo assunto. 

-4-
REQUERIMENTO N" 230, DE 1996 . 

Votação, em turno único, do Requerimento ri' 
230, de 1996, do Senador José Eduardo Outra, sol~ 
citando. nos termos regimentais; tramftação conjunta 
das Propostas de Emenda à Constituição n% 5 e 26, 
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de 1995, 8 e 1 O, de 1996, por tratarem de matérias - 451, de 1995, da Comissão de Assuntos 
que versam o mesmo assunto. Sociais, favorável ao Projero; e 

. ~ 107, de 1996, da Comissão deCcinstituição, 
Justiça e Cidadania (em audiência), pela injurídici

-5-
REQUERIMENTO N2244, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimenro nº-
2#; der !996, do Senador Bello Parga, solicitando, 
nos termos regimentais, a retirada do Projero de Lei 
do Senado n'- 40, de 1996, de sua autoria que altera 
a Lei nº- 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que al
tera a legislação do imposto de renda das pessoas 
físicas e dá outras providências. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 1993 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de lei 
da Câmara nº-143, de 1993 (n'- 2.151/91, na Casa 
de origem), que institui o direito do educando ao 
atendimento psicológico-educacional, tendo 

Parecer favorável, sob n• 87, de 1996, da Co
missão 

-de Assuntos Sociais. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 24, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do Recurso nº- 2, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
do Senado n'- 24, de 1995, de auroria do Senador 
Odacir Soares, que dispõe sobre a proibição de ven
da de bebidas alcoólicas para menores de 21 anos e 
dá outras providências, tendo 

- · · PareCeres sob r.ºs: 

dade, e, no mérito, pela rejeição. 

... . -8-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº264, DE 1995 

(Incluído ém Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº- 1.589. de 1995) 

Projeto de lei do Senado n• 264, de 1995, de 
autoria da Senador Pedro Simon, que altera a re
dação da alínea e do artigo 38 da Lei nº- 4.117, de 
27 de agosto de 1962, que institui o Código Bra
sileiro de Telecomunicações, e dá outras provi
dências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao) 

-9-
MA TÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n'- 93, de 1995, de 
autoria da Senador Joel de Hollanda, que denomina 
Governador Nilo Coelho a BR-428, no Estado de 
Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Nada mais havendo que tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h50mín) 
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Ata da 37ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 9 de abril de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legi~latura 
Presidência dos Srs. José Samey, Renan Ca/heiros 

Antônio Carias Valadares e Ney Suassuna 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE-. 
GERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães
Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto - Artur da 
Tãvola- Bello Parga- Benedita da Silva- Benrve
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos Pa
trocínio- Carlos Wilson- Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Él
cio Álvares - Epitãcio Cafeteira - Emandes Amorim 
- Espétidião Amin - Fernando Bezerra - Francelina 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilher
me Palmeira- Hugo Napoleão - Íris Rezende- Ja
der Barl:>alho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Alves - José Bianco -
José Bonifá.cio - José Eduardo Outra -José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda -José Samey - Jú
nia Maríse- Lauro Campos- Levy Dias- Lucídio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Al
berto de Oliveira - Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon - Ramez T ebet- Renan Calheiros - Roberto 
Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Lima- Sebastião Rocha- Teotonio Vilela-Ft
liio - Vilson Kleinübing - Waldeck Omeias •. 

O SR. PRESIDENTE (f\ley SuáSSuna) _; A lista 
de presença acusa o comparecimento de 7Q .Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, deciaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos mF 
balhos. . . . . 

Sobre a mesa: requerimento que serâ fido pelo 
Sr. jQ Secretario ein exercício, Senador Jefferson 
Péiés. . . 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 313, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 199 do Regimento Interno, 

requeiro a realização de Sessão Espéeial no próxi
mo dia 5 de junhc, em homenagem ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente. 

Justificação 

A emergência de uma ·queStão ambiental em 
· todo o mundo marcou profundamente a sociedade 

desta segunda metade .do sécuio XX. Após a reali
zação do primeiro dia da Terra, em 1970, nos EUA. 
a Conferência da Estocolmo sobre o Ambiente Huma
no, em Brundtland e a Conferência do Ffio, a preocu
pação ambiental passou a conatar obrigatoriamente na 
pauta politica, social e econômica das nações. 

Mais do que isso, fica cada vez mais claro o 
cará.ter interselorial da varíãvel ambiental. Desde o 
debate sobre o modelo da desenvolvimento ·econôml
co em toda as regiões do país, passando pelas organi
zações soCiais, e ó aprofundamento da democra::ia 
até a formulação de política p(illicas e legislações, a 
inserção ecológica é essencial se se pensar na cons
tru;:ão da cidadania com quafidade de vida para lodOs. 

· Em vista disso consideramos índispensãvel 
que 0 Senado faça uma homenagem em Sessão 
especial do dia 5 de junho próximo para interven~ 
es relativas ao tema, marcado a passagem do Dia 
MÚndial do Meio Ambiente, comemorada hoje em 
todo o mundo, e considerando tlmbérn a posição de 
destaque do Brasil neate debate internacional. 

Sala das Sessões, 9 de abnl de 1996. - Sena
dora Marina Silva - Valmir Campelo - José 
Eduardo Outra - Sebastião Rocha - Coutinho 
Jorge .:. Nabor Júnior - Edson Lobão - Gerson 
Camata- Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuana) - O 
requerimento que acaba de ser lido serâ submetido 
a deliberação do Plenãrio após a Ordem do Dia, nos 
termos do art. 255, I do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeio que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretario em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO f\10. 36, DE 1996 

Dispõe sobre. os bens de uso dos 
Senadores. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ A Mesa Diretora promoverâ a venda, 

mediante licitação, na forma da lei, dos imóveis, mó-
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veis, veículos e utensilios ora cedidos para o uso 
dos senadores, salvo o carro de representação da 
Presidência 

Art 22 Decorrido o prazo de 180 (cento e oiten
ta) dtas, se não se efetivar a venda previs1a no artigo 
anterior, cessará o direito de uso dos bens. pelos 
seus aluais usuários. ficando os mesmos sob a pos
se da Mesa Diretoraaié a sua alienação. 

Art 3" Esta Resolução entrarã em vigor na 
data de sua pubficação. 

Justificação 

A existência das chamadas mordomias, usu
fruídas pelos senadores, encontra forte rejeição na 
sociedade e suscita. de forma recorrente, notícias 
distorcidas na imprensa. que causam constrangi· 
mentos aos membros desta Casa e afetam negativa
mente a sua imagem. Conquanto a supressão deS· 
sas regalias possa causar difiCt!ldades financeiras 
aos senadores mais pobres, creio que a medida se 
impõe, como exemplo de austeridade. em favor do 
prestigio da instituição. 

Sala das Sessões, 9 de abrn de 1996. - Sena
dor Jefferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pro
jeto será publicado e, em seguida, ficarã sobre a 
mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber · 
emendas. nos termos do art 401, § 12, do Regimen
to Interno. 

Findo este prazo, serã despachado às Comis
sões competentes. 

Sobre a me>.sa, projetas de lei que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefier
son Peres. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 59, DE 1996 

"Estabelece a obrigatoriedade da in- . 
clusão de eclusas e de equipamentos e 
procedimentos de proteção à fauna aquá
tica dos cursos dágua, quando da cons
trução_ de barragens. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art 12 É obrigatória a implantação de eclusas 

na construção de barragens destinadas a quaisquer 
finafidades, em rios navegãveis. 

_ Parágrafo único. Deverã ser prevista a realiza.. 
ção de descargas dãgua anuais programadas dos 
reservatórios, no periodo da migração reprodutiva 
dos peixes (espécies de piracema), para proporcio
nar o transbordamento dos rios em trechos com inci
dência de lagoas marginais, visando às trocas 

anuais entre os rios e essas lagoas, com entrada de 
ovo~ ê larvas e saída de peixes jovens. 

Art 2S O licenciamento de barragens, para fins 
hidrelétricos, acima de dez megawatls, de sanea
mento ou irrigação, dependerá de elaboração de Es
tudo de lmpac!o Ambiental - ElA e respectivo Rela
tório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem subme
tidos à aprovação do órgão ambiental municipal ou 
estadual competente, e do Ministério do Meio Am-

. biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
em caráter supletivo. 

§ 12 Os empreendimen!os de que traia o caput 
deste artigo estão sujeitos à: 

I - licença prévia - LP que deverá ser requeri' 
da no início do estudo de viabilidade; · · 

11 - Licença de Instalação (LI) que deverã ser 
obtida antes do início das obras; 

111 - Licença de Operação {LO) que déverã ser 
obtida antes do fechamento da barragem. 

§ 2S A emissão da Licença Prévia (LP) fica 
condicionada à aprovação do Rima. que ccnterá: 

I - a indicação das obras de escadasjlara pei
xes efou estações de piscicultura necessárias, bem 
corno a adequada localização de cada equipamento; 

11 - o irrventflrjo dai lagoas marginais situadas 
na área a ser inundade e a jusante do b~. ca
racterizando sua locatização, área inundada após o 
periodo das cheias e ao final do periodo seco e as es-. 

· pécies de peixe encontradas naqueles dois períodos; 
§ 3" A licença de instalação (LI) só será conce

dida após a aprovação pelo órgão de transporte mu
nicipal ou estadual competente, e pelo Ministério dos 
T ranaportes, em carãter supletivo, do estudo de via
bnidade da barragem, compreendendo a construção 
de eclusa, se o rio lar navegável 

§~A não inclusão dos equipamentos e proce
dimentos tomados obrigatórios Somente séiã admiti
da por inviabnidade técntca fundamentada e aprova
da pelos órgãos competentes. 

Art 3" Sem prejuízo das penalidades definidas 
pela legislação federal, estadual e municipal. o não 
cumpiimento das medidas estabelecidas nos artigos 

. acima sujeitará os in!ratores: 

I - à multa ccrrespondente a um mínimo de 
20% (vinte por cento) do valor total da obra, ficando 
a concessão da licença de operação (LO) ccndiciona
da ao pagarnen!o integral desta penalidade pecuniária; 

11 - à perda ou restrição de incentivos e benefi
cias fiscais concedidos pelo poder público; 

111 - à perda ou suspensão de participação em 
licitação ou em linhas de financiamento em estabele
·cimentos oficiais de crédito. 
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§ 1 • No caso de omissão da autoridade esta
dual ou municipal, caberá ao secretário do Meio Am
biente a aplicação das penalidades pecuniárias pre
vistas neste artigo. 

§ 2!' Nos casos previstos nos incisos 11 e III 
deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou 
suspensão será atnbuição da autoridade administra
tiva ou financeira que concedeu os beneficies, in
centivos ou financiamento. conforme resolução do 
Conama 

Art 4" Esta lei entra em vigor na data de· sua 
publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Um dos mais sérios males de que padece a 
Administração Pública. no Brasil, é a visão setorial. 
parcial, dos problemas. Assim, um engenheiro rodo
viário esquece::se, eventualmente, da existência de 
outras vias de tráfego. O técnico do setor elétiico, 
possivelmente, só se preocupa com os rios sob o 
aspecto da geração hidrelétrica 

Para que se evite o desperdício de recursos fi
nanceiros escassos, há necessidade de um planeja
mento global e eficaz coordenação dos diversos se
tores de atividades. 

A água é um dos bens mais preciosos da hu
manidade. Os recursos hídricos precisam ser· apro
veitados de forma racional, criteriosa, sem prejuízos 
para o meio ambiente. Os rios precisam ser entoca
dos sob seus múltiplos usos: como manancial de 
água potável para o abastecimento de núcleos urba
nos, melhorando as condições sanitárias da popula
ção brasileira; ainda na área de saneamento. como 
receptáculo de águas servidas, desde que conve
nientemente tratadas; como fonte de água para irri
gação, propiciando a melhoria da agricultura regio
nal; como hidrovia, onde sua utilização não pode ser 
desprezada, no sentido de eqUJlibrar a distribuição 
modal do tranSPorte, de maneira a se buscar a com
posição integrada mais econômii::a; e, finalmente, 
como setor de turismo, esporte, recreação e lazer. 

Sabemos que; em qualquer país do mundo ci
viüzado. os vales dos rios navegáveis tomam-se as 
áreas de maior desenvolvimento agricola e indus
trial Isto se deve a dois fatores inerentes às estra
das líquidas: os custos de tranSPorte são os mais redu
zidos e os de conseMição praticamente não existem 

No caso brasileiro, a esses aspectos positivos 
soma-se um terceiro: alguns dos grandes rios nacio
nais, a exemplo da bacia Aneguaia-Tocantns, atra
vessam regiões muito férteis, mas de baixa densida
de populacional. Os investimentos necessários a 

trqnsformá-los em hidrovias teriam um rápido retor
no. inclusive sociaL 

Da mesma forma que, ao longo das férrovias, 
as paradas - as estações - propiciam o surgimento 
de vilarejos, os portos fluviais também dão origem 
às pequenas cidades, que, além de gerarem empre
gos, atraem e fixam lamilias antes résidentes nas 
periferias dos grandes centros urbanos. 

Por outro lado, é preciso que os rios sejam 
também preservados como habitat natural de sua 
fauna Os peixes não podem ter sua piracéma prejll
dícada_pela ação nefasta do homem. como mostrou 
o Jornal Nacional de 24 de fevereiro passado. Ou
trossim. a indústria da pesca, ainda incipiente no 
Brasil, pode ser incentivada, gerando empregoS', di
visas e ?limerrtação mais nutritiva para o nosso 
povo. · · - · -

Sabe-se, ainda, que as barnegens artificiais ai-
. leram o regime dos rios, impedem a migração tepro

dutiva dos peixes. inundam definitivamente as la
goas situadas na área do reservatório e inviabilizam 
as trocas anuais de ovos e larvas por peixes jovens 
entre os· ricis e as lagoas marginais situadas abaixo 
dos barramentos. 

Na época das cheias, quando os-rios transbor
dam para as margens, ocorre a reprodução dos pei
xes de piracema (espécies que migram para a deso
va nas enchentes. onde se destacam o surubim, o 
dourado, a curimatã. o piau, a matrinchã etc.). Milhõ
es de ovos e larvas recém-eclodidas são deposita
das naquelas áreas alagadas, que se isolam do rio 
tão logo cessam as enchentes. Elas passam a fun
cionar como verdadeiros berçários, em função da ri
queza em alimentos naturais para aquela fase de 
vida dos peixes. Somente nas cheias do ano seguin
te, quando os rios voltam a se ligar às lagoas, é 
quando os peixes jovens (30 a 500g), jã aptos para 
enfrentarem o novo ambiente, passam para o rio, 
onde atingirão 1, 3, 5, 1 o kg ou mais. Por isso, as la
goas marginais funcionam como criadouros naturais 
e grandes responsáveis pela reposição anual de pei
xes aos rios. 

Ao regularem a vazão de descarga, as barra
gens reduzem substancialmente o volume dágua 
dos rios, evitando as cheias que provocariam a liga
ção e o enchimento das lagoas marginais. Além de 
reduzirem drasticamente a produção pesqueira, as 
barragens estão provocando o desaparecimento de 
eSPécies de peixes de importância econõmica e eco
lógica, com graves conseqüências sociais. Hã um 

·continuo éxodo dos pescadores artesanais que 
atuam nas águas interiores do País e uma redução 



Abril de 19% ANAIS DO SENADO FEDERAL 00175 

da oferta de alimento, onde o pescado é, para boa 
parcela da população ribeirinha, a única fonte de 
proteína animal. . 

Foram, portanto, dois propósitos básicos que 
nortearam a presente proposição legislativa: o ente
que sócio-econômico global e a preservação do 
meio ambiente. 

Cuidou-se, outrossim, de se evitar a ciiaçãQ. de 
novos obstáculos burocráticps ao empreendedor. 
seja ele estatal ou privado. Os estudos e as licenças 
estatuídos já são obrigatórios, conforme resoluções 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA
MA), em vigor. Agora, eles passam a ter força de lei. 
Foi estabelecida a obrigatoriedade de inclusão da 
construção de escadas para peixe ou estações de 
piscicultura, e de eclusas, inclusão esta que ·não 
pode ser olvidada em um Relatório de lmpaclo Am
biental (RIMA) bem elaborado. 

Esperamos merecer, portanto, a aprovação 
dos nobres colegas pariamentares, para não lamen
tarmos, amanhã, que um rio navegável seja ceifado 
da plenitude de seus usos, em decorrência de um bar
ramenlo mal planejado, ou que seja prejudicada. pelo 
mesmo motivo, a piscosidade de um curso d'água 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Sena-
dor Carlos Patroclnio. · 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 60, DE 1996 

Dispõe sobre a comercialização de 
produtos contidos em vasilhames, reci
pientes ou embalagens reutifizáveis e dá 
outras providências. · -

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O titular da marca não poderá .impedir a 

fivre circulação de produto contido em vasilhame, re
cipiente ou embalagem reutilizáveis paia o mesmo 
produto, embora fabricado ou comercializado por ou
trem, não havendo, neste caso, nenhuma restrição à 
troca. por qualquer consumidor, de vasilhame, reci
piente ou embalagem de qualquer marca, nem à sua 
reutilização por outra empresa licit!mente habifitada 
para fabricar ou comercializar o produto. 

Art 2" Comete crime de concorrência desleal 
quê_m vende ou expõe à venda, em recipiente ou in
vólucro de outro produtor, mercadoria aduHerada ou 
falsiiicada, ou dele se utiuza para negociar com mer
cadoria da mesma espécie, embora não aduitarada 
ou falslficada, se o fato não constit!:Ji crime mais gra
ve, ressalvado o disposto no artigo anterior. 

Art 3"- E$ta Lei entra em vigor na data de sua 
pti:Jiicação. 

Art 42 Revogam-se as disposições em contrá
rio e. em especial, o inciso VIII do art 178 do Decre
to-Lei n2 7.903, de 27 de agosto de 1945. 

Justificação 

Há produtos. comercializados em vasilhames. 
recipientes ou embalagens que pertencem_ de fato e 
de diretto ao consumidor. Estes recipientes ostentam 
a marca legítima de detem1inada empresa. mas que 
é veiculada em um meio que não é propriedade da 
empresa, nem quando o vasilhame está ein proces- . 
so de reabastecimento no interior da fábrica. 

Cada vez que o consumidor necessita do pro
duto dirige-se ao ponto de venda levando um reci
piente vazio, de sua propriedade. para trocá-lo por 
outro, que contenha o produto adquirido. O vende
dor efetua a permuta e repassa este recipiente_ ao in
dustrial que o revisa. reabastece e o devolve ao mer
cado, dando continuidade ao ciclo de comercialização. 

O consumidor. sem alternativa, podeêí. ter os 
serviços de fornecimento cada vez mais ptecários. 
pois o fornecimento não precisará se esfo~ para 
manter suas posições de mercado. 

O projeto de lei ora apresentado omita os direi
tos do detentor da marca e discrimina estes cas05; ao 
mesmo tempo em que não fere os legitimas direitos do 
tit1Jar da marca legitima, protege, também, a libendade 
de mercado e o interesse da população consumidora. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Sena
dor Gerson Camata. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N2 7.903, 
DE 27 DE AGOSTO DE 1945 

Código da Propriedade Industrial 
O Presidente da Repü:Jiica, usando da atribuição 

que lhe confere o art 180 da Constituição decreta: 

Art 178. Comete crime de concorrência desleal 
quem: 

VIII - vende ou expõe à venda, em recipiente 
ou invólucro de outro produtor, mercadoria adultera
da ou falsificada, ou dele se utiliza para negociar 
com mercadoria da mesma espécie, embora não 
aduHerada ou falsificada se o fato não constitui cri
me mais grave; 

(A Comissão de Assuntos Económi
cos - decisão terminativa) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N"- 61, DE 1996 

Dispõe sobre a estruturação e o uso 
de registros e de bancos de dados sobre 
a pessoa. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1" A estruturação e o uso <le registras 

de dados pessoais e de. bancos de dados sobre 
a pessoa, públicos e privados, regulam-se por 
esta lei. 

Art. 2" O disposto nesta lei não Sê! apfica aos 
registras e bancos de dados em po<jer de indivíduos 
ou familias com a finalidade única de gestão de seus 
assuntos pessoais, familiares ou domésticos. 

Art. 32 Para as finalidades desta lei, conside
ra-se: 

. I - dado passeai: toda e qualquer repre
sentação de fatos, juízos ou situações referentes a 
uma passoa física, viva ou morta, -identificada ou 
identificãvel, passiVei de ser transmitida, processa
da, ou transformada em informação; _ 

II - informação: o COI'hecimerito obtido como 
resultado da anâlise e interpretação de dados, den
tro de um contexto, e dotado de significado; 

III - titular: a pessoa física a que se retere o 
dado passeai; 

IV - registro de dados: o conjunto sistematiza. 
do. de dados pessoais, mantidos em arquivos ou fi.. 
chários não informatizados; 

V - banco de dados: o conjunlo sistematizado 
de dados pessoais informatizados; 

VI - banco de dados pessoais de carâler públi
co: o estruturado e mantido por entidade de caráler 
pflblico ou privado que permita acesso a mais de um 
usuário; · 

VII - usuário: pessoa física -óu jurídica que 
acessa o banco ou registro de dados com o objetivo 
de obter dados ou informações; 

VI 11 - banco de dados pessoais de carâler pri
vado: o estruturado e mantido por pessoa ou entida
de privada para seu uso particular; 

IX - rede de· informação: sistema destinado à 
interligação de computadores que oferece, em cará
ter público ou privado, dados e serviços . a. seus 
usuários; · · 

X - gestor de registro ou banco de dados: 
p~oa fisica ou jurídica responsãve! pela estrutu
ração, uso ou manutenção de registro ou banco de 
dados; 

XI - provedor de acesso a redes de informar;ãl: 
pessoa jurídica responsável pela oferta de serviços de 
informação ou de acesso a bases de dados; 

XII - processamento de dados: o conjunto de 
o~rações. automatizadas ou não. que facilitem a 
pesquisa, a classificação, a organização, arecupe
ração e outras atividades semelhantes, relativas aos 
dados obtidos. 

Art. ~ Nenhum dado pessoal e nenhuma infor
mação podem ser revelados, comunicados ou trans
mitidos, para finalidade distinta da que motivou a es
truturação do registro ou banco de dados, sem auto
rização expressa do titular, salvo por ordem judicial 
e para os fins de investigação criminal ou de instru
ção processual penal. 

Art. 5!! A estruturação de registres e bancos de 
dados deverá atender aos seguintes critérios: 

I -ter sua finalidade definida; - -
_ _ II - conter dados corretos e adequados, quali· 

- -- tativa a quantitativamente, à finalidade definida para 
o registro ou banco; 

III - conter dados obtidos do titular ou de fonte 
por ele autorizada; 

IV - ter sido autorizada por órgãos encarrega· 
do, a ser criado segundo dispõe o inciso IV do pará
grafo único do art. 12. 

Parágrafo único. Modificações a serem feitas 
nos bancos ou registres de dados terão que ser 
aprovadas pelo órgão encarregado de que trata o in
ciso anterior, antes de serem implementadas. 

Art. 6" São vedados a coleta, o registro, a ma
nutenção em arquivo, o processamento e a trans
missão de dados pessoais referentes a: 

I - origem racial; 
11 - opiniões políticas e reügiosas, crenças e 

ideologia; 
III - saúde física e mental e vida sexual; 
IV ..:. antecedentes policiais e penais; , 
V - assunlos famfiiares, com exceção de relaçií

es de parentesco. estado civil e regime de casamento. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não 

se aplica aos dados pessoais coletados. mantidos 
em arquivo ou processados com fins estatísticos 
ou de investigação e pesquisa, desde que não se
jam revelados a pessoa não autorizada, utilizados 
para outra finalidade nem identifiquem os titulares dos 
dados. 

Art. 7"- Toda passoa tem o direito, sem qual
quer õnus, a: 

I - ter acesso a seus dados pessoais, armaze
nados em registras ou bancos e a corrigi-los, com
pletá-los ou suprimi-los e a 

11 - ser informada pelos gestores de registras e 
bancos de dados da existência de dados a seu res
peito. 
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§ 1• O acesso a dados pessoais de que trata 
este ar1igo será leito medlante reque!jmentQ .ao res
ponsável pela gestão do registro ou banco de dados. 

§ 2" O prazo de resposta para o requerimento 
de que !rala o parágrafo anterior e de"10 (dez) dias, 
prorrogável, uma única vez, por igual periodo. 

§ 3" Caberá a impetração, de habeas dala no 
caso de denegação do requerimento de que trata o 
parágrafo anterior, se dirigidà a banco de dados pes
soais de caráter público. 

Art 8"- O gestor do registro ou banco de dados 
deverá indicar, dentre pessoas do quadro de pes
soal da instill.ição, o responsável péla manutenção 
do registro ou do banco de dados. 

Art. 99. Ao gestor do registro ou banco de da
dos e ao provedor de acesso a redes de informa
ção ou à pessoa por eles indicada nos termos do 
artigo anterior cabe, observado o disposto no art. 4" 
desta lei: 

I - tomar medidas de segurança contra o aces
so não autorizado a dados pessoais e às informaçõ
es deles derivadas e, contra sua modificação, revela
ção ou destruição; 

11 - permitir a interconexão de registras e ban
cos de dados, bem como a comunicação ou trans
missão de dados pessoais; desde que compatíveis 
com as finalidades para as quais os respectivos ré
gistros ou bancos de dados foram estruturados, na 
forma da lei. · 

Art 1 O. A comunicação ou transmissão de da
dos pessoais através de fronteiras nacionais a partir 
do Brasil só será permitida se o país destinatário de
monstrar reciprocidade de tratamen1o e equivalência· 
de legislação de protação de dados pessoais em re:-
lação à lei brasileira · · · · · · · 

Art 11. Os bancos. dé: dados. e cadastros de 
consumidores deverão observar ainda o que dis.
põe o artigo 43 da lei n'- 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor. · 

Art 12. Fica o Poder Executivo autorizado a 
fiscalizar os registras e bancos .de dados pes
soais, regulamentando stia estrutyração é lunci-
namento. · .. 

- Parágrafo único. A regulameotação de que 
trata o caput deste artigo abraAgerâ, principal-
mente: .30 

l - a coleta, o uso e a transmissão dos dados e 
informações; =.: 

H - a autorização para conexão de registras e 
banços de dados; 

lll - o acesso, a CÓrreção, a complementação e 
a supressão de dados por requerimento do titular; 

IV - a criação do órgão encarregado da defini
ção e do acompanhamento das normas e políticas 
de gestão de bancos de dados e transmissão de da
dos, bem como da ap~cação de sanções penais e 
administrativas. · --

Art 13. A violação de qualquer dos dispositivos 
desta lei e das normas que vierem a ser baixadas 
em sua regulamentação, sem prejuízo de outras 

.sanções civis ou penais, implica a pena de multa de 
150 (cento e "cinqüente) a 6.000 ( seis ·mil) Unidades 
Fiscais-de Referência- UFIR. 

· Parágrafo único. Em caso de reincidência, aplí
car-5e-á até o quádruplo a pena de multa prevista no 
caput deste artigo. 

Art 14. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 180 (centn e oitenta) dias, a contar 
da data de sua publicação. ~ 

Art 15. ESta lei entra em vigor na d~de sua 
publicação. ~ 

Art. 16. Revogam-5e as clísposições em conl:iâriO. 

Justificação 

A questão da defesa das r.bendades do cidadão 
frente ao uso não ético da informática é de tal naiu
reza que, na maioria dos países industrializados, a 
partir do início da década de 70, promulgaram-5e 
leis nesse sentido •. 

A primeira ier de protação de liberdades indivi
duais perante a utilização da informãiica data de 
1970; T rata-5e da Lei sobre Proteção de Dados, do 
Land Hesse, unidade federada da República Fede
ral da Alemanha 

De lá para cá, adotaram legislação relativa 
·à proteção de dados pessoais os seguintes paí
ses: Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Dina
marca, Estados Unidos, Finlândia, França. Holan
da. Irlanda, Islândia, Israel, Japão, Luxemburgo, 
Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e 
Suécia 

Bélgica, ESpanha. Grécia, Hungria, ltãlia e Suí
ça têm processos legislativos em curso sobre esta 
matéria 

No domínio intemacional, foi adotada, em 28 
de janeiro de 1981, no ãmbito do Conselho da Euro

. pa, a Convenção para a Proteçã;:> das Pessoas Re-_ 
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lativamente ao Tratamento Automatizado de Dados 
de Caráter PessoaL Esta Convenção entrou em vi
gor em 12 de outubro de 1985. 

- Com a tecnologia disponível em ·nossos dias, 
não apenas um número muito grande de dados e in
formações podem ser coletados, mantidos em arqui
vo e processados como os sistemas, anteriormente 
isolados e não conectados, foram substituídos por 
redes de processadores eletrônicos, permitindo co
municações a longa distãncia e fluxos transfronteiras 
de dados, para intercâmbio de informações com fi
nalidades as mais diversas. 

Se, por um lado, isto abre perspectivas fantás
ticas de democratização da informação e racionali
zação das relações entre cidadãos e o Estado, por 
outro pode colocar em risco o direito ao sigilo, em 
relação a terceiros. dos dados pessoais informatiza
dos ou. em regimes totalttárids, deixar a nu o cida
dão frente à Administração e o Estado, restringindo 
liberdades individuais. 

Ao mesmo tempo em que a informática consfi
tui um instrumeilto de libei'dade e ae progresso cole
tive, pode oferecer à devassa púbfica o patrimônio, a 
situação econômica e fiscal, o comj:)ortamento pro
fissional. as condições de saúde. o comportamento 
sexual. o perfil como consumidor. o prontuário poli
cial. as atividades sindicais. as opiniões politicas, re
ligiosas e filosóficas e outras infonmações sobre a 
vida das pessoas se as informações contidas nos 
vários bancos de dados setoriais que contém aque
las informações puderem ser acessados ou interco
nectados. 

Desta forma, a resolução satisfalória dds pro
biemas do segredo da informação e da proteção dos 
direitos individuais. compatibilizando-os. com a dis
ponibifidade e o uso· racionalizador dos ·meios infor
máticos, deve e tem sido objeto de lei em um ·núme-
ro crescente de países. · · 

Ein nosso pais. a interconexão de bani:os de 
dados nominativos, setoriais na Administração Públi
ca, e a adoção de_ 41T1 número único. do cidadão -
proposição legislativa em tramitação no. Congresso 
Naeional- são de indiscutível interesse.pliblico e da 
própria Administração do Estado. No entanto; a ine,. 
xistência de legislação que pennita a compatibiliza
ção citada e a proteção do cidadão contra o uso não 
ético desses recursos é uma importante lacuna no 
Direito brasileiro. 

Esta legislação deve dispor sobre que dados 
pessoais podem ser coletados e quais não podem. 
que bancos de dados podem ser conatituídos e em 

Ql!B condições podem ser acessados e utilizados por 
eoiidades públicas e privadas. 

Alguns dados pessoais, denominados dados 
sensíveis pela legislação de outros países sobre 
esta matéria, são proilbidos de terem tratamento 
automático. Estão entre eles: origem racial, con
vicções politicas, reflgiosas e filosófica e orientação 
sexuaL 

Prontuários médiCoS e policiais e dados ban
cários e fiscais, por outro lado, deveriam ter per
missão para tratamento automático, mas o acesso 
a eles deveria ser legalmente regulamentado e 
permitido apenas a pessoas e instituições que es
tão eticamente proibidas de õi\/Uigar as informações 
neles contides. · 

. A maioria dos países que adotaram legislaçõ
es referentes ao tratamento automático de infor
mações, sobre a estnituração e exploração de ba
ses de dados e de proteção do cidadão. contra o 
uso não ético da informática adotam alguns princí
pios para proteção de dados que, mais tarde. se 
consolidaram na Convenção 1 OS. já referida, ado
tada pelos países da União Européia São eles: o 
princípio da limitação da coleta de dados, o prilicí
pio da qualidade dos dados. o prilicípio da especifi
cação das finalidades do registro ou banco, o princí
pio da limitação da utilização. o princípio da segu
rança. o princípio da transparência e o principio da 
responsabilidade. 

Na lei brasileira. muito pouco existe sobre este 
tema 

A ConStituição de 1988- trata desta matéria 
em três de seus dispositivos: no inciso XII do art. 
52. segundo o qual é inviolável o sigilo <---) das co
municações de dados; no inciso LXXII do mesmo 
artigo. que dispõe sobre a concessão de habeas 
dala; e no inciso IV do art. 22, onde estabelece que 
compete privativamente à União legislar sobre (---) in
formática 

Anterionnente à Constituição de 1988, a Lei 
da Informática- Lei n" 7 232, de 29 de outubro de 
1984, que dispõe sobre a politica nacional de in
formática -. previa, entre outras coisas, a proteção 
do sigilo dos dados armazenados, processados e 
veiculados e da· privacidade e da segurança das 
pessoas físicas, jurídicas, públicas e privadas (arl 
22, VIII); o direito assegurado a todo cidadão ao 
acesso e à ratificação das informações sobre ele 
existentes em bases de dados públicas ou priva
das (arl 2º. IX); que a estruturação e a exploração 
de bancos de dados constituem atividades de in-
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formática e serão regulados por lei especílica(nunca 
promulgada) (art. 3º, § 2"); a criação do Conselho 
Nacional de Informática e Automação a quem com
pete entre outras coisas, estabelecer resoluções es
pecificas de procedimentos a serem seguidos pelos 
órgãos da administração federal (no que concerne à 
informática) (art. 7•. III) e medidas visando a presta
ção. pelo Estado, do adequado resg:ardo do~ direi
tos individuais e públicos no. que d1z respei10 aos . 
efeitos da informatização na-sociedade (art 7•, XI); e 
que as matérias referentes ( ... ) aos direitos relativos 
à privacidade, com direi!lls da personalidade, por 
sua abrangência, serão objeto de leis específicas, a 
serem votadas pelo Congresso Nacional (art. 43) (o 
que não aconteceu até agora). 

O Código de Proteção e Defesa do Consumi
dor - Lei ne 8.078, de 11 de setembro de 1990 ..,. 
também tratou de garantir ao consumidor alguns di
rettos relativos às informações eXistentes sobre ele 
em cadastros, registras e bancos de dados. 

Por fim, a Lei Orgânica do Ministério Público 
- Lei Complementer o" 75, de 20 de maio de 1993 
-dispõe que, para,o exercício de suas atribuições; 
nos procedimentos de sua competência, o Ministé
rio Público da União poderá ( ... ) ter acesso incon
dícional a qualquer banco de dados de caráter 
público ou relativo a serviço de relevância pública 
(ar!. 8", VIII). 

A presente proposição tem por objetivo dotar a 
legislação brasileira dos instrumentos necessários à 
regulamentação da estruturação e do uso dos ban-

de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre 
as suaS respectivas fontes. 

§ 1• Os cadaStros e dados de consumidores 
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em lin
guagem de fácil compreensão, não podendo conter 
informações negativas referentes a período superior 
a cinco anos. 

§ 2~ A abertura de cadastro, ficha; registro e 
dados pessoais e de consumo deverá ser comunica
da por escrtto ao consumidor, quando não solicitada 
por ele. 

§ 3" O consumidor, sempre que encontrar 
inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 
exigir sua imediata correção, devendo o·arquivista, 
no prazo de cinco dias úteis, comunicar a altera
ção aos eventuais destinatáriOs das informações ln
Corretas. 

§ 4" Os bancos de dados e cadastros relativos 
a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 
e congêneres são considerados entidades_de cará-
ter público. ~ 

§ 5"- Consumada a prescrição relato/a à co
brança de débitos do consumidor, não serãO forneci
das, pelos respectivos Sistemas ·de Proteção ao 
Crédito, quaisquer informações que possam impedir 
ou dificultar novo acesso ao crédilo junto aos forne
cedores. 

··-----·--··--····-·-;A··c;~~ã;;-d;--~~;tWÇã-;;,Justiça. 

e Cicfadania -decisão terminativa.) 

cos de dados e à proteção do cidadão frente ao uso 0 SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os 
não ético da informática projefos serão publicados E> remetidos às Co,missões 

Como vimos, essas .normas legais já se reco- competentes.~ -

nheciam necessárias e estava prevista sua elabora- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
ção, que agora se concretiza ,. ~ - ~pelo Sr. 1e Secretário em exercício, Senador Jeffer-

Sala das Sessões, 9 de abnl de 1996. - Sena- · son Péres. - ~ 

dor Lúcio Alcântara. São lidos os seguintes: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

LEI N" 8.078, DE 11 DE SETEM!3RO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências. 

Ar!. 43. O consumidor, sem prejuízo do dispos
to no art. 86, terá acesso às informações existentes 
em cadastros, fichas, registras e'dados pessoais e 

REQUERIMENTO N"314, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do dispos!ll no art. 216 do Regi

merno Interno do Senado Federal, combinado oom o 
previsto no art. 50, § 2", da Constituição Federal, so
õclto sejam requeridas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro de Estado dá Agricultura e da Refor
ma Agrária: 

1 - dados relativos a volume, preços e países 
de origem das importações de carne (bovinos, sui-
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nos e aves), mês a mês, de setembro de 1995 até o losa e gradual, a'.entando-se especialmente para a 
momento; re(;iprocidade de tratamento às nossas exporteções. 

2 _ dados relativos a volume, preços e países Não há sentido em abrir nosso mercado a produto 
de origem das operações de importeção desses indeVidamente subsidiado e encontrar, por parte 
mesmos produtos ainda não efetuadas, cujas guias desses mesmos países, impedimentos tarifários ou 
já tenham sido emitidas; pretensamente técnicos, ao ingresso de nossos 

produtos nos seus mercados. Essa a maneira de 
3 - os mesmos dados, relativos às operações integrarmo-nos ao mercado mundial, expormos o 

com emissão de guia em andamento. setor à concorrência externa legítima, sem colocar 

Justificação 

A inserção progressiva do país no chamado 
processo de globalização da economia mundial tem 
penalizado particularmente o setor agropecuário. A 
efetivação do Mercosul e a abertura às importações. 
decorrente da redução acelerada das alíquotas do 
imposto de importação, estão configurando uma si
tuação de crise em parcelas cada vez mais amplas 
de nossos produtores rurais. A agricultura e a pe
cuária brasileiras estão constrangidas a operar com 
margem de lucro ínfimas, quando não inexistentes, e 
a restringir, conseqüentemente, a produção, deixan
do o abastecimento interno cada vez mais depend
ente da oferte internacional, sem garantia alguma da 
continuidade de preços compensadores, em rompa
ração com aqueles compatíveis hoje com a produ-
ção nacional. · 

Sem dúvida. a produção egropecuária no úlfi
mo ano, persistindo apesar da baixa remuneração 
da atividade, contribuiu decisivamente para o êxtto 
dos propósilos do governo de contenção da inflação. 
Nesse sentido, o setor comportou-se, efetivamente, 
Como âncora verde do plano Real. No entanto. a si
tuação presente não é sustentável no longo prazo. A 
manter-se a perspectiva de ganho pequeno ou ne
gativo, é inevitável a retração dos produtores e, no 
limite, o abandono da produção. FicaríamoS, en
tão, -inteiramente entregues às oscilações da ofer
ta externa, com a possibilidade, inclusive, de ele
vação de preços em níveis superiores aos verifica
dos hoje. A globalização passaria a apresentar 
efettos inflacionários e, não como hoje, estabiliza
dores. Essa passibilidade já se materializou recen
temente no caso do trigo, que nos chega, às ve
zes, a preços superiores ao custo histórico da pro
dOÇão nacional. 

Não nos posicionamos contra a inserção no 
mercado mundial por princípio. Não somos pela au
tarquização do País: Consideramos apenas que 
esse processo deva ser efetuado de maneira caule-

em ~ risco posições duramente alcançadaS pelo 
País na produção mundial agropecuária e agroin
dustrial. Essas posições representam um esforço 
histórico da nação e não devem ser extintas por 
uma política de abertura comercial indiscriminada, 
que não diferencia a concorrência legítima e -salu
tar das vantagens ilegítimas derivadas de subsídios 
estatais. 

O caso dos produtores de carne é, a esse res-~ 
peno, exemplar. Numa cOnjuntura de preçOs internos 
deprimidos, enfrentam a concorrência da China, dos 
palses do Nafta e da União EurOpéia, cujo produto é 
beneficiado pelo subsídio amplo à produção e à ex
portação: No caso das carnes suínas, por exemplo, 
a alíquota do imposto de importação vigente chegou 
a ser, até a poucos meses, de 2"A>, situando-se, no 
momento, em 10%, quando, conforme estimativa da 
Associação Brasileira de Suinocultores, deveria ser, 
no mínimo, de 35%, para equalizar preços internos e 
externos. Cabe lembrar que o estabelecimenlo de 
tarifas compensalórias, para anular subsídios exces
sivos dos países exportadores, é prática considera
da legítima no ãrnbtta da Organização Mundial do 
Comércio. 

Entendemos que a situação presente é grave 
e exige debate amplo, no parlamento e na socie
dade, para o qual é indispensável o conhecimento 
das dados mais atualizados disPOníveis sobre o 
tema. Essa a razão do presente requerimento de in
formações. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Sena
dor Osmar Dias. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N'! 315, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 21 6 do Reg i

mente Interno do Senado Federal, combinada 
com o previsto no art. 50. § 2" da Constituição Fe
deral, requeiro seja encaminhado ao Ministro de 



Ab;:ilde 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL . 00181 

Estado da Fazenda a seguinte solicitação de infor
mações: 

1 - uma relação dos 100 (cem) maiores deve
dores do Banco do Brasil, contendo datas, valores 
contratados, vencimento e valores aluais; 

2 - Uma relação de quem já securitizou as dívi
das, valores e natureza do crédito. 

Justificação 

O requerimento de inlormação ora apresenlado 
insere-se no âmbito da competência fiscalizadora do 
Coilgresso Nacional constitucionallllente definida, 
que, no presente caso, trata-se de obter esclareci
mentos sobre a situação financeira do Banco do 
Brasil. 

É de dominio público que a saúde financeira do 
Banco do Brasü não é uma das melhores. Recente
mente, o governo decidiu alocar recursos na capitali
zação do Banco do Brasil. Neste contexto é que 
apresento esse requerimento com vistas à obtenção 
de um balanço finaneeiro da real situação do Banco 
do Brasil. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Sena
dor Osmar Dias. 

(Á Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTON0-316, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos do disposto no art 38, parágrafos 
ze e4"-, de Lei n" 4.595, de 31-12-64, e no artigo 215 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fa
zenda, com vistas ao Presidente do Banco Central 
do Brasil e ao Conselho Diretor do Banco do Estado 
de São Paulo S.A - BANESPA, o seguinte pedido 
de informações relativas a operações ativas e passi
vas do Banco do, Estado de São Paulo S.A.: 

1 - composição dos saldos de sua carteira Ce
tip/Selic; 

2 - balancete analítico, mês a mês, de janeiro 
de 1995 a dezembro do mesmo ano, e balancete 
analítico de fevereiro de 1996; 

3 - documento estatístico-econômico-finan
ceiro, cód. COS 45 (Banco Central), mensal, de ja
neiro de 1995 a dezembro de 1995, e fevereiro de 
1996; 

4 - extraio das operações de redesconto no 
período 'de janeiro de 1995 a fevereiro de 1996; 

5 - relatório dos empréstimos destinados ao 
setor público no exercício de 1995, contendo: 

-tomador 

- dalas de contratação e vencimento 
-valor em Real 

6 - composição da carteira de empréstimos ao 
setor público e ao setor privado, relação dos vinte 
maiores devedores e valores expressos em reais 
com as respectivas datas de vencimentos; 

7 - composição da carteira de créditos em li
quidação duvidosa, contendo a relação ilos vinte 
maiores devedores, seus valores em reais, e sua po
sição em 31-12-94 e 31~12-95; 

8 - cbmposição de sua-·carteiia dé títulos con-
tendo: 

-data de emissão 

- data de vencimento 
- tipo de títulos e emitente (munici~, esta-

dual ••• ) ~ ,. 
9 - identificação dos dez maiores doadOres de 

recursos no interfinanceiro, seus valores em real 
suas posições em fevereiro de 1996; 

1 O - saldo atual e origens das obrigações por 
titulas federais (empréstimos no País); 

11 - saldo atual e origem da provisão para 
despesa de pessoal; 

12 - número de correntistas ativos (pessoas fí
sicas e juridicas, número de funcionários, número de 
agências e postos de atendimento bancário, desta
cando as rentáveis e as deficitárias por estado da 
federação; 

13 - relação das empresas e das participaçõ
es nas coligadas e dos valores em reais de seu pa
trimônio líquido. 

Justificação 

Corno se sabe, no dia 1 O de feven~iro foi assi
nado Protocolo de Entendimentos entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado de São Paulo, visan
do ao equacionamento da situação do Banco do Es
tado de S. Paulo S.A. (BANESPA). O referido pro-

- tocolo descreve em linhas gerais, um conjunto de 
medidas sujeitas às autorizações legàis perfinentes, 
que urna vez implementadas permitirão o levanta
mento do Regime de Administração Especial Tem-
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porária a que se acha submetida aquela instituição fi
nanceira 

O equacionamento da situação do Banespa 
passa pela solução da dívida do Es1ado de São Pau
lo junto àquela instituição. Nesse sentido, está pre
visto neste instrumento que metade da referida dívi
da será refinanciada pelo Te5ouro Nacional e a ou
tra metadade quitada a parir da assunção, pelo es
tado do passivo aluaria! do Banespa e de programa 
de desmobilização e venda de ativos do Estado de 
São Paulo. 

Nesse contexto, está submetido à apreciação 
do Senado Federal, e da Comissão de Assuntos 
econõmicos, solicitação do Estado de São Paulo 
para que possa contratar, junto à União, operação 
de crédito relativa ao referido acordo de regulari
zação da situação patrimonial e de liquidez do Ba
nespa 

O Congresso Nacional em particular o Senado 
Federal consoante o disposto na ConstitUição Fede
ral acerca de sua competência fiscalizadora, e a fim 
de levar a bom termo o exercício da competência 
privativa lhe atribuída pela Constituição Federal au
torização de operações de crédito de interesse dos 
estados e municípios - necessita ter plena ciência 
de todas informações relativas à situação patrimo
nial e de liquidez do Banespa 
. Todavia não se encontram disponíveis no Con
gresso Nacional, informações que lhe permita ava
flar adequadamente o alcance deste Programa 
Como se sabe qualquer decisão que o Senado Fe
deral tome em relação ao Banespa vai dessenca
dear uma avalanche de pedidos dos outros esta
Cios, cujos bancos estaduais estão em situação pa
recida e vão querer o mesmo tratamento do gover
no. Por isso, precisa o Senado Federal ter intor
mações suficientes para a adequada apreciação 
do pleito do Governo do Estado de São Paulo, de 
forma a evitar-se que problemas semelhantes ressur
jam no futuro. 

Não é demais enfatizar que em reunião com o 
Conselho Dire1rir do Banespa composto de inter
vimtores do Banco Central um grupo de Senadores 
integrantes da CAE lhe solicitou uma série de infor
maçõeS e dOcumentos relativos àquela instituição, 
s~ que obtivesse êxito. 

Com vista à obtenção destas imprescindíveis 
informações e documentos, estamos apresentando 
o presente requerimento, ernbasado no art 38 pará
grafo 22 e 4"- da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, verbis: 

"Art. 38. As Instituições Financeiras 
conseNarão sigilo em suas operações ali
vas e passivas e serviços prestados. 

§ 22 O Banco Central do Brasil e as 
ínstitl.ições financeiras públicas prestarão in
formações ao Poder Legislativo, podendo, 
havendo relevantes motivos, solicitar sejam 
mantidas em reserva o sigilo. 

§ 4º- Os pedidos de informações a 
que se refere os §§ 2~ e 3" deste artigo de
verão ser aprovados pelo Plenário da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Fede
ral e, quando se tratar de Comissão Parta
mentar de Inquérito, pela maioria absoluta 
de seus merrbros." 

Como se depreende do referido dispositivo, o 
Senado Federal dispõe de amparo legal à obtenção 
de informações vitais para uma real avaliação da si-· 
tuação das contas do Banespa 

Ciente de que a situação patrimonial e de liqui
dez do Banespa carece de maiores esclarecimentos, 
é que requeiro seja encaminhado ao Sr. Presidente 

. çlo aanco Central do Brasil e ao Conselho Diretor do 
Banespa este pedido de informações. 

. Sala das Sessões, 9 de abnl de 1996. - Sena
dor Osmar Dias. 

(A Mesa para decisão.) 

O·SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos terrros do inciso III do art 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OF. ~32/96 

Brasilia, 8 de alonl de 1996 

Senhor Presidente, 
Valho-me da presente para comunicar a V. 

Ex", nos termos do arl ?'!. do Regimen10 Interno do 
Senado Federal, que não estou filiado a nenhum 
partido, confonne termos da certidão em anexo. 

Atenciosamente, - Senador Osmar Dias. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ofí
cio lido ira à publicação. 

Encerrou-se ontertrcq:m3zo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: · · · 

-Projeto de Lei do Senado n'!204, de 1995, de 
autoria do Senador Ernandes Amorim, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Ariquemes, no Estado de Rondônia; 

- Projeto de Lei do Senado n'! 227, de 1995, de 
autoria da Senadora Benedita da Silva, que inscreve 
o nome de Zumbi dos Palmares no "Uvro dos Heróis 
da Pátria"; e 

-Projeto de Lei do Senado n'!281, de 1995, de 
autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a 
leftura de jornais e revistas como atiVídilâe curricular. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre

sidência recebeu o Aviso n'! 1, de 2 do corrente, do 
Ministro Extraordinário dos· Esportes, encaminhando 
a proposta de Resolução que regulamenta o paga
mento da importância denominada Passe. (Diversos 
nº30, de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Educação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre

sidência recebeu os Avisos nºs 120 e 121, de 1996, 
de 29 de março último, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópias das Decisões 
rf's 133 e 134/96, adotedas pelo referido Tnbunal, na 
Sessão Ordinária do. plenário de 27 de março do 
corrente ano, bem como dos respectivos Relatórios 
e Votos que as fundamentam. · · · · · 

Os expedientes serão anexados ao processá-. 
do do Requerimento n'! 651 ; ·de 1995; e, em cópia, · 
ao processado do Diversos nº 1 , de 1996, que vai à 
Comissão de Fiscalização e Controle.: · ... 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora--
dores inscritos.· • · · · · · - · · - · · 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, 
por 20 minutos; ·-

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discuiso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, os graves .problemas que historicamente 
atormentam a região amazónica persistem pratica
mente intocados, em função da ausência de ações 
que sejam perenes e de consistência inquestionável
Nem mesmo as medidas dispersas, adotadas nas 
últimas décadas, tiveram o condãó de conferir eficá
cia aos propósitos alardeados pelos governos fede
rais, estaduais e municipais e pelos órgãos jurisdi
cionados sobre aquela área do terrftório nacional. 

E que área! 
. Além de representar mais da metade do nosso 

País, a Amazônia permite entrever recursos e poten~ 
cialidades que vão muito além da superação das 
aluais distorções conjunturais do Brasil e promete 
urna grandeza económica e social que póucos ciln
seguem quantificar com segurança. E não faço exer
cícios de ufanismo inconseqüente com esta asserti
va - falo, simplesmente, no que está sujeito à avalia
ção de qualquer pessoa interessada em conhecer a 
verdade e projetar seus desdobramentos. 

EsSe interesse, aliás, talvez, seja mais forte no 
exterior do que dentro do próprio BrasiL São inúme
ros, e nem sempre confiáveis, os institutos e as or
ganizações que se empenham em aluar, de uma for
ma ou de outra, na Amazônia; chega a ser cómove
dor o empenho com que se fala em "preservar a 
Amazônia", .,não interferir no sistema ecológico" ou 
simplesmente "salvar o último pulmão do planeta 
T erra•. São teses acima de divergências, principal

. mente para aqueles que, como este humilde Sena
dor do Acre, ali nasceram, formaram sua consciên
cia cívica e se investiram das responsabilidades 
para com a Pátria 

As características da. Amazônia podem e de
vem ser preservadas, para que as futuras gerações 
.não nos acusem por sua destruição. Mas, ao mesmo 
passo, não vamos permitir que um pais, com as ca
rências é o desesperador quadro económico-social 
apresentado pelo Brasil, dê-se ao luxo de divagar 
esterilmente sobre elucubrações metaffsíi:as e des
providas de qualquer vínculo com a realidade. 

!=ssas· palavras ini<;iail;, Sr .. Presidente,. volta
ram-se essencialmente para enquadrar, em termos 

. objet!Vos, o debate sobre ·a necessidade u,;gente de 
atitudes de largo alcance no trato dos problemas da 

·Amazônia. 
As vésperas de festejar seu quinto centenário 

de instituição, o Brasil ainda não definiu prioridades 
e projetas para aquela vastíssima região - tão vasta 
que a cobiça sobre seu território ocupa prioritariil.
mente os sonhos de grandes potências superpopu-

·.losas. 
Tenho corwersado freqüentemente com os res

ponsáveis pelos organi$ri10$ regionais aniàZéinicos, 
em particular ctim a Presidente do 6asa, economista 
Flora Valladares Coelho, a quem dedico especial 
consideração, orgulhoso de vê-la entre os acreanos 
mais destacados na administração ·e na sociedade 
do Brasil. 

Atendendô a solicitações e nci intuito de escla
recer as dúvidas sobre a atuação "do banco, a Dr' 
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Flora faz justiça aos Parlamentares que representam 
a Amazônia ao incentivar os demais segmentos re
gionais "no sentido da união de forças para a supe
ração dos óbices inerentes ao processo de desen
volvimento de áreas periféricas" e, partieularmente, 
quando "a economia se encontra em . estado inci
piente e há necessidade de investimentos , supe
riores à capacidade de poupança endógena para 
alavancagem do seu desenvo!vimer~to". 

A Presidente do Basa, com a lealdade que a 
toma digna do respeito de todos, defende os propó
sttos do atual Governo com relação à Amazônia, 
lembrando que somente com a afirmação estável 
das finanças e da administração pública teremos ali 
um verdadeiro surto de desenvolvimento, posto que 
"as instituições oficiais de desenvolvimento desem
penham papel de fundamental importância, em ra
zão da capacidade de atrair recursos exógenos e di
recioná-los para áreas e setores de maJor resposta 
econômico-social". Isso porque, como todos sabe
mos, as forças de mercado não têm compromissos 
com os interesses institucionais do Pai•§' e, assim, di
recionam seus investimentos para áréaS. da econo
mia mais dinãmicas. Em conseqüência, verificamos 
o oposto nas áreas menos dinãmicas: como o retor
no dos capitais, ali aplicados, é mais problemático e 
demorado, os grandes investidores raramente se 
empenham na criação de ·estruturas e de projetos 
viâveis .. 

E a sttuação ficou ainda mais grave com a 
aprovação do Acordo de Basiléia, Suíça, que o Bra
sil - como Estado-Membro - foi obrigado a implantar 
em sua legislação interna; através da Resolução· n2 
2.099 do Conselho Monetário Nacional 

~ resolução do Conselho e sua matriz;. o 
acordo de Basiléia, são exemp!os acabados de me
didas de profundo alcance, que causam, em algu
mas áreas, problemas insuspeiTados por seus. ina
crofonmuladores. Consiste um sistema de pondera
ção de riscos dos ativos, runttando as instituições. fi
nanceiras em sua capacidade de investir. Ou seja, 
essa capacidade de investir passa a ser diretamente 
vinculada ao respec:tivo valor do capltal - o que tem 

· repercussões cátastróficas· para a Amazônia, pois o 
Basa fixou o seu património líquido ajustado em 
apenas R$31 milhões; em valores de novembro de 
1995. É fácil deduzir que, dessa forma, praticamente 
se Inviabiliza qualquer ação séria e. eficaz em sua 
esfera de atuação. 

O problema é tão agudo que outras instituições 
regionais e o próprio Banco do Brasil'jã se movimen
tam para resolvê-lo em suas próprias estruturas. 

O Banco do Nordeste, por exemplo, obteve au
toriZÇ~ção congressual para utilizar recursos do Fun
do Nacional de Desenvolvimento e capitalizar um 
adicional de R$280 ITlllhões. Isso aumentou propor
cionalmente sua capacidade de investir na região e 
lhe dá condições de atavancar outros R$4 bilhões 
junto ao BlD, BIRD e o Japão, através do EXimbank. 
É uma perspectiva promissora para os nordestinos 
em geral, particularmente para quem busca arrimo a 
seus projetes de desenvolvimento econômico e pro
gresso social. 

A maior instituição financeira do Pais, o Banco 
do Brasil, é beneficiária de recente Medida Provisó
ria, a MP n2 1.367, que ati!oriza um aporte.âe capital 
da ordem de R$8 bilhões e propicia novo fôlego para 
projetas autõnomos e para captar recursos no exte
rior. Pelas regras da proporcionalidade e observada 
a perspectiva oferecida ao Banco do Nordeste, o Ban
co do Brasü não apenas preseMITá seu potencial de 
tM?ie; ;3!) contrário, poderá. até mesmo, multiplicá-lo. 

No tocante á Região Amazônica, o ~smo foi 
tentado pelo seu Basa, quando da . tramiJaS;ão das 
medidas provisórias sucessivamente reedttagas, sob 

. os n"-s·1·.052; 1.078, 1. 105, 1.137 e 1. 170. Hôuve até 
" mesmo compiómi5so de aplicar os recursos decor- · 
rentes da capitalização apenas nos financiamentos 
enquadrados nas . bases e condições . do . Fundo· 
Constitucional do Norte, o FNO·- redundãncia que li
nha a conseqiÍência· j:lfálicá de reiterar a determina

. ·ção de- nã.Q .permitir desvios no emprego. dos recur
·.-sos.origiilários ·das. novas fontes. Mas, segundo a 
· Presidente do Basa, quando as MP resultaram na 
Uri.n" 9.126, de 10·de novembro de.1995, a suges-

.. tão não foi. contemplada · 

A frustração daquela cautela ·teve; coino seria 
de esperar; con8écjilêriCias 'funestas para a Amazô
nia c· pois; C!)lllO· qiz a !Jr" Rora Valtadares Coelho, 

· ·•o limttado capttal social do Basa tem dfficuttado a 
implantação de novas· agêi1Cia5 em centros emer
gentes da economia regional, objeto de reivindicaçõ
es . encaminhadas :por Parlamentares, repre
sentantes daquelas comunidades'. E, ao fazê-lo, os 
Congressistas não buscam privilégiOS, apenas cum
prem.seu·dever'de lutar ·em defesa dos Estados que 
representam; por delegação dos respeclillos cidadã
os. E a dificuldade está. na própria legislação interna
cional, implantada e regulamentada no Brasil atra
vés da Resolução nº 2.099, do Conselho Monetário 
Nacional, a que me referi no· início deste pronuncia
mento. ·ESsa norma vincula· a abertura de novas 
agências dos bancos às respectivas condições patri-
moniais~ · · · · 
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A situação do Basa, que já era grave, assumiu 
contornos ainda mais dramáticos_com a aprovação 
da Lei n'- 9.138, de 29 de novembro de 1995, cujo 
art 72 deu tratamento diferenciado para os financia
mentos feitos com recursos dos fundos consti!IJcio
nais, uma vez que estabeleceu que o custo da equa
nzação será debitado à conta dos respectivos fun
dos, no caso da equalização de encargos financei
ros dos financiamentos rur;;tis. 

Ao levar o problema à consideração da Sr" 
Presidente do Basa e consultá-la sobre suas reper
cussões, recebi a infonnação de que implicará "a re
dução da disponibilidade liquida de recursos do FNO 
para aplicação em novos financia)Tlentos 'ria Região 
Norte, em face de a maior parcela do saldo acumu
lado das operações ter sido demandada pelo setor 
rural, passível, portanto, dos benefícios da lei". 

A postura assumida pela Dr" Aora Valladares 
Coelho, na Presidência do Basa, honra sua trajelória 
de administradora e técnica, profissional valorosa e 
digna, dotada das melhores qualidades das mulhe
res da Amazônia: tenacidade, responsabilidade, sin
ceridade, lealdade e respeito coerente para com a 
realidade dos fatos. E, obediente às norrnas- de 
transparência do Governo Fernando Henrique Car
doso, ela não falseia números, r\em mitifica o qua
dro: em correspondência enviada a todos os Sena
dores e DEl!Jutados da Região "Amazônica. explica 
que "a se manter essa situação, a capacidade credi
ticia do Basa ficará ainda mais limitada. nos próxi
mos anos, pois parte dos recursos da· FNO devem 
ser utilizada para cobertura das custos de securiliza
ção - e a limitação do capital, como visto, dificultará 
o_acesso a outras fontes de recursos". E acentua: 
"outro aspecto que deve ser salientado é o risco que 
.decorre da grande desproporção. entre. o . pequeno 
patrirnõnio ·líquido dq Basa e o grande. volume de 
aplicações com recursos dq. F.NO, cujo risco opena-
cional é inteiramente do Banco". ~ . . . . .. 

São palavras que mereeertnespeitosa ponde
ração. pois representam uma postura digna de um 
Governo democrático e que faz da· retidão sua· lei. 
Não eSconder os ·tatos, por piores que sejam - é a 
norma que tem regido a comunicação com a .socie
dade, postura exemplarmente seguida· pela ·Presi
dente do Basa É essencial; .aliás, que sejam ressal
ta~ as exigências que Estados e MunicípioS terão 
de cumprir para que suas comunidades sejam bene
ficiadas pelos investimentos do Banco da Amazônia 
S. A.: no caso do Acre; por exemplo, serão destina
dos a ele 1 O% dos recursos a serem transferidos 
para o Fundo, cuja aplicação dependerá essencial-

mente da contrapartida estadual e municipal em ter
mos de assistência básica, infra-estrutura, etc. 

· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não te
mos o direito de fazer ouvidos desatentos à realida

. de vivida hoje e às dificuldades que o futuro promete 
multiplicar na Amazônia O que a Dr" Flora não diz -
e não o faz por omissão, mas por lealdade ao Go
verno qtié integra - o que-a Presidente do Basa não 
diz, repito, nós todos sabemos: precisamos superar 
divergências políticas, diferenças ideológicas, pará
metros partidálios; precisamos promover uma ação 
forte, respeitosa e eficaz em defesa do fortalecimen
to do Basa 

O Basa iíão é uma instituição a mais dentro do 
espectro financeiro do País. O Basa é a alavanca de 
que dispomos para superar a míséíia e o abandono, 
recuperando as riquezas e o progresso que a Ama
zônia já pennitiu vislumbrar em diversas pasSagens 
importante$ da vida nacional e, comi:> no ~caso da 
borracha, até mesmo .em graves clises da Humani
dada 

Os Poderes da Repubtici:Csãó independentes. 
mas· a Constituição manda também que sejam har
mônicos entre si. E o -Legislativo está sob a exigên
cia. administrativa, política .e institucional de não per
mitir a falência definitiVa·.âa Amazônia Precisamos 
estar atentos, empenhados na busca de sOluções 
·efetivas para que o Basa· arnpfie e redobre sua pre
sença em todos os projetos desenvolvimentistas re
gionais. 

· O quadro é. esse,·delineado pelas informações 
. oficiais, e préq_cupante- à luz das apreciações politi

e»-adminislrativas. T odos:os representantes da na
cionalidade,. particularmente· aquetes.conduzidos ao 
Congresso Nacional pe_los. Estados da Amazônia, 
prec~ aeordar para a gravidade .d<i situação. que 

. !ran~nde às, q\Jfzilias paroquiais e às divergé.ncias 
~.conceituais. ~ ~· · ~ ~ 

. ..•. Deserrvolver a Amazônia significa entregar aos 
. ·brasileiros o: seu grandioso futuro, .que todos · so
. nham ·e buscam; deseovolver a. Amazônia não é 
.. um. p<ojeto da Governo-nerrnJma:atucinação oposi
. ·cionista; ·desenvolver. , a Amazônia, preservando 
suas caracterfsticas ecológica& e· estruturais; é a 
.grande responsabilidade depositada, sobre os om
bros dos brasileiros hoje, pelos seus futuros filhos 

. e descendentes. ~ 

Desenvdlver a Amazônia, em termos práticos e 
lógicos, é sinônimo . de fortalecimento dos organis
mos·ccnstrutivos voltad~-para a Região. E nenhum 
deles é mais,irripOrtante.do que o Basa, hoje às vés
peras de uma.crise sem precedentes. Evitar a expio-
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são dessa crise e superar os seus primeiros sinto
mas já detectados é tarefa que conclama todos os 
homens públioos e todas as mulheres empenhadas 
na promoção nacional. 

É tarefa para todos os brasileiros. 
Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. 
A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço 

a palavra como Líder. . · . ___ _ 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra à Senadora Júnia Marise, por cinco 
minutos, como Líder. 

A SRA. JÚNIA "MARISE (PDT-MG. Como Li
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora) Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho, 
com freqüência, ocupado esta tribuna para alertar o 
Governo Federal com relação aos chamados custo 
Brasil e custo social. 

Os rumos adotados pela polftica econômica do 
Governo vêm refletindo de forma cruel na sociedade 
brasileira. Há quebradeira no setor produtivo, nas 
pequenas, médias e até grandes empresas. Bas es
tão encerrando as suas alividades, pedindo falên
cias, conoordatas, e colocando os trabalhadores no 
olho da rua 

Recentemente tomei oonhecimento de um le
vantamento segundo o qual dez milhões de traba
lhadores estão filra do mercado de trabalho. No meu 
Esfado, Minas Gerais, já chegamos a 500 rrul Só na 
região metropolitana de Belo Horizonte os dados 
confirmam que há cerca de 200 rrul ~hadores 
que perderam o seu emprego. Na sernailà passada 
o comêrcio lojista anunciou que cerca de dois milhõ
éS de trabalhadores de Belo Horizonte perderam o 
seu emprego em razão das ãrlict.idades que se lhes 
impõem. 

Além da questão do desemprego e da québià
deira geral - fechamento de fábricas e indústrias de 
todos os setores produtivos da vida nacional - ; es
tamos diante de uma situação que merece reflexão 
por parte daquel~s que detêm o poder e também a 
chave do cofre. Por várias vezes conclamei o Gover
no ao cumprimento das suas promessas. Sabe-5e 
que o então candidelo Fernando Henrique Cardoso 
definiu suas prioridades: saúde, educação, seguran
ça. habitação e agricultura Ora. Sr. Presidente, não 
há -quem não possa manifestar a sua satisfação oom 
a queda da inflação. Incluo-me entre esses brasilei
ros que manifestam a sua oonoordáncia em relação 
ao esforço que se faz para a redução da inflação no 
País. Mas também não há quem não, esteja reivindi-

cando ao Governo Federal o cumprimento oas suas 
promessas e a adoção de medidas corretivas para 
impeair o crescimento vertiginoso das falências, das 
conoordelas e do desemprego. Esses aoontecimen
tos no âmbito do setor econômico desencadeiam 
problemas em outros setores da vida do País; por 
exemplo, na área social. Refiro-me à moradia Não 
existe um programa de construção de casa popular. 
Se o dinheiro do Proer, liberado para corrigir fraudes 
e cobrir rombos do sistema financeiro, fosse destina
do à implantação de programas de habitação, e5ta
ríamos construindo 400 mil casas populares para fa
mmas que não lêlll um teta para abrigar seus filhos. 

Em Belo Horizonte, nesses últimos dias, 300 
famílias invadiram um terreno, gritando por moradia 
e pedindo casas para seus filhos. Essas 300 famílias 
estão lá acampadas, Sr. Presidente, Srs. Senado
res. Há entre elas, 28 mulheres grávidas e numero
sas crianças, que, ao lado dos pais, pedem provi
dências às nossas autoridades. Mas lamentavel
mente nada se faz. As autoridades estão fazendo 
ouvido de mercador diante do clamor dessaj; e de 
outras centenas de milhares de familias que estão 
erguendo seus banracos debaixo dos viadutoS, dor
mindo nas calçadas, expondo seus filhos à delin
qüência e à marginaildade. "Sem-casa invadem ter
renos baldios•, "sem-casa assumem e invadem ter
renos públicos e privados em busca da casa pró
pria". •cansaço já faz sem-Casa desistir". São longas 
e intermináveis as horas em que essas famílias, que 
contam com a cobertura de toda. a imprensa elo nosso 
Estado e até a imprensa nacional, mostram o retrato 
ilivo da pobreza, da miséria e da fome do nosso Pais. 

. Ora, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
não é possível que oontinuemos em um país do faz
de-oonta. 

o· PreSidente da· República disse recentemen
te, através da televisão, que não há desemprego nc 
País, ao contrário, e que os trabalhadores que estão 
perdendo os seus empregos nas indústrias morna
deras de São Paulo estão indo para o mercado infor
mal, sendo remanejados para outras áreas produti
vas. Não é verdade. Essas informações não rella
tam a verdade deste País. t preciso que este Go
verno ponha a mão na consciência e assuma a pos
tura de governar este País para os pobres e não 
para os ricos, como estão fazendo aluai mente o Go
verno e o Presidente da República überar R$6 mi
lhões para cobrir fraudes e roubos dos banqueiros, 
deixando centenas, mühares de crianças e lamllias 
passando fome, sem moradia, sem assistência à 
saúde e à educação! 
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Sr. Presidente, por isso assomo à tribuna para 
tratar deste assunto nesse horário de Liderança, fa
zendo a minha conclamação: continuaremos denun
ciando e apontando os erros deste Governo, que 
não tem os olhos voltados para uma sociedade que 
viVencia os seus momenlos mais difíceis. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 
Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, por ces
são do Senador Bernardo Cabral. 

V. EX" dispõe de 20 minutos. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em primei
ro lugar, meus agradecimentos ao:nobre Senador 
Bernardo Cabral pela gentileza, o que. aliás, lhe é 
peculiar. 

Sr. Presidente, há dias rola na grande impren
sa brasileira um noticiário esêandaloso a ""respeito 
das mordomias dos Senadores. Alé o meu nome foi 
envolvido, acusado de haver comprado móveis de 
luxo para o meu apartamento funcional. 

Sr. Presidente, acredite quem quiser, mas 
quando aqui cheguei, deparei-me com essas mordo
mias, encontrei móveis inteiramente sucateados no 
meu apartamento; pedi a sua reforma, e informaram
me de que eram irrecuperáveis. Pedi móveis novos. 
Entreguei a compra a funcionários do meu gabinete 
e a familiares. Acnedite quem quiser, mas só agora, 
pela imprensa, soube qual foi o valor desses. móveis. 

Src Presidente, nada mais desagradável e des
confortável psicologicamente do que uma pessoa 
GfJffiO eu, com a minha biografia- como foi ressalta
do pelo Senador Bernardo Cabral na semana passa
da, estando eu ausente, e aqui, mais uma vez, lhe 
faço o agradecimenlo ,.. ser eeyolvida em episódio 
tão desagradável. 

Luto e tenho lutado a vida inteira contra tudo 
que seja üícito, antiético, excessivo, enfim, contra 
tudo que seja condenável na vida pública. Foi assim 
como Vereador de Manaus, e tem sido assim desde 
que aqui cheguel· . ·. · · 

Sr. Presidente. desde que tomei Posse no Se
nado era minha intenção apresentar projetos extin
guindo essas regalias,- ou algumas delas pelo me
nos. Não o fiz no primeiro ano por ser Senador de 
primeiro mandato, estreante, e se aqui chegasse 
apresentado um projelo desses, com certeza, criaria 
um clima hostil a mim, um Senador que logo chega 
tomando medidas que, certamente, vão desconten
tar talvez a maioria dos Senadores. 

Mas, Sr. Presidente, esse episódio me deixa à 
vÓqtade para fazer o que sempre âesejei: apresen· 
tei, hoje, um projeto de resolução, que passo a ler 
para conhecimento desta Casa: 

"DisPõe sobre os bens de uso dos Se
nadores: 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 A Mesa Diretora promoverá a 

venda, mediante ficitação, na forma da lei, 
dos ·imóveis, móveis, veículos e utensílios 
ora cedidos para uso dos Senadores, salvo 
o carro de representação da Presidência 

Art 2"- Decorrido o prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, se não se efetivar a venda 
prevista no artigo antenor, cessará o· direilo 
de uso dos bens, pelos seus atuais usuá
rios, ficando os mesmos sob a posse da 
Mesa Direlora até a sua alienação. 

Art ·32 Esta Resolução entrará em vi· 
gor na data de l'ua publicação." 

Sr. Presidente, nem sequer prevejo compensa
ção financeira de espécie alguma para nós Senadores. 

O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe 
. um aparte, nobre Senador Emandes Amorim 

O Sr. Emandes Amorim - Senador Jefferson 
Péres, o que me preocupa, nesta Casa, é a posição 
dos Senadores, diante dessa arruaça e dessas de
n.úi1cias da imprensa Entendo que um Senador da 
República, homem que deixa o seu Estado para vir 
representá-lo equi em Brasilia, tem que ter as míni
mas condições de se apresentar como tal. Não pos
so permitir que diante de denúncias da imprensa, as 
qualis devem ter por detrás interesses do próprio Go
verno em desestabilizar esta Casa, não se tome ne
nhuma providência. Ainda há pouco ouvimos o dis
curso da Senadora do PDT, onde S. EX" fazia refe
rência às graves questõeS nacionais como o repas
se de R$16 bilhões para acobertar falcatruas de 
béincos, e esta Casa não toma providências, tendo a 
maioria dos Senadores coniventes com essa situa
ção. Ninguém se levanta, e a imprensa não diz 
nacta, quando, a bem do seu serviço, deveria estar 
levantando essas irregularidades. O Presidente da 
República deve ter aumentado, neste último ano, o 
seu orçamento, em não sei quanto. Agora, um Sena
dor vir para cá andar a pé ou de ônibus! V. Ex!' já 
imaginou algum Seroador, por exeJllllo, o Senador 
de São Paulo;·Romeu Tuma, estar na rua pegando 
ônibus, saltando lá em cima e descendo a pé, ape
nas para atender a vontade da imprensa que deve 
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ao Governo, ao INSS, aos órgãos financeiros fede
rais uma fortuna de dinheiro; imprensa que, por inte
resses escusos, vem aqui denegrir a imagem dos 
Senadores com denúncias de que se está usando 
um carro novo? Eu, por exemplo, quando disputei a 
eleição no meu Estado, o fiz utilizando um carro 
novo nos meus deslocamentos, e nem por isso o 
meu eleitor deixou de considerar-me uma pessoa à 
altura para representá-lo aqui no Senado. Agora, 
vou vir a Brasilia e tenho que andar a pé para agra
dar à imprensa? Vou ter que estar aqui entrando 
nesse "canto de sereian da imprensa~ ·que quer aco
bertar as irregularidades do Presidente da Repúbli
ca, que não quer que nos dediquemos à fiscalização 
do governo, da apuração dos desvios de recursos? 
Num País como o nosso, quê está privatizando a 
Vale do Rio Doce, que é a única empresa que dá lu
cro neste País, a imprensa não estãla:Zendo campa
nha para advertir, para mostrar à opinião pública os 
Senadores que querem vender a empresa; que por 
trás dessa campanha da imprensa existe um jogo de 
interesses muito grande da parte do. Governo deste 
País, que quer desestabilizar esta Casa, e, infeliz
mente, o Senado está se deixando levar pelo "canto 
da sereia". Outra coisa, Senador: diz-se que o apar
tamento de Senador é de luxo. Mas vejo apartamen
tos de luxo dos banqueiros, das pessoas quedes
viam recursos do erário público e que não são puni
das. Agora, nós que saímos das nossas cidades, 
deixamos os nossos afazeres para virmos aqui rep
resentar os nossos Estados, para decidirmos ques
tões em nível nacional, temos que andar peregrinan
do, dormindo debaixo de ponte, andando a pé, para 
satisfazer a. imprensa, porque temos medo? O Con
gresso tem um projeto de lei de imprensa para ser 
aprovado e que por medo se encontra emperrado. na 
Câmara dos Deputados. Senador Jefferson Péres, 
sou contra essa renúncia de sua parte do que é de 
direito de um Sena(jor, da dignidede e da condição 
de representar bem o seu Estedo. Ninguém vem 
aqui para estar à mercê de alguns jornalistas que 
não têm o que fazer. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado 
pelo aparte, Senador Emandes Amorim, mas insisto 
em manter meu projeto e defendê-lo. 

Não quero mais servir de pasto para noticiários 
de:§Se tipo. Não estou acostumado a isso. Jornalis
tas açodados, levianos, que nem sequer têm o cui
dado de saber de quem se trata, quem é o Senador, 
por que foi eleito quase por milagre no Amazonas, 
contra tudo, contra os poderes constituídos, sem di
nheiro, sozinho. Por que se elegeu Senador, senão 

porque goza - permitam-me a modéstia - da mais 
alta .re5pettabilidade na sua terra, sem uma mácula 
em sua vida pública Não procuram saber como este 
Senador aluou aqui durante seu primeiro ano de 
mandato, sendo Senador de um Partido do Governo 
que renunciou a todas as indicações de cargos fede
rais, porque não quero indicar, não quero dever fa
vores. ao. Gollemo. E tenho dissentido do Governo, 
votado contra o Governo, centra o meu Partido. Não 
querem saber de nada disso, apenas querem saber 
se comprei móveis para o meu apartamento. 

Sr. Presidente, não posso ficar desmentindo a 
imprensa ou contestando-a, ou melhorando noticiá
rio distorcido para dar explicações sobre coisas me
nores. Quero radiCalmente extinguir isso. Não quero 
me ocupar de móveis e -nem de apartamento. Hoje 
um jornalista me perguntou por que eu não os devol
via ao Senado. Eu disse a ele que esta, sim, seria 
uma medida demagógica, uma atitude isolada, de
volver aquilo que, por lei, eu tenho direito. Seria uma 
afronta aos meus colegas. Eu considero isto- per
mitam-me discordar de quem fez isto - uma afronta 
aos colegas. Além do que, individualmente, não re
solvo o problema, que é extinguir o que realmente é 
excesso de mordomias. 

Estou apre5entaildo um projeto para ·acabar 
com isto de uma vez por todas. Se querem melhorar 
o projelo, querem emendá-lo, que o façam, mas va
mos discutir ti.Jdo isto com transparência eu· não en
trei na vida pública para fazer outra coisa senão de
fender a coisa pública. I; uma ironia do destino eu 
estar aqui sendo acusado exatarriente de atentar 
contra a coisa pública, Sr. Presidente! Isto é algo 
que me fere profundamente. Eu não possi:> conviver 
com isto. 

Se dependesse de mim não existiria o IPC, jâ 
estaria extinto. Se dependesse de mim não haveria 
parentes em gabinetes, porque eu votei a tavor do 
Projeto do Senador Pedro Simon que acaba com o 
nepotismo. Dos quatro cargos do meu gabinete, só 
preenchi três. Poderia ter mandado buscar um pa
rente, um amigo, um afilhado, um correligionário. O 
cargo está vago porque ainda não precisei do quarto 
nome. Tirem carro, tirem apartamento, tirem tudo. 

Sr. Presidente, sempre preguei, e sustento isto 
com a maior sinceridade porque acho que homem 
público, no Brasil, deve dar exemplo, sempre defen
di as iamosas, as velhas e esquecidas vi."'udes repu
blicanas da temperança, da discrição. da austerida
de, e venho ser acusado da prática de algo imoral, 
porque comprei móveis para o meu apartamento e 
não para mim, mas para o Senado, e que não pedi, 
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cujo valor eu nem conhecia - foi tratado por familia
res e por funcionários - e nem tomei conhecimento 
disso_ 

Não quero mais ter nada no meu apartamento, 
Sr. Presidente. Não fora essa natureza, que consi
dero afrontosa, entregaria iSso hoje mesmo. Iria para 
um hotel, mas ficaria livre dessas acusações injurio
sas e que me magoam profundamente. 

O Sr. Nabor Júnior - Perm~e-me V. Exª- um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES Ouço o aparte do 
nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior Senador Jefferson Péres, 
compreendo perfe~ente a revolta de V. Ex•_ em 
tomo desse episódio. Conheço V. Exª- há mais de 40 
anos, desde quando fomos contemporãneos em Ma
naus, no Estado do Amazonas, que V. Ex• hoje, com 
tanto êxito, representa aqUI no Senado Faderai. Co
nheço a história de toda a sua famffia, que registra 
sucessos colhidos na vida pública do Estado do 
Amazonas, no Judiciário, no Legislativo e no Execu- -
tivo. Todos homens dignos como é V. Exª-

0 SR. JEFFERSON PÉRES Mu® obrigado, 
Senador. 

O Sr. Nabor Júnior Mas, de antemão, mani
festo a minha posição contrária ao projeto que V. 
Exª- acaba de apresentar. E o faço por várias razões, 
inclusive ponque a função de Parlamentar tanto de 
Deputado Federai como de Senador é transttória, e 

- o eleito, ao chegar aqui para assumir o seu manda
to, precisa ter assegurado, no mínimo, abrigo para si 
e sua família. É para isso que existe, em todos os ní
veis elevados da administrãção pública, a figura do 
aeartarnento funcional. 

O Senado e a Cãmara estão no dever de ofe
recer aos Parlamentares condições de moradia, aqui 
em Brasília, cidade onde nem sempre é fácil aiugar 
um imóvel, principalmente para quem chega de fora 
e não tem como oferecer fiadores, depósoos e ou
tras garantias rotineiras. Às vezes, é difícil até com
prar móveis, pois, mesmo pagando adiantado, a en
tnega só se faz elli 60 dias. 

Sou inteiramente favorável a que se -mante
nham os apartamentos funcionais equipados e os 
carros de representação. É preciso dar-5e dignidade 
à função do Parlamentar, como se dá também i do 
Executivo, corno se dá à do Judiciário. Qualquer Juiz 
de Tribunal inferior tem carro, tem apartamento fun
cional. Os funcionários do GoveMo de terceiro e 
quarto escalões também têm. Por que motivo os 
Parlamentares também não têm esse direito, se a 
sua é, pela própria natureza, uma função transttória? 

__ O que estão fazendo com V. Exª- e com outros 
ilus(res Senadores, inclusive a Senadora Benedita 
da Silva, é uma injustiça, como se pfételldessem 
atingir a dignidade do próprio Poder Legislativo, que 
está longe de ser o_ repositório das benesses que al
guns imaginam. E isso fica claro, no momento em 

- que acabamos de aprovar no Congresso Nacional o 
Orçamento da União para 1996. Quanto representa 
a despesa do Poder Legislativo no Orçamento Geral 
da União? Menos de meio ponto percentual, no Or
çamento de R$ 313 bilhões, aprovado em sessão do 
Congresso Nacional, que terminou há poucos ins
tantes. A Cãrnara tem uma participação de 0,22"h>, o 
Senado de 0,17% e o Tribunal de Contas de 0,08%. 
Somando isso tudo, ilustre Senador, a despesa de 
funcionamento da Cãmana dos Deputados. do Sena
do Federal e do Tribunal de Contas, que é um órgão 
auxiliar do Poder Legislativo, não passa de exatos 
0,47%! Isso é pouco mais que recebe o Ministério da 
Ciência e T etnologia, reconhecidamente o menos 
dotado na distribuição dos recursos fiscais. A socie
dade brasileira precisa saber: o Congresso Nacional, 
que representa o poder democrãtico em nosso País, 
líador e símbolo das liberdades civis, custa apenas 
0,47% do Orçamento Geral da União. É o mínimo 
que temos de pagar para termos liberdade até mes
mo liberdade para torcer os fatos contra o mais de-
sarmado dos Poderes. _ 

O SR. JEFFERSON PÉRES • Agrad~lhe a 
referência elogiosa; Senador Nabor Júnior, mas nes
te ponto há discordãncia entre nós. Se dependesse 
de mim, tiraria a regalia de todos, do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciãrio. Perdoe-me, mas num 
país corria o Brasil, que expõe suas terríveis chagas 
sociais, não hã como convencer a sociedade de que 
essas regalias se justificam. No momento em que o 
Congresso tenta retirar priVIlégios do funcionalismo 
público, e até direitos dos trabalhadores, não tere
mos autoridade moral pana fazer isso se não cortar-
mos na própria carne. -c,- -' -

O Sr. Eduardo Suplicy- Permfte-me V.Exª um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Cedo-lhe o apar
te, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jefferson 
Péres, gostaria de dizer, primeiro, que tenho tido 
grande respe~o pela trajetória de V. Ex•.-· 

O SR. JEFFERSON PÉRES- É recíproco. 

O Sr. Eduardo Suplicy - ... sobretudo em rela
ção às suas diversas iniciativas, como a do IPC, e a 
sua preocupação, a cada momento, no cotidiano. 
Considero saudável a sua proposição, que faz com 
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que todos nós pensemos numa preocupação que, 
corno bem assinala V. Exª, é da população brasilei
ra. V. Ex• até mencionou que, ponientura, quem te
nha devolvido o automóvel teria afrontado os seus 
colegas. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Por certo, invo
luntariamente. 

O ·Sr. Eduardo Suplicy - Não foi esse o senti
do. Gostaria de transmitir a V. Exª que ocorreú uma 
polémica multo forte sobre a questão do uso de au
tomóveis oficiais na cidade de São Paulo, em 1989 e 
1990, quando fui Presidente da Câmara Municipal. 
Ta! foi a pressão da opinião pública, nas ruas, em to
dos os lugares onde cad<!! vereador passava, que 
considerei natural abrir mão do automóvel oficial, 
até mesmo sendo Presidente da Câmara Munici
pal, ainda que o mantendo para uso da adminis
tração, como no caso de buscar autoridades; mas 
resolvi usar o meu carro e ·eu ·mesmo guiá-lo. 
Quando cheguei em Brasília. para mim foi mais 
natural ter o mesmo procedimento do que aceitar 
algo que nas ruas da minha cidade a população 
não estava mais aceitando. Portanto, foi esse o 
meu procedimento, e não na tentativa de afrontar 
qualquer Senador. ·· 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Com certeza! 
Acredito em V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplicy - É saudável que V. 
Ex• tenha <!!presentado essa proposição, a qual sou 
favorável. Em relação às observações comentadas 
pelo Senador Nabor Júnior, por exemplo, talvez fos
se realmente· difícil encontrar-se um apartamento 
em Brasília quando recentemente inaugurada a ci
dade. Hoje, no entanto, sabemos que todos os ho
teis e apart-hotéis de Brasma estão a oferecer con
dições relativamente vantajosas, e conseguir-se um 
apartamento na cidade não seria uma dificuldade 
extraordinária. Haveria maior transparência na for
ma como cada representante do povo estaria agin
do. Portanto, quero dizer que considero positiva a 
iniciativa de V. Exª 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Senador Eduardo.Suplicy. Não tenbo dúvida de que 
V. E#. não teve nenhuma intenção de afrontar os de
mais Senadores. Mas parece-me que o gesto de se 
recusar uma regalia qualquer fere os outros, de cer
ta fo:ma, que ficam numa situação acuada. como 
que silenciosamente acusados. 

Sou muito duro nas minhas posições, mas pen
so, como Che Guevara, que nunca se deve perder a 
ternura; diria mais, nunca perder a ternura e nunca, 
também, a elegância · · 

O Sr. Ney suassuna - Permite-me V. Ex' um 
aparte? . 

··o SR. JEFFERSON PÉRES -·Tem V. Exª o 
aparte,SenadorNeySuassuna 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Jefferson Pé
res, concordo com V. Exª, ein· teririos. Fui um dos 
primeiros a largar o carro oficial; depois, verifiquei 
que isso era um problema sério, em Brasília, porque, 
não tendo o carro placa de senador, não conseguia 
estacionar. la, por exemplo, a uma recepção de em
baixada. e o carro não entrava Agora. nessa entre
ga dos carros, terminei voltando atrás. Mas entendo 
o desgaste que V. Exª está sentindo, porque tam
bém me sentiria assim e me senti assim, quando li a 
respeito no jornal; principalmente eu, que procurei 
fazer às minhas custas; depois, ressarciram-me de 
algumas coisas que foram padrão. No entan1D, há 
Senadores que não têm condições de fazê-lo, e aí é 
que estã o problema Há uma outra questão: se va
mos fazer, façamos uma lei genérica. para Deputa
do, para Senador, para Juiz, para todos que são fun
cionários públicos e que não deveriam ter aso,mordo
mias. Hoje, uma boa parte do Senado ainda cão tem 
carro funcional novo, mas não tem ninguém;do Mi
nistério Público que não tenha carro novo, não lem ne
nhum juiz que não tenha carro novo. Portanto, penso 
que devemos fazê-lo, sim, mas devemos fazer urna lei 
genérica para lodos os funcionários públicos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES -Obrigado, Sena
dor Ney Suassuna Seria uma proposta de emenda 

. à Constituição, só que de tramitação mais demorada 
e mais difícil, extiguindo mordomias para todos, Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário. Como não posso fa
zer isso, proponho a extinção apenas para o Legisla-
tivo. · 

Mas repito, Sr. Presidente, não quero 'mais ver 
meu nome enxovalhado, injustamente, dessa maneira 

Esta é uma boa oportunidade que. tem o Con
gresso - o Senado, pelo menos - para dar um exem
plo de austeridade à sociedade brasileira e recupe
rar a estima e o respeitO da população. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o· Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira de presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valada
res, suplente de Secretário. 

Durante o áiSCUISO do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. • Antonio Carlos Valadares, SLr 

plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar
ney, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo Banco Central - que tem duzentos e poucos fiscais 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, prorro- para fiscalizar cerca de sete ou oito mil unidades e 
gando a Hora do Expediente por 15 minutos, a fim que, desses duzentos e poUcos fiscais.~ apenas ceh~ 
de que S. Exª possa proferir o seu discurso. to e poucos estão nas ruas, o que daria cerca de tre-

0 SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun- zenlDs dias para um fiscal voltar à instituição, se lá 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - fosse - , a Comissão de Valores Mobiliários é uma 
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, acabamos de instituição que não consegue cumprir as suas atri-
ouvir o discurso do Senador Jefferson Péres, legiti- buições. Não consegue por qué? Porque, pior do 
mamente indignado com as matérias que têm sido que o Banco Central, éla só dispõe de vinte fiscais 
publicadas sobre as mordomias do Senado. E ouvi- para fiscalizar cerca de seis mil instituições, o que~ 
mos o Senador Nabor Júnior explicando que Sena- quer dizer que, de quatrocentos em quatrocentos dias 
do, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas, úteis.poderiaurnfiscaliraumadessasinstituiçóes. 
que também faz parte da estrutura, consomem ape- Aí, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tive 
nas 0,47% do Orçamento nacíorial. que declarar a minha estupefação. Realmente estou 

Estou presidindo a Comissão do Proer e faço pasmo por ver que se trata de um assunto que en-
parte da Comissão de Assuntos Econômicos desta volve bilhões - não se está falando de carro de Se-
Casa ~ ~ ~ nadar, não se es1á falando de cadeira de Senador -

Sobre os assuntos Proer, Banesp:i, Bane~ e e que a legislação já não serve e que os órgãos que 
todos os demais bancos. temos debatido muito e ti- deviam fazer a fiscalização faziam de conta Ou 
vemos condição de ouvir o Ministro da Fazenda, que seja, Srs. Senadores, o rei estava nu e ninguém ti-
mostrou a necessidade de se aplicar bilhões de nha coragem de dizê-lo. ~ 
reais para não deixar ir à garra o sistema financeiro O sistema financeiro nacional não tem regras 
nacional. sérias, hoje, para fiscalizá'lo. Acredita-se na palavra 

Ouvimos depois os Diretores e o Presidente do do banqueir9. na Comissão de Valores Mobiliários. 
Banco Central, que também mostraram a necessida- pois ele é quem diz quai é o seu balanço. Nós veriti-
de de se salvar o sistema. mesmo que custe a inje- camas, através da audiência com os auditores inde-
ção de bilhões de reais. Não estamos falando de pendentes. que eles verificam o balanço ali declara-
0,47",6 do Orçamento: estamos falando de uma moe- do. E s6. Depois, a Comissão de Valores Mobiliários 
.da nova em voga no sistema~ fin_anceiro brasileiro: o assina em cruz o que o audiror fez. 
bilhão. Que saudade eu tenho da época do mRhão, o Banco Central do Brasil não faz diferente - e 
quando Estados como o meu tinham os seus bancos estamos falando aqui de dinheiro suficier\te para re-
fechados por 5 milhões! Hoje, ouvimos falar em 15 solver todo o problema da saúde, da educação, da 
bilhões para o Banespa; 5,9 bilhões para o Banco recapagem de todas as nossas estradas federais, 
Nacional; 4 e pouco bilhões para o Banco Eoonôm~ estaduais e até municipais; enfim, éstamos falando 
co, e por aí afora de bilhões. Constrange-me que, em um país que 

Na ocasião em que os DinelDres do Banco tem a oitava ou décima economia do mundo, porque 
Central aqui depuseram, verificamos que a legisla- varia de aurores, tenhamos, hoje, constatado que a 
ção era falha e que precisávamos moãrticá-la Ouvi- nossa legislação é falha e que não temos como ave-
mos também o Presidente da Associação dos Audi- riguar dados como esse. 
tores Independentes, que demonstrou que, lamenta- Hoje, com orgulho, ouvi o Presidente da Co-_ 
velmente, uma auditoria indeperlclente não tem con- missão de Valores Mobiüários dizer que acabaram 
dições de fazer a auditagem de toda a contabilidade de fazer o julgamento do Sr. Naji Nahas. Faz cinco 
de um banco, o que nos deixou pasmos. anos que ocorreu aquele famoso golpe dado na Bol-

Em seguida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sa de Valores; só agora se resolveu o caso, e o foi 
ouvimos o Presidente do Conselho Federal de Con- em tempo recorde. Também a nossa Justiça é falha, 
tabilidade e verificamos que as normas adotadas por no que se refere à punição dos crimes econômicos, 
esse conselho já não se coadunam com os tempos que doem tão profundamente no bolso do brasileiro 
moc:lemos. T arnbém nesse ponto é preciso modificar que, hoje, tem carência de recursos. 
a legislação. Por todás essas razões, volto a 10ear no assun-

Posteriorrnente, ouvimos o Presidente da Co- to que já tratei três vezes: nós, Parlamentares, te-
missão de Valores Mobiliários, o que fizemos esta mos que nos aprofundar na fiscalização e, mais ain-
manhà até às 14h. Verificamos que, a exemplo do da, temos que seguir a linha modema dos Paria-
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mentares e acompanhar o veio financeiro, porque só 
assim teremos condição de salvar algum recurso 
para investir naquilo que o povo necessita. Clama o 
povo brasileiro por criminosos econômTcos na ca
deia; os crimes se sucedem. Hoje, no depoimento 
do Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, 
ouvi uma frase muito importante: • A crise que pas
sou vai servir para colocarmos as barbas. da mcl.ho, 
consertando as portas e as janelas que foram arrom
badas. Mas a nossa preocupação é com a próxima 
crise'. E realmente ele tem razão. A nossa preocu
pação. Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com a pró
xima crise, que deverá ser mais grandiosa do que 
essas que ocorreram ·na Nacional, no EcOnómico, no" 
Banespa, no Bane~ e no Banco do Brasil e - que 
Deus nos acuda! - em tantos outros. 

Por isso. venho a esta tribuna hoje para dizer, 
mais uma vez, que nós, Senadores da República, 
Parlamentares brasileiros, temos que nos especiali
zar cada vez mais, fiscalizar profundamente os pro
cedimentos económico-financeiros do País, acompa
nhando a política monetária e cambial. Através des- · 
se comportamento conseguiremos estancar e fazer 
profilaxia, porque senão vamos estar sempre como 
o cidadão que fecha a casa depois de arrombada a 
porta. 

O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Exª 
um aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador 
Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim - Fico até satisfeito 
quando ouço V. Ex• dizer que faz parta do Proer e, 
ao mesmo tempo, entristeço-me quando acusa até a 
Jt!Stiça em questões que passam pelas mãos deste 
Congresso: o aperfeiçoarrento e o cumprimento das 
leis e a fiscalização da área económica do Governo 
Federal. Lamentavelmente, não sei qual o comporta-. 
mento do seu voto em relação aos .repasses aos 
bancos. o problema dos agricultores e da agricultura 
do País - que está falida, e o Governo-nada fez por
que está dando prioridade à questão do Económico 
e Nacional - , o problema da saúde, cuja situação 
melhoraria com esses 6 bilhões- Entretanto, o Go
verno Federal tirou o dinheiro do povo para salvar 
um banco da famflia dele, · ou de quem quer que 
seja. Nobre Senador, percebo que V ,Ex', membro 
d~ Casa e da Comissão, estã preooopado com a 
recuperação desses bancos falidos pelç dinheiro pú
blico. Preocupo-me porque sinto que g~ui a pouco 
não haverá mais preocupação com a -.paúde, com a 
agricultura Espero que o seu voto, !!11 Comissão, 
seja contra os repasses que estão sendo feitos para 

salvar bancos falidos. O que mais me assusta no 
Gove.riio atual é que foram repassados 6 bilhóes 
para o Banco Nacional por conta própria e, contudo, 
para repassar 200 mlhões para o Económico, o Go
verno quer buscar o aval desta Casa, quer que as
sumamos o compromisso de ser cúmplices nessa ir
regularidade. Espero que a comissão vote contra 
esse. repasse, contra essa modalidade da economia 
atual, até porque o Pais está falido, o Plano Real 
está acabando, e, se o Presidente Fernando Henri
que quiser se reeleger, terá que andar depressa, en
quanto existe dinheiro, para socorrer bancos falidos.· 

O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador Er
nandes Amorim, para cada medida provisória que 
aqui chega, tem que ser constituída uma Comissão 
para analisar a sua admissibilidade e.- depois, elabo
raro projeto de conversão. EStamos presidindo uma 
dessas comissões mistas. Cabe a nós melhorar o má
ximo possível, e é o que estamos buscando fazer. 

O Senado Federal já conseguiu muito em rela
ção a essas duas medidas provisórias que foram pu
blicadas. Conseguimos que os controladores tives
sem seus bens relacionados e respondessem pelos 
crimes cometidos. Mas ainda precisamos de rUais. 

Quando venho à tribuna pedir que os Senado
res se especializem cada vez mais no veio financei
ro é exatarnente para que possamos fazer a profila
xia Hoje, por exemplo, há o caso do Banespa, em 
que se soficita o aval do Senado Federai para os 
R$7,5 bilhões; o dinheiro já estã lá e cabe ao Sena
do apenas oficializar o que já fui feito. 

Então, o que temos que fazer é andar na fren
te. ·E é este o alerta que faço aqui: temos que estar 
preocupados em andar sempre na frente e não per
mitir que, em casos como esses, sejamos levados a 
reboque. Temos que estar fazendo a profilaxia atra
vés da melhoria da legislação e intensidade da fosca
lização, exatamente para evitar que fatos como es
ses voltem a ocorrer. 

O Sr_ Laura Campos - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Se, 
nadar Laura Campos. 

O S.r. Laura Campos - A preocupação que· 
traz V. Exª, nobre Senador Ney Suassuna, diz res. 
peito a um assunto da máxima gravidade. Realmen
te é de se estranhar que o Banco Central tenha as
sumido tanto poder como tem no Brasil. Um diretor 
do Banco Central resolve fixar uma taxa de câmbio, 
como, por exemplo, queria o Sr. Gustavo Franco, 
em que o dólar valeria R$0,50 - o que seria um arra
so cO-mpleto para a economia brasileira - e, depois 
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de um ano, continua a repetir que ele estava certo, 
que a taxa de câmbio deveria ser essa. Isso reduzi
ria as importações à metade dos preços aluais, que 
já tomaram a concorrência impossfvel aos brasilei
ros com uma avalanche de mercadorias importadas, 
subsidiadas pelo nosso Governo e pelo povo. É tam
bém de se estranhar muito - e V. Exª traz essa preo
cupação - que o Banco Central não tenha se armado 
dos instrumentos necessários para fazer a fiscaliza
ção e que, agora, confeSse essa incompetência 
Quantos diretores e presidentes de bancos, como 
aquele SanfAnna do Banco Nacional, fabricaram di
nheiro falso, produziram moeda escriturai? Não há 
diferença alguma, a não ser materialmente, porque 
faz parte da base monetária em circulação. De modo 
que, então, falsificar papel-moeda ou falsificar moe
da escriturai é a mesma coisa! E o Banco Central diz 
que não tem como apurar, sequer verificar se esse 
tipo de moeda, a moeda escriturai, está sendo fabri
cada ex nihil, sem os correspondentes depósitos 
bancários. Essa falsificação ée dinheiro, numa situa
ção de crise como esta, pode se alastrar diante da 
inépcia do Banco Central. De modo que realmente 
este é o momento em que ainda se pode pretender 
pôr cobro a essa situação, que se agravou com a 
postura do Banco Central, que não tinha sequer di
reter de fiscalização e que confessa, por intermédio 
de seu Presidente e diretores, que não tem pessoal 
suficiente para exercer a fiscalização. Então quem 
sabe se não quiseram fiscalizar? Porque sabemos, 
há muitos anos, que existem diretores de banco que 
acabam se tomando diretores do Banco Central. 
Para ser mais claro: atualmente o Presidente Gusta
ve Loyola e o Diretor Francisco Lopes têm empresas 
de consultaria, uma se chama Macro não sei o quê e 
a outra é a empresa do Dr. Maüson da Nóbrega, da 
qual o Sr. Gustavo Loyola fazia parte, De modo que 
essa possibilidade de vazamento e. de informações 
privilegiadas continua, bem como a falta de fiscaliza
ção, como se hoLNesse uma verdadeira estratégia 
em não administrar, em permitir qoo essas coisas 
aconteçam impunemente. É .~rrando, muitas vezes, 
que se acerta E, . ao não demonstrarem a situação 
real do sistema bancário brasileiro, permitiram que 
se criasse o Proer, na madrugada de um sábado, 
para socorrer um banco em que iJm de seus dineto
re~ um de seus presidentes havia fabricado dinheiro 
falso. De modo que a preocupação de V. E# encon
tra o meu apoio e é da máxima importância 

O SR. NEY SUASSUNA - Então, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, concluo, dizendo que hoje 
foi mais um dia em· que estive estupefato, ao verifi-

car que a Comissão de Valores Mobiliários se fiava 
nos auditores, que se fiavam nos contadores dos 
bancos, que cumpriam o que os donos mandavam, 
e que o Banco Central também não tinha condições 
de fiscalizar. Enfim, corremos agora praticamente 
toda a cadeia, em que cada um esperava que o ou
tro estivesse cumprindo o seu dever. Mas ninguém 
estava cumprindo o seu dever. E aí só vejo uma-so
lução: nós, parlamentares, aprofundarmo-nos cada 
vez mais na área financeira e na fiscalização. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me um aparte, 
Senador Ney Suassuna? . 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador 
Romeu Turna O meu tempo já está se esgotando, 
mas concedo o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Romeu Tuma - Desculpe interrompê-lo, 
mas gostaria apenas de dar um testemunho sobre o 
assunto que V. E# aborda A Comissão de Valores 
Mobiüários tem a obrigação de fiscalizar principal
mente as aplicações em Bolsa e outros aspectos no 
terreno financeiro. Várias vezes, com inquérito aber
to na Polícia Federal, precisávamos de subsídios 
para compor a prova, e sempre ouvíamos a alega
ção de que a fiscalização era leite em sigilo e não 
eram fornecidos os dados ou informações sob!8 pu
nição, que, às vezes, acontecia com suspensões e 
multas. Isso nem mesmo às autoridades para provar 
a parte criminal. Considero importante que o Sena
do, realmente, entre nessa discussão, crie legislação 
própria para que isso não aconteça, ou interfira dire
tamente no processo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado. En
cerro, então, fazendo uma comunicação que me dei
xou extremamente surpreso: a Comissão d~ Valores 
Mobifiários não possui os dados sobre os bancos 
nem tampouco sobre as empresas financeiras, por
que o Banco Central não as fornece em função do 
sigilo bancário. Quem é fiscal não recebe informaçõ
es sequer para fiscalizar; o que mostra um descom
passo trertlendo. Cada um aguardava o outro, como 
se fosse um castelo de cartas que se desmonta e 
coloca a nu uma situação terrível, ou seja, que o 
grande público, o depositante, não tinha garantia ai- . 
gurna 

Muito obrigado. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) 'Com a 

palavra, pela ordem, o Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS ( - PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente; pretendo fazer 
uma indagação a respeito do requerimento encami-
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nhado à Mesa, resultado de um acordo feito pela 
Subcomissão nomeada pela Comissão de Assunlos 
Económicos. Na semana passada. a referida Subco
missão esteve no Banespa, em São Paulo, para le
vantar informações técnicas necessárias à análise 
do processo do Banespa que se encontra na Comis
são de Assuntos Económicos desta Casa Ocorre 
que, ao responder um requerimento feÜOc per, mim. a 
Oiretoria lnterventora do Banespa alegou sigilo para 
não responder á nenhuma das questões encami
nhadas naquele requerimento. Sem essas infor
mações, Sr. Presidente, o Senado decidirá o acor
do entre o Banco Central e o Banespa sem sus
tentação técnica e sem nenhuma base, porque es
tará decidindo sem conhecer a realidade do Ba
nespa. Nós não sabemos como esse banco se en
contra neste instante, porque o único- balanço ofi
cial existente, publicado, é o de 1993, estando o de 
1994 sub judice e o de 1995 indisponível. A solici
tação se refere, principalmente, aos balancetes de 
1995 que, evidentemente, se refletem no balanço de 
1994 e são necessários para sabennos se 7,5 bilhões 
são suficientes, se sobram, se a dívida é de 15 ou de 
17, como dizem aigUflS. 

Enfim, as informações a re5peito do Banespa 
são aquelas encontradas ora na imprensa, ora nos 
depoimentos contraditórios que foram feitos até ago
ra na Comissão de Assuntos Económicos. Daí por 
que encaminhei à Mesa um requerimento que pede 
as informações solicitadas à Diretoria do Banespa e, 
ao mesmo tempo, a quebra do sigilo. Solicita autori
zação deste Plenário para que se quebre o sigilo do 
Banespa a fim de que essas informações possam 
cbegar às mãos dos Senadores. Aí, sim, teremos 
uma análise técnica da questão. 

No entan!o, a Assessoria da Mesa informou
me que esse requerimen!o não vai ser colocado em 
votação e terá tramitação normal, ou seja, o Ministro 
da Fazenda tará os 30 dias determinados por lei 
para responder às indagações constantes desse re
querimento. Indago à Mesa. portanto, se a urgência 
que requer o cas.o. não estabelece a necessidade de 
votannos aqui a quebra de sig~o. Hã 1Jrll acordo na 
ComisSão de Assuntos Económicos para que essa 
matéria seja votada no dia 16, isto é, .na próxima ter
ça-feira. Se aguardarmos 30 dtas regulamentares, 
estaremos promovendo a elevação da dívida do Ba
nespa, que hoje monta ao nível de Up$25 milhões 
ao dia. A Dire!oria do banco já entrou em contato co
migo e, tão logo seja quebrado o sigifo por este Ple
nário, encaminhará os dados disporifveis às mãos 
dos diretores e interventores do Banespa 

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de seber 
se esse requerimento será ou não colocado em vo
tação, quebrando ou não o -sigilo ciO Banesp3., de 
acordo com a decisão do Plenáriq, para obtenção 
imediata dos dados, dada a urgência desse assunto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Osmar Dias, de acordo com a Parecer n" 173, dá 
Comissão de COnStituição, Jusfiça... e ·Cidadania, a 
solicitação das informações é de ·competência da 
Mesa da Casa e não do Plenário do Senado. V. E# 
apresenlou o requerimento, segundo me informou a 
assessoria, ontem. Na próxima reunião da Mesa, 
que será na quinta-feira, deveremos então ericàini
nhar o pedido de V. E#. O prazo de 30 dias é cons
titucional, faz parte do texto constitucional; o Poder 

· · · Execulivo dispõe desse prazo de-30 dias. 
· No caso, há um requerimento anterior de V. 
Ex~. já eprovado pela Comissão, solicitando infonna
ções ao Tribunal de Contas a respeito do processo a 
que se refere o nobre Senador. Sendo assim, nós 
não poderemos apreciá-lo, na forma regimental, en
quanto essas informações não forem prestadas pelo 
Tribunal de Contas da União. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr: PreSidente, 
peço a palavra, pela ordem, para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão para 
uma comunicação urgente. 

O SR. HUGO NAPOI,EÃO (PFL-PL Para uma 
comunicação. Sem revisão· do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Senadores. Trata-se de uma comu
nicação de nabseZa inadiável, tendo em vista ser essa 
a primeira sessão deliberaliva ap5s o ocorrido. Flefil'l>
me ao a::idente aéreo, envolvendo cidadãos ilos Esta
dos Unidos e da Croácia. Nele faleceu o Secretário de 
Comércio Ron Brown, no momento em que o avião se 
preparava para pousar em Dubrovnik, na Croácia, 
cumprindo missão oficial, juntamente com outros trinta 

.. e três americanos e dois croatas. o acidente que foi do 
conhecimento inlemacional, levou à comoção o Presi
dente Bill Clinton e toda a nação americana 

Estou usando da tribuna, neste rnomen!o, para 
dizer que privei do relacionamento do Sr. Ron 
Brown, ao tempo em que eu era Ministro de EstadO 
das Comunicações. TIVe dois encontros com ·s. 
Exa., na Venezuela. sendo um deles, demorado. 
onde tratemos dos assuntos relativos às telecomuni
cações nas Américas, especificamente nos dois paí
ses. Tenho um livro, que guardo em minha bibliote
ca, sobre o Estado do Oregon. que me foi dedicado 
pelo Secretário Brown. 
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Era um homem de elevação, um homem res- . A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma. 
peitada, diferentemente do que alguns órgãos de im- que,stão de ordem. Sem revisão· da oradora) - Sr. 
prensa divulgaram: de que seria, juntamente com os _ Presidente, Sr"s _e Srs. Senadores, encaminhamos, 
demais membros de sua comitiva, um mero "caixeiro recentemente, requerimento solicltando a presença 
viajante". Não o era. Ron Brown era um homem com do Ministro Bresser Pereira no plenário do Senado 
foro de estadista; foi Presidente do Partido Demo- Federal para debater e discutir com os Srs. Senado-
crata nos Estados Unidos, partido do Presidente Bill res a questão da reforma administrativa Entretailto, 
Clinton, de quem, ali és, era excepcional cónsélheiro ainda não obtivemos qualquer informação a respeito 
e colaborador conduzindo sua vida, quem sabe aié, da tramitação desse requerimento, tampouco a data 
para ser candidato à Presidência. Se houve acusa- em que o Ministro Bresser Pereira se dispõe a vir a 
ções quanto à sua vida pública, eu perguntaria: qual esta Casa -
de nós políticos já não foi alvo de ataques e não A minha preocupação é no sentido de que o 
teve que se defender em diversas oportunidades? momento é oportuno para a vinda de S. Elr-!, urna 

Externo as minhas condolências pessoais, e vez que a Câmara dos Deputados discute a prapos-
pretendo transmiti-las ao Embaixador Melvijn Levits- ta do Governo, ou seja, a reforma administrativa 
ky. Tenho a certeza de que houve uma perda lamen- Certamente,- o Senado Federal não ficarâ 
tável, para o Góvemo dos Estados Unidos, de alguém alheio ao debate, à discussão, mesmo que essa ma-
que estava preocupado com o andamenlo da Paz. léria somente seja apreciada pelo Senado Federal 

Nós, que conhecemos os Estados Unidos, sa- posteriormente. Entendemos que, ao mesmo tempo 
bemos que os agentes oficiais, a partir do presiden- em que está sendo debatidá na Cãmara Federal, o 
te, num país capitalista como é aquele, tratam de as- Senado também .deve ter a oportunidade de diSCUtir 
suntos de empresas privadas sem constrangimento com o Ministro a proposta de reforma administrativa 
algum, não costumando confundir os interesses par- O SR. JOSÉ EDUARDO DUlRA - Sr. Presi-
ticulares com os interesses públicos. E sé ele defen- dente, peço a palavra para uma questão de ordem 
deu essa tese não cónsidero um erro, mas é a ex- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para 
pressão de prática deles, que é diferente da nossa; uma questão de ordem, tem V. EJr-! a paiavra -
e é preciso que a nossa ética seja uma ótica univer- O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
salista e não uma ótica nanica. uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -

Por isso, acredito, Sr. Presidente. que o comércio Sr. Presidente, a minha questão de ordem é relativa 
internacional tenha perdido um grande negociador. à tramitação do PLC n" 13193, que também trata de 

Era o que tinha a dizer. medidas provisórias. Havia requerimento do Sena-
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo dor Eduardo Suplicy por meio do qual S. Ex" solicita-

a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, para va a inclusão em pauta do referido prajelo. Esse re-
uma questão de ordem. querimento estava na pauta da última sessão ordi· 
- O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para nária da Sessão Legislativa do Senado Federal do 

uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - ano passado e até o momento não vimas·o referido 
Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, apesar de as requerimento em pauta para votação. 
emendas constitucionais que tratavam de pór limites Assim, Sr. Presidente, solicitamos a inclusão 
às medidas provisórias do Govenno Federal não te- em pauta do requerimento do Senador Eduardo Su-
rem sido votadas na última sessão do ano passado plicy a fim de que o PLC n" 13/93 seja apreciado 
por falta de quorum, vejo, lendo a Ordem do Dia, pelo Plenário do Senado. 
que elas não foram incluídas ainda para exame nes- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
te período legislativo, neste ano de 1996. examinará o pedido de V. Ex" 

A questão 'Cie ordem que levanlo a V. Ex" é . O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, 
exatamente no sentido de colocar na Ordem do Dia pela ordem. 
as emendas constitucionais e os projetas para pór ümi- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
te és medidas provisórias do Presidente da Repllllica. palavra v. EJr-! 

- A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PA. Pela 
a palavra para uma questão de ordem. ordem) - Requeiro à Presidência que decida a 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo qüestão de ordem que levantei: se a questão das 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, para uma medidas provisórias será ou não incluída na pauta 
questão de ordem. do Senado. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Acabo 
de pedir à assessoria da Mesa que me informe e, 
assim que obtiver dados sobre a tramilação da ma
téria na Comissão de Constituição, -Justiça e Cidada
nia, darei a resposta a V. Ex". 

O SR. ROBERTO REQUIÃO-Sr. Presidente, 
a Comissão de Justiça já autorizou o Plenário a co
locar o tema na pauta, tanto que na última sessão 
do ano passado ele esteve na ·pauta, mas não foi vo
tado por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A asses
soria me informa que o processo se encontra na 
mesa sem parecer. A Mesa vai determinar a inclu
são na Ordem do Dia do pedido de V. Exi. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A fim de 
complementar a pauta das sessões deli~ivas or
dinárias, a Presidência, não havendo ObJeção do 
Plenário, inseriu na agenda do corrente més as se-
guintes matérias: · 

Dia 17: Mensagens n2s 405; de 1995, e 124 a 
127 e 129, de 1996, relativas a escolha de autorida
des e embaixadores; 

Dia 18: Proposta de Emenda à Constituição ri' 
61, de 1995 (contratação de professores e cierrtistas 
estrangeiros), para discussão em segundo turno; e 

Dia 24: Proposta de Emenda à Constituição ri' 
27 de 1995 (exercício de atividade politico-partidária 
no'Ministério Pü:lnco), para votáçã:l em primeirolinlo. 

Se não houver objeção, assim será feito. 
A Presidência informa que os textos das ma~ 

rias agendadas encontram-se publica:los no Diário do 
Senado Federal, à disposição dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, ofício que será ndo pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador Antônio Carlos Valadares. 

É lido seguinte: 

OF. GSAA N"314/96 

Brasília (DF), 2 de abril de 1996 . 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais indico para compor a 

Comissão de Fiscalização e Controle o Senador An
tônio Carlos Valadares; como membro Trtular. 

Na oportunidade apresento. a V. Ex" meus pro
testos de elevada estima e ãrstinta consideração.
Senador Ademir Andrade, Líder do PSB. 

- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O ofício 
fido vai à publicação. 

~1:>:-El a ro~. req~mE!I11lJS qiJEl se$) lidos 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antônio 
Carlos Valadares. 

São lidos o<; seguintes: 

· REQUERIMENTO N2 317, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com base no disposto no artigo 50, parágrafo 

segundo, da Constituição Federal, e no inciso I do 
artigo 251 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro a Vossa Excelência sejam encaminhadas, 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, as indagações abaixo relacionadas. 

1. Com relação às operações do Banco do Bra
sil: qual foi a distribuição regional, entre Norte, Nor
deste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, do saldo final 
dos financiamentos concedidos aos setores produti
vos, em 1993, 1994 e 1995? E qual o valor das ope
rações de crédito contratadas com estes setores du
rante 1994 e 1995, discriminados segundo: a) pro
gramas especiais de fomento, destacando aqueles 
que dispuseram de apertes, diretos e indiretos, de 
recursos do T escuro Nacional; e b) selares e subse
tores de atividade econõmica beneficiados? 

2. Com relação à Caixa Econômica Federal: 
qual foi a distribuição regional, entre Norte, Nordes
te, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, do saldo finai dos 
financiamentos concedidos aos setores produtivos 
(micro, pequenas e médias empresas, incl~e d? 
setor de construção civil, para investimentos ou capr 
tal de giro), bem como aos Estados e Municípios 
(para projetas de saneamento, habilação e outros}, 
e às pessoas físicas. especialmente para aquisição 
de casa própria, no período de 1985 a 1995, ano a 
ano? E qual o número de contratos, e o valor das 
operações de crédito contratadas, no mesmo pe~C: 
do, discriminados segundo: a) programas espec!l!IS 
de fomento, destacando suas fontes de recurso e 
aqueles que dispuseram de apertes, diretos·e indire
tos, originários do T escuro Nacional; e b) _setores e 
subsetores de atividade económica benetictados? 

Justificaçao 

O Senado Federal é o locus por excelência do 
federalismo e da harmonia entre as regiões e unida
des da Federação. Neste serrtido, nunca será exces
sivo o debate acerca do papel da União para o equi
líbrio das perspectivas de progresso e bem-estar ~ 
clal dos brasileiros, quaisquer que sejam suas on
gens regionais: local de trabalho ou domicilio. 

A Constituição de 1988 constituiu um avanço; 
pois estabeleceu uma distribuição mais equânime 
das transferências federais para os Estados. No en
ta.'l!D, a-dimensão dos recursos envolvidos não per
mitiu que estas transferências cumprissem uma fun
ção relevante na direção de um maior equilíbrio in
ter-regional. 
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À guisa de ilustração, observe-se que, no pe- dos de FGV/IBGE, relativos a 1991). As denúncias 
riodo de 1982/88, até porque refletindo uma base de fisCais são apropriadas em 45,8% de seu valor pelas 
produção mais densa e dinâmica. o Sul-Sudeste re- empresas do Sudeste, enquanto para o Nordeste fi-
cebeu, do Banco do Brasil e do BNDES. US$129,2 cam apenas 10,4% do total. (Estimativas da SRF/Mi-
bilhões (a preços médios de 1992) a título de finan- nifaz para 1996). O mesmo padrão de concentração 
ciamento às atividades produtivas, o que representa é constatado nas aplicações de recursos do CNPq e 
4,0 vezes o valor destinado ao Norte-Nordeste, que Rnep, entidades responsáveis pelo apoio ao desen-
foi de USS32,3 bilhões, no mesmo período. No pe- volvimento cientílico e tecnológico. 
riodo seguinte, 1989/91,._ou seja, pós-Constituição Por tudo isso, e tendo ainda em vista a ádícil 
de 1988, o Sul-Sudeste foi beneficiado com US$41,1 situação das contas fiscais da União, que desautori-
bilhões em financiamentos produtivos, quantia que za sequer cogitar-se sobre o aumento de transferên-
representou 8,4 vezes o valor direcíonado ao Norte- cias de recursos públicos para os Estados e Municí-
Nordeste, que foi de US$4,9 bilhões. pios. avulta a importância de um acompanhamento 

Enquanto isso, as transferências correntas, in- sistemãtico, e uma avaliação que poderá ser, a partir 
clusive constitucionais, - resultantas da ação direta desta iniciativa, periodicamente atualizada, focali-
da União e que idealmeRte deveriam ser. favoráveiS zando a atuação regional das principaiÇagÉÍncias te-
às regiões de menor densidade económica-, perde- derais de crédito, especialmente daquelas que apor-
ram sua capacidade compensatória Antes de 1988, tam financiamentos produtivos em favor do setor pri-
estas transferências foram de US$12,7 bilhões para vado e dos Estados e Municípios para programas de 
o Sul-Sudeste e de US$16,0 bilhões para o Norte- intra-estrutura, mediante a intermediação de recur-
Nordesta. Ou seja, as regiões menos desenvolvidas sos. de origem governamental. 
receberam, no período 1982/88, 30% a mais que as Sala das Sessões, 9 de abril de 1996.- Sena-
regiões mais desenvolvidas. Após a Constituição de dor Beni Vef?S. 
1988, esta pequena vantagem foi quase anulada: as 
transferências para o Su~Sudeste, em 1989/91, so
maram US$1 0.2 bilhões, enquanto o Norte-Nordeste 
recebeu apenas 1 O% a mais, ou seja, US$11,6 bi
lhões. (Dados do IPEA. 1995). 

Em síntese, o apoio financeiro das duas princi
pais agências federais de financiamento (BB e 
BNDES), em favor das atividades produtivas, relo~ 
a maior pujança económica do Sul-8udeste, en
quanto as transferências correntes da União são de 
pequena relevância e exercem um papel quase neu
tro em relação à questão dos desequilíbrios inter-re
gionais. contribuindo muito pouco para fortali!C8r, 
nas regiões mais pobres, a capacidade do setor pú
blico estadual para promover o desenvolvimento. dos 
recursos humanos e implantar ínfm-estrutura e servi
ços públicos capazes de atrair e reter o capital e a 
iniciativa privada ' . 

A frustração quanto às transferências é intensi
ficada pela concentração, nas regiões mais desen
volvidas. dos gastos da União, das renúncias fiscais, 
das aplicações das instituições promotoras do de
senvolvimento cienb1ico e tecnológico e, como visto 
acima, das operações de crédito das principais 
agencias financeiras federais, incluindo-se, entre es
tas, a Caixa Econômica Federal. 

Com efeito, as despesas do Governo Federal, 
inclusive estatais, se concentram em 45,8% no Su
deste e o Nordeste participa com apenas 9,3%. (Da-

(À Mesa. {Jara decisão.) 

REQUERIMENTO N" 318, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Com base no disposto no art. 50, § 2", da· 

Constituição Federal, e no inciso I do art. 251 do Re
gimento Interno do Senado Féderal, requeiro a Vos
sa Excelência sejam encaminhadas, ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro de Estado do Planejamento e 
Orçamento, as indagações abaixo relacionadas. 

1. Com relação às operações do BNDES: Qual 
foi a distribuição regional, entre Norte, Nordeste, Su
desta, Sul e Centro-Oeste, do saldo iinal dos finan
ciamentos concedidos aos setores produtivos, em 
1993, 1994 e 1995? e qual o valor das operações de 
crédilo contratadas com estes setores durante 1994 
e 1995, discriminaâos segundo: a) programas espe
ciais .de fomento, destacando aqueles que dispuse
ram de apartes, diretos e indiretos, de recursos do 
Tesouro Nacional; e b) setores e subsetores de ativi
dade econômica beneficiados? 

Justificação 

O Senado Federal é o locus por excelência do 
federalismo e da hamnonia entre as regiões e unida
des da Federação. Neste sentido, nunca será exces
sivo o debate acerca do papel da União para o equi
líbrio das perspectivas de progresso e bem-estar se-
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cial dos brasileiros, quaisquer que sejam suas ori
gens regionais, local de trabalho ou domicílio. 

A Constituição de 1988 i:onslituiu um avanço, 
pois estabeleceu uma distribuição mais equânime 
das transferências fedérais para os Estados. No en
tanto, a dimensão dos recursos envolvidos não per
mitiu que estas transferências cumprissem uma fun
ção relevante na direção de um maior equilíbrio in-
ter-reQional. . 

A guisa de ilustração • .observe-se que; no pe
ríodo de 1982188, até porque refletindo uma base de 
produção mais densa e dinâmica, o Sul-Sudeste re
cebeu, do Banco do Brasil e do BNDES US$129,2 
bilhões (a preços médios de 1992) a título de finan
ciamento às atividades produtillas, o que representa 
4 vezes o valor destinado ao Norte-Nordeste, que foi 
de US$32,3 bilhões no mesmo período. No período 
seguinte, 1989/91, ou seja, pós-Constituição de 
1988, o Sul-Sudeste foi beneficiado com US$41,1 bi
lhões em financiamentos produlillos, quantia que 
representou 8,4 vezes o valor direcionado ao Norte
Nordeste, que foi de US$4,9 bilhões. 

Enquanto isso, as transferências correntes, in
clusive constitucionais - resultantes da ação direta 
da União e que idealmente deveriam ser favoráveis· 
às regiões de menos densidade econõmica -, per
deram sua capacidade compenSa.tória Antes· de 
1988, estas transferências foram de US$12, 7 bilhõ
es para o Sui..Sudeste e de US$16 bilhões para o 
Norte-Nordeste. Ou seja, as regiões menos desen
volvidas receberam, no período 1982/88, 30% a 
mais que as regiões mais desenVolvidas. Após· a· 
Constituição de 1988, esta pequena Vantagem foi 
Q!!ase. anulada: as translerencias para o Sui-SI:Ides-_ 
ta, em 1989/91, somaram US$10,2 bilhões, enquan- · 
to o Norte-Nordeste recebeu apenas 10% a mais, ou 
seja, US$11,6 bilhões. (Dados do IPEA, 1995). 

Em síntese, o apoio financeiro das duas·princic · 
pais agências federais de financiamento (88 . .-e 
BNDES), em favor das atividades produtillas, reforça 
a maior pujança econômica do Sui..Sudeste; · en-: 
quanto as transferências correntes da· União são de · 
pequena relevãncia e exercem um papel quase neu- · 
tro em relação à questão dos desequilíbrios inter-re" · 
gionais, cóntribuindo muito · potJCo para fortafecer; 
nas regiões mais pobres, a capacidade do selor pú- · 
blico es!aduaJ para promover o desenvolvimento dos 
reCürsos humanos e implantar infra..eslrutura e servi
ços públicos capazes de atrair e reter o capital e. a 
iniciativa privada , . 

A frustração quanto às transferenéias é intensi
ficada pela concentração. nas regiões· mais desen-

volvidas, dos gastos da União, d<.lS renúncias fiscais, 
das Ç!p!icações das instituições promotoras do de, 
senvolvimento científiCo e tecnológico e, como visto 
acima, das operações de crédilo das principais 
agências financeiras federais, incluindo-se, entre es-

. · tas, a Caixa Econômica: FederaL 
Com efeito, as despesas do Governo Federal, 

inclusive estatais, se concentram em 45,8"% no Str 
deste e o Nordeste participa com apenas 9 ,3%. (Da
dos de FGV!IBGE, relativos a 1991). As renúncias 
fiscais são apropriadas em 45 ,8°/o de seu valor pelas 
empresas do Sudeste, enquanto para o Nordeste fi
cam apenas 10,4% do total. (Estimativas da SRF/M~ 
nifaz para 1996). O mesmo padrão de conc~ntração 
ê constatado nas eplicações de recursos do CNPq e 
FinéP. entidades responsáveis pelo Ç!pOio ao desen
volvimento cienlifico e tecnológico. 

Por tudo isso, e tendo em vista a difícil situação 
das contas fiscais da União, que desauloriza sequer 
cogitar-se o aumento de transferências de recursos 
públicos para os Estados e Municípios, avulta a im
portãncià "de um acompanhamento sistamático, e 
uma avaliação que poderá ser, a partir desta irui:iati
va, periodicamente atualizada, focalizando ii atua
ção regional das principais agências federais de cré
dito, especialmente daquelas que, como o BNDES, 

. apartam financiamentos produtillos em favor do se-
ter privado, mediante a intermediação de recursos 
de origem governamental. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Sena
dor Beni V eras. 

IA. Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- De acor-· 
do com o art. 216,111; do Regimento Interno; a matê-' 
ria vai à Comissão Dii"etorn ·para deliberação. 

Sobre a mesa; nequerimento·que serã ~do pelo 
Sr: 1• Secretário em exercicio, Senador Antônio Car-
los·var.ooares: · · · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 319, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 21 o do Regimeíl!o lrnerrio. 

requeiro· a transcrição, nos Anais· do Senado, do arti
go Ação Providencial, edilorial do Correio Brazílieil
se de 28 de março do conrente ano. 

Safa das Sessões, 8 de abril de 1996. - Sena-
dor Bello Parga. · 

(A Comissão Diretora) 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A matéria 
vai à Comissão Diretora, na forma do art. 21 O,§ 12, 
do Regimento Interno. 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Sr. Presidente, 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Exª 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para 
uma questão de ordem. .Sam revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador José Samey, levanto uma 
questão de ordem relativamente à resposta dada por 
V. Exª sobre o requerimento do Senador Osmar 
Dias, que solicita diversas informações importantes 
com respeito à decisão que a Comissão de Assun
tos Económicos e o Plenário do Senado devem to
mar nos próximos dias em relação à proposta para 
se solucionar a questão da dívida do Estado de São 
Paúlo e, conseqüentemente, a situação do Banespa 

Confonne hoje se debateu, durante a manhã, 
na Comissão de Assuntos Ecq~ômicos, os Senado
res devem ter dados para atender ao apelo do Go
vernador Mário Covas, que esteve; na semana retra
sada, em nossa Comissão, pedindo que o Senado 
decida com brevidade sobre a questão; .seja a favor 
ou contra, mas que decidamos a respeito •. 

Obviamente, precisamos estar infonnados. 
Portanto, é necessário-que tenha o Senado as inforc 
mações gue o Senador-Osmar Dias resolveu organi- · 
zar, inclusive representando a Comissão de Senado-. 
res designada pelo Presidente da Comissão, Sena
dor Gilberto Miranda, que visitou o 8anespa e que tevé 
o apoio de todos os Srs. Senadores da .Comissã:l. 

São informações sobre a história do 8anespa · 
durante o período do regifl)e de administração tem
porária especial, informações sobre os balancetes · 
de 1995, sobre quem era devedor do Banespa no 
setor público, no setor privacjo, a lista dos maiores 
devedores, extratos . de redesconto junto a outras· 
insfituições financeiras, oficiais oti lião .. Enfim, são 
informações da maior relevância que ajudarão o Se
nado Federal a tomar uma decisão consciente a res
peito dessa questão. 

Há dois asPectoS que gostaria de saf!enlar. Pri
meiro, gostaria de fazer um apelo: V •. Exa colocou 
que a Comissão Oiretora vai eXarilinar e5Se requeri
meirtó para que, uma vez aprovado, no prazo de 30 
diaipossa o Ministro" da Fazendà encaminhar a esta 
Càsa a respo$la. Com relação a esse aspecto, gos
taria de ressaltar que seria interessante que a Mesa· 
pudesse aprovar esse nequerirnento o quanto antes, 
e que fosse solicitado ao Ministro da Fázenda- S. 
Exª estará aqui na próxima quinta-feira - que o res-

pqndesse logo, sem utilizar o prazo de 30 dias, a fim 
de que possamos decidir rapidamente essa queslão. 

Em segundo lugar, há urna questão que, no 
meu entender, está pendente no âmbito do Senado 
Federal sobre o entendimento do que é sigilo bancá
rio. O Ministro da Fazenda, assim como outros Mi
nistros, sobretudo da área econômica, têm pondera
do algumas vezes que tal pergunta de determinado 
Senador não pode ser respondida porque infringiria 
a questão do sigilo bancário. 

Ora, Sr. Presidente, há jurisprudência sobre 
essa matéria. Quando o Senador solicita uma infor
mação que a Comissão Oiretora aprova - gostaria 
que houvesse uma decisão clara do Senado Federal 
a respeito, o Senador que pediu a informação deve 
ter o direito- e acredito que os demais Senadores 
também- de acesso à informação, ainda que ela es
teja sob a proteção do sigilo bancário. Ao Senador 
não deve ser negado esse direito. 

Que jurisprudência há sobre isso, Sr. Presiden
te?. No início do Governo· Fernando Collor de Mello, 
o então Senador Jarna Haddad quis saber que pes
soas tinham contas, depósitos, e em que valor quan
do. da instittüção do Plano Collor I. Quanto haviam 
sacadq e quanto havia. de depós~o. Se haviam ou 
não ocorrido saqúes logo. antes. do Plano CoHor I. 
Surgiu uma grande polémica A Ministra da Econo
mia,_ Fazenda e Planejamer)!o disse, na ocasião, que 
não iria responder. O Senador Jamil .Haddad tomou 
a inici.ativa de dizer que, se ela não respondesse, 
~ incorrendo em crime de. responsabilidade. E 
assim agiu perante o Supremo Tribunal Federal. 

Era,-l:mlão, ·o Senador Bernardo Cabral Minis
tro "da Justiça, e S. Exª está aqui· recordando bem 
dos fatos. A Ministra, diante daquela posSibilidade· 
de se ver incursa em crime de responsabilidade por 
negar informação, eis que enviou os documentos,. 
n,ruxe. para cá um carJlinhão de 90Cumentos, que 
estão. até hoje à disposição dos Senadores.. Eu mes
mo já .fui até aquela sala onde estão todos os docu
mentos, para qualquer Sen;ldor examinar-.A Minisira 
usou. a. técnica da montanha de documentos e os. 
Senadores não tiveram . te~ de. examinar. corri 
todaa_profundidacle aquiJq-que ~riam. Mas a iniorc. 
mação veio e. está numa sala fechada.· sob sigilo, à 
disposição dos ,Senadores.. 

Ora, Sr. Presidente, trago à tona esse paralelo 
porque a informação que o Senador Osmar Dias 
está pedindo deve ser respondida na sua íntegra 
pelo Ministro da Fazenda E se ele não a responder 
- e é aqui que, \aço a questão de ordem, Sr. Presi
dente - , avalia. que deve a Presidência do Senado 
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dizer ao Ministro da Fazenda que é preciso respon
der na íntegra e que a parte sob sigilo bancário 
deve vir com a ressalva "parte sob sigilo bancãrio", 
pois é responsabilidade do Senador manter o sigilo. 

Ao Senador e aos seus colegas, no meu enten
der. a informação deve vir, para que possamos to
mar a decisão sobre o Banespa conscientemente. 

Esta é a questão de ordem que gostaria dE~ ver 
esclarecida 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Para uma 
questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Darei, 
em seguida, a palavra a V. Ex•. No momento. há 
uma questão de ordem a ser decidida 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDS..AM. 
Para .Jma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - É com relação ao mesmo assunto, Sr. Presi
dente; trata-se de uma informação. O Senador Os
mar Dias, se V. E# me permtte, não está fazendo 
um requerimento de informações ao Ministro da Fa
zenda, e sim um requerimento para que se coloque 
em votação, no plenário, a quebra do sigilo bancãrio 
do Banespa Não se trata de um requerimento de in
formações ao Ministro da Fazenda. Era apenas isso: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
tem apenas que decidir sobre o que os Sos. Senado
res pedem. Há um requerimento de informações do 
Senador Osmar Dias. Ele vai à Comissão Diretora. 
que, na quinta-feira, imediatamente, solicttará ao Mi
nistro as informações. Caso o Ministro não as fome: 
ça dentro do· prazo, ele incorre em crime de respon
sabilidade. É esse o mecanismo constitucional.· . ·. · 

Sobre o assunto já há um pedido de audiência 
do Tribunal de Contas, aprovado pela Comissão, de 
autoria do Senador Osmar Dias e, de acardo com o 
Regimento. esse pedido de audiência do Tribunal de 
Contas suspende a tramttação da matéria até que as 
informações cheguem ao Senado Federal. 

O SR. OSMAR DIAS~ .Sr. Presidente, PeçQ a 
palavra pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. E# · 

O SR. OSMAR DI'JtS ( - PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento 
de minha autoria que pede diligências ao Tribunal de 
Contas da União hão foi ainda encaminhado. A As
sessoria da Mesa·acaba de me infonnar e me pede, 
inclusive, que autorize o encaminhamento. Sendo 
autor dos dois requerimentos. dou- preferência a 
esse e cancelo o outro neste momento, para. que 
este-tenha prioridade, já que na justificativa deste re
querimento estamos solicitando as informações sa
bendo que não serão corcedidas pelo Ministro no 
prazo regimental porque são sigilosas. Para que 
elas sejam fornecidas, !amos que aqtJi autorizar a 
quebra de sigilo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
acolhe à scgestão de V. E# e encaminhará ainda hoje, 
ao Tnbunal de Contas da União, o pedido de V. E# 

V. E# desiste desse e prefere o outro? 
_ O SR. OSMAR DIAS - Desisto, neste momen

to, do requerimento ao Tnbunal de Contas âa União 
para que esse tenha prioridade. 

Respondido esse, posso voltar com o outro, 
não posso, Sr. Presidenta? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Veja V. 
E~. o outro requerimento de V. E# foi votado na 
Comissão: E a Mesa apenas está encaminhando ao 
Tribunal de Contas da União o requerimento já apro
vado pela Comissão. Uma vez aprovado pela Co
missão, o requerimento deixa de ser de V. Ex• para 
ser um documento da própria Comissão. · 

O SR. OSMAR DIAS- Muito obrigado. 
. - O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Antônio Carlos Valadares. 

São lidos os seguintes: 

Brasma 9 de abril de 1996 

Senhor Presidente, ~ 
_:Em riem~ do :Partido Progressista BráSileiro 

(PPB), valho-me> deste para indicar o nobre senador 
JoSé Bonifácio, como ·suplente, em substttuição ao 
Senador Leomar Quintanilha, para integrar a Comis
são. Mista. incutl)bidil de: ~mitit parecer sobre a adi
missibiTidade da Medida Provisória n2 1.339 de 12-3-
96 ·que fixa. Critérios- para ~ · progressiva unificação 
daa tabelas de vencimentos dos servidores. altera o 
Anexo·n da·Lei n2 8.237, de 3()..9'-91, para implemen
tação da isonomia a que so; refere o§ 12'do art. 39 
da CbhS!ituição Fêderal, e dá outras providências. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e .consideração. . ·. • 

Cordialmente, Senador Epitacio cafeteira, Lí-
der do PPB. · 

· · · · · srasaia; 9 de abril de 1996 

.. S~hor Presidente •. · · . . 
Em nome do Partido Progressista Brasileiro 

(PPB}, valho-me deste para indicar o nobre Sena" 
dor José. Bonifácio, como Titular, em substituição 
ao· Senádor Leomat Quintanilha, para integrar a 
Corilissão Mista incumbida de. emitir parecer sobre 
a admissibilidade da.Medida ProVisória n2 1.364, 
de 1273-SE?,. que ".dispõe sobre a alocação. em de
pósitos especiais remunerados, . de recursos. das 
disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao 
Trabalha:ior- FAT". 

Na oportunidlade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração. · · · · · 

Cordialmente. Senador Epitacio cafeteira; tJ-
der do PPB. - -
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Brasilia, 9 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Em :1ome do Partido Progressista Brasileiro -

PPB, valho-me deste para indicar ó nobre Senador 
José Bonifácio, como Suplente, em substituição ao 
Senador Leomar Quintanilha, para integrar a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a ad
missibilidade "da Medida Provisória ~ 1.332, de 12-
3-96, que dá nova radação ao parágrafo .único do 
art 12 da Lei n• 8.995, d~ 24-2-95, que autoriza o 
Ministério dos Transportes, por intermédio da Com
panhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU, a trans
ferir à Companhia Fluminense de Trens Urbanos -
FLUMITRENS, recursos para pagamento de pessoal". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração. ~ 

Cordialmente, - Senador Epitacio cafeteira 
Líder do PPB. ~-~ · ' 

Brasília, 9 de abnl de 1996 

Senhor Presidente, . . . . 
Em nome do Partido Progressista Brasileiro - ~ 

PPB, valho-me deste para indicar o nobre Senador 
José Bonifácio, como Titular, em substituição ao Se
nador Leomar Quintanilha, para integrar a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibi
lidade da Medida Provisória n" 1.346 de 12-3-96 
que "dispõe sobre o pagamento dos s~rvidores civiS 
e militares do Poder Executivo Federal, inclusive 
suas autarquias e Íl,Jlldaçõés. bem como dos empre-

. gados das empresas púbucas e das sociedades dê 
economia mista, e dá outras providências". 

Na oportunidade, renovo os· meus protestos de 
estima e consideração." · · · · · · · 

Cordialmente, - Senador EpitaciO cateteira 
Líder do PPB. · · · ' 

Brasílj~cg.de abril de·199-6 

· Senhor Presidente, · · · · . . . . . 
Em nome do Partido Progressista Brmifeiró :.. 

ppB, valho:me deste P8J:!! indicar o nobre Senador 
José Bonifácio, como Titular, em substituição ao Se
nador Leomar Quintanilha, para integrar a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibi
~d_ad: da Medida P~visõria ~ 1 :350 óe. 12-3-~ que 
d1spoe sobre :as . al1quotas de contributção ·para· 0 

Pl;mo de Seguridade SoCial do Servidor PúblicO Civil 
A.~'!O dos poderes da União, das Autaiquias e das 
f!lndações Públi!=· .e dã _outras providências". . 
. . . Na oportunidade, renovo os meus protestos dê 
esjjrna e consideração. · 

Cordialmente, - Senador Epitacio cafeteira 
Líder do PPB. ' 

. . O SR. PRESIDENTE (Jasé- samey) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. . 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 29, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art 172, 11, d, e parágrafo único, 

in fine, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeln 
de Resolução n2 29, de 1996 (apresentado 
corno conclusão do Parecer ~ n" 128, de 
1996, da Comissão de Assuntos Econôm~ 
cos), que autoriza o Município do Rio de Ja· 
neiro a emitir Letras Financeiras do· T escuro 
do Município do Rio de Janeiro - LFTM-RIO 
cujos recursos serão destinados ao giro ~ 
Dívida Mobiliária do Município, vencível no 
1•semestre de.1996. 

· À matéria não foram apresentadas emendas. 
· Passa-se à disct.issão do _Projeto, em turno 

único. 
A SRA.l3ENEDITA DA SII .. VA ,.- Sr.Presiderr 

te, peço a palavra para discutir. · . :-. -- ~ ~ ?-- ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a 
palavra à Senadora Benédita da Silva, para diScutir. · 

· A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
discutir. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, 
SJils e· Srs. Senadores; o Municípío do Rio de Janei
ro pretende emitir Letras· Fmanceiras do T escuro do 
Município. · · . · · · · ·. ·. · ~ · 

A Prefeilura do Rio ·de Janeiro estã solicitando 
autorizaç!lá]Jafã' a rolagem de sUa. divida com base 
no fato· de que esse valor enquadrlH;e no urnite de 
endividamento do MuniCípio. . · · · · . 

Segundo cãlculos ·do Banco Central, o Munic~ 
piO" e10· Rio de Janeiro "dispõe de um saldo para res
gate de 13,99% de sua dívida mobiliária 
.-::. Em todos os casos.de rol agem de díVida mob~ 
liária vencível no primeiro semestre tem prevalecido 
o· acendo informal, segundo o qual. as entidades fede
radas poderiam rolar 98% de sua divida vencível, inde
pendentemente do limite.estabelecido pelas Resoluções 
do Senado. Tal decisão era justifica:la pela necessida
de de ctE:_moradas negociações, visando a alteração da 
Resoluçao n"-11, de 1994, que regula a matéria. 

· · Mesmo-:: após a aprovação· da Resolução ri! 
69/95, .o percentual acima especificado foi mantido, 
para preservar o principio de isonomia entre as Uni-
dades de Federação. . 

També!Jl.'nesse parecer; o Banco Central res
salta que dial,l!e da situação do mercado de títuios 
estaduais e ·11JU11icipais seria salutar a ublização de 
qualquer receila disponível do município para a annorfi. 
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zação dessa dívida, o que contribuiria para a s~.pe
ração das dificuldades observadas nesse mercado. 

lnfelízrnentê,-o próprio Banco Central e princ>
palmente o T escuro não exercitam a mesma mode
ração que recomendam para os Estados e Municí
pios, financialido déficits orçamentários e cómpensan
do as assistências financeiras direcionadas a se!Dres 
específicos por meio de ·emissão de titules plblícos. 

Sr.Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Banco 
Central não está exigindo a comprovação do que 
dispõe a Cónsti!tlição em seus· arts. 2T, § 2"- remu- · 
neração dos deputados estaduais --, e 29, V - re
muneração dos vereadores - , introduzida na Reso
lução n" 69195, por emenda de iniciativa do Senador -
Laura Campos. · 

Gostaria de chamar a atenção da Casa com re
lação a esse item, porque sabemos que está haven
do um tratamento diferenciado. Mas, contudo, é im
portante dar ao Município do Rio de Janeiro as con
dições aqui solicitadas para que ele possa rolar a dívi
da mobiliária vencível neste primeiro semestre do ano. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 

em discussão. 
O SR. NEY SUASSUNA - Peço a palavra, 

Sr.Presidente, para diséutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 

a palavra ao Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para dis

cutir. Sem fêvisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores, tive a honra de ser o Relator des
se processo. 

Muitas prefeituras e Estados pediram a rola
gem de 1 00% da sua dívida Nós, do Senado, mti
tas vezes cedemos e, em alguns casOS; até ultra
passamos o limite de endividamento. É o caso, por
éXemplo, do meu Estado, a Paraiba Necessitamos, 
e esta Casa teve a compreensão de assim fazê-lo. 

No caso do Rio de Janeiro, estamos rolando 
apenas 98%; o Município esté pagarKio os 2%, cum
prindo a norma do Senado FederaL O Banco C!*llral· 
e o parecer foram favoráveis. 

Por isso, solicito aos Srs. Sanadores que vo
tem "sim", de forma a que o Rio de Janeiro tenha 
sua dívida rnobiliária rolada 

Muito obrigado.: 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua 

em di~~JlJNIA MARISE.- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. . · · 

- O SR. PRESIDENTE (José Samêy) - Com a 
palavra a Senagora Júnia Marise para discutir. 

A SRA. JUNIA MARISE (PDT-MG. Para discu
tir. Sem revisão da oradora) -Sr. Presidente. Sr% e 
Srs. Senadores, em nome da Liderança· 'do PDT, en
caminho favoravelmente à aprovação da solicitação 

da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que tem à 
frente o·· Prefeito César Maia, para a rolagem da dívi
da mObiliária daquele Município. 

Essa é uma prática que o Senado Federal tem 
adotado, até porque é de nossa responsabilidade 
discutir, debater e promover as autorizações neces
sárias para que Estados e Municípios possam viàbi
Dzar a rolagern de sua dívida mobiliâria 

Portanto, encaminho favoravelmente. como L~ 
der do PDT, à aprovação dessa matéria 

Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A materia vai à Comissão Diretora para a reda

çào final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo re
d~ final, que será lida pelo· Sr. 1"- Secretário em 
exercício, Senador An1õnio Caries Valadares. : 

É lido o seguinte: 

PARECER N"-166, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
çllo n"-29, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 29, de 1996, que autori
za o Município do Rio de Janeiro a emitir Letras FI
nanceiras do T escuro do Município do Rio de Janei
ro - LFTM-RIO, Ct.ljos recursos serão destinados ao 
giro da dívida>mobiliária do Município, vencível no 
primeiro semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de abril de 
1996. - Emandes Amorim, Presidente- Ney Suas
suna, Relalor - AntOnio cartas Valadares -
Eduardo Suplicy. 

·ANEXO AO PARECER Nº-166, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a saguinte 

RESOLUÇÃO Nº-, DE 1996 

Autoriza o Município do Rio de Ja
neiro a emitir Letras Fmanceiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro -
L~O. cujos recursos serão destina
dos ao giro da dívida mobiliária do Munic~ 
pio, vencivet no primeiro semestre de 199S 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Município do Rio ~de Janeiro auto: -

rizado, nos termos da RescluçãonQ. 69, de 1995, 
do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro~- LFTM
RIO, cujos recursos serão destinados ao giro de 
sua dívida mobiliária, vencível no .primeiro semestre 
de 1996. 

Art 22 A emissão devérá ser realizada nas se-
guintes condições: _ _ _ 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos. atualizados nos 
tennos do art. 16, § 7Q., da Resolução ri2 69. de 
1995, do Senado Federal. deduzida a parcela de 2% 
(dois por cento); 

b) rrobilidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do T escuro - LFT. criadas pelo Decreto-Lei 02 
2.376, de 25 de novembro de 1987; - --

d) prazo: Selic: até cinco anós; 
Cetip: até um mil setecentos e seis dias; 

e) valor nominal: Selic: R$ 1,00 (um real); 

Cetip: R$ 1.000,00 (um mil reais); 
f) características dos títulos a serem substi

tuídos: 

SELIC: 

TítUlo Vencimento Quantidade 

681447 1"-3-1996 19.927.718202 

681447 .. 1!1..4-1996 
.. 25.725.862.982 

CETJP: 

TítUlo Vencimento Quantidade 

681067 1"-2-1996 5o:1oo.ooo 

681067 1"-2-1996: 60.000.000 

681096 1"-3-1996 50.100.000 

681096 1"-3-1996 60.000.000 

681127 1!1..4-1996 50.1 00.000 . 

681127 1"-4-1996 60.000.000 

681157 12..5-1996 50.100.000 

681157 12..5-1996 60.000.000 

68'!157 1"-ô-1996 50.100.000 

681188 1"-ô-1996 60.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí'-
tu/os a serem emitidos: 

SEUC: 
·. 

Colecacão Vencimento Título Data-base 

1"-3-1996 1º-3-2000 681461 1"-3-1996 

1"-4-1996 12-4-2000 681461 12-4-1996 

CETIP: 
---

Colocacão Vencimento Título Data-base I 
1"-2-1996 1"-2-1999 681096 !to 2-1996 

1º-3-1996 1"-3-1999 681095 1º-3-1996 

12-4-1996 1"-4-1999 681095 1"-4-1996 

2-5-1996 1° 5-1999 681094 2-5-1996 -. 
3-6-1996 1"-6-1999 681093 3-6-1996 

h) fonna de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução 02 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

ij aLtoriza;:t'b legislativa: Lei 02 1.:>73. de 26 de janei
rode 1989, e Decrelo rl'8.355, de 26de janeiro de 1989. 

Parágrafo único. O uso do P.U. em unidade de 
milhar pelá CETIP. descrito na alínea e, implica divi
são da quantidade por um mil por ocasião do refi-
nanciamento. · 

Art 32 O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de duzentos e setenta dias contado a 
parlir da sua publicação. 

Art 4º- Esta Resolução entra em vigor na data . 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não haveRdo quem peça a palavra. encerro a 
discussão. 

c - Em votação. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
,Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 

Votação, em turno único, do R~ . .,.~.-·> 
mento 02 215, de 1996, do Senador Humberto 
Lucena. solicitando. nos tennos do art. 172. 1, 
do Regimento Interno, a inclusã:> em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado 02 206. de 
1995, de sua autoria, que dispõe sobre a alo
cação de depósitOs especiais rémi.Jnerados. 
de recursos de disponibilidade financeira Ft:ll-
do d6Aflll310 ao TrabalhOOor- FAT, na Caixa 
Eoonõmica Federal, e dá outras providências. 

Sobre a mesa. oiícip que serã 1iOO peb Sr. 12 Se
cretário em ejercíci:l, Senador Antôni> Carlos Vala1ares' 

) .. 
·-É lidO o seguinte: 
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Brasília, 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, , 
Comunico a Vossa Excelência que essa Presi

dência não detectou nenhum óbice à inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 206, 
de 1995. 

Atenciosamente, Gilberto Miranda Batista, 
Presidente.. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o Requerimento n2215, de 1996. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado_ 
O Projeto de Lei do Senado n" 206, de 1995, 

será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 222, de 1996, do Senador Nabor 
Júnior, solicitando, nos termos regimentais, 
a tramitação conjunta das Propostas de 
Emenda à Constituição n% 5 e 65, de 1995, 
por tratarem de matérias que versam o mes
mo assunto. · 

Em votação o requerimento • 
.. às Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
As Propostas de Emenda à Constituição tram~ 

tarão em conjunto, na forrna da aprovação do Plená
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Samey) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 244, de 1996, do Senador Bello 
Parga, solicitando, nos termos regimentais, 
a retirada do Projeto de Lei do Senado n2 
40, de 1996, de sua autoria que altera a Lei 
n2 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 
"aHera a legislação do imposto de renda das 
·pe,;saas lísicas·e dá outras providências". 

O SR. BELLO PARGA -Sr. Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Bello Parga, para um 
esclarecimento. · 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para tÍm es
clarecimento. Sem revisão c:lo orador) - Sr. PreSiden
te, St-ls e Srs. Senadores, gostaria apenas de dar 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo uma explicação ao Plenário. 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Car- Ocorre, Sr. Presidente, que eu já tinha dado . 
los Valadares. essa proposição, de minha autoria, como perfeita e 

É lido 0 seguinte a encaminhei à Comissão. Posteriormente, quando 
a conferi, verifiquei que houve um erro de datilogra-

REQUERIMENTO N" 320, DE 1996 fia, que tomou impreciso o seu entendimento, cau-
Senhor Presidente, sande problemas de ambigüidade.. 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do Para que não fosse levada à discussão uma 

R_egimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, proposição imperfeita, tomei a iniciativa de pedir a 
do Requerimento n2222, de 1996. devolução do processo, a fim de que possa aprimo-

Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. - Nabor rá-lo e reapresentã-lo à Mesa do Senado. 
Júnior. Era essa a expücação que tinha que dar aos 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota- nobres Pares. 
ção o requerimento. Muilo obrigado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam ~eiram ,,.,; O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vot&- .. 
pemnanecer sentados. (Pausa) ção. 

Aprovado. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

vo. 
O Requerimento n2 222, de 1996, vai ao Arqui- ·permanecer sentados.(Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 230, de 1996, do Senador José 
Eduardo Outra, soücitando, nos termos regi
mentais, tramitação conjunta das Propostas 
de Emenda à Constituição n2s 5 e 26, de 
1995, 8 e 10, de 1996, por tratarem de ma
térias que versam o mesmo assunto. 

O Projeto de Leida Senado n"-40, de 1996, vai 
ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6!-. , 

Discussão, em tutno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 143, de 1993 (n2 
2.151/91, na Casa de origem), que institú o 
direito do educando ao atendimento psicoló
gico-educacional, tendo 
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Pàrecer favorável, sob n2 87, de 1996, da Co- diz que "o serviço de atendimento psicológico-edu-
missão de AssUntos Sociais. cational integra o conjunto de serviços prestados 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos pelà escola aos educandos nos níveis da pré-escola, 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. ensino fundamental e médio". 

Em discussão. (Pausa) Não se pode dizer que todo e qualquer serviço 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi- proposto em benefício dessa etapa de vida de uma 

dente, peço a palavm para discutir. pessoa em seu processo formativo não seja algo fà:"" 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo voráveL Entrelanto, estudos contínuos realizados 

a palavra ao Senador J~ Eduardo Outra, para dis- com profundidade, no que se referem ao processo 
cutir a matéria. educativo e suas necessidades, têm trazido conclu-

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, sões cada dia mais claras quanto a itens que devem 
peço a palavra para ciscutir. ser realmente considerados priorilários na escala do 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi- investimento indispensável dentro desse processo. 
dente, V. Efo pode ceder a vez ao Senador Bemar- A orientação educacional, com certeza, traz 
do Cabral. uma contribuição fundamental ao acompanhamento 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sena- sistemático do processo ensino-aprendizagem quan-
dor Bernardo Cabral tem a palavra to ao item que trata da adaptação da proposta peda-

0 SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para gógica ao processo formativo de cada aluno ou gru-
disculir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pode alunos, fazendo a mediação entre estes o cur-
com a gentileza do eminente líder, queria chamar a rículo, a supervisão pedagógica e o trabalho realiza-
atenção para o parecer do eminente Senador Leo- do na sala de aula e/ou fora dela. 
mar Quintanilha, que foi publicedo na nossa Ordem A necessidade do atendimento mais específico 
do Dia, ao final, com um lapso. realizado por um psicólogo não é regra, mas exce-

A conclusão do parecer diz: "concluindo, ve- ção, não devendo ser colocado, portanto, dentro das 
mos óbices constitucionais ou quanto à juricidade". escolas, e. sim, efelivado por meio de convênios 
Talvez aqui tenha faltado a negativa "não vemos', com outros serviçoS púbflcos de saúde, como foi o 
porque S. ~conclui pela aprovação do projeto. caso. 

Faço· essa referência apenas para que não Aliás, essa lutà para que os psicólogos teriham 
haja, amanhã, um levantamento de confronto em re- esse mercado de trabalho assegurado é histórica. 
lação ao que quis ÕIZer o Relator, que é dar o pare- Entendemos que há algo a ser oferecido aos alunos 
cer favorável que aqui se encontra - repetimos - em casos especiais, que são minoria 

Peço a V. ~que. na ocasião da Redação F1- na relação com o processo educativo, o que não jus-
nai. seja-eotocada e::.""ia. negativa: "Concluindo. não tifica a instalação 9-º_r:!g_~~-~~ setviço nas escolas. 
vemos". Sem sombra de dúvida, ~;$ cio que o aierld;:. 

t-tuito obrigado. menta psicológico, são mais apropriadas nesse pro-
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A obser- cesso formativo as alividades oriundas da educação 

vação de V. Exª se trata do parecer ou do texto do arlistica e da educação física, atividades essas que 
projeto? esta Casa considerou dispensáveis nas diretrizes 

O SR. BERNARDO CABRAL - Do parecer do educacionais do País. 
eminente Relator, Senador Leomar Qtintanilha; ao Portanto, embora entendamos que haja méri-
final, no último parágrafo. tos em relação à matéria, por não a considerarmos 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A obser- priorilária, no sentido de uma atividade obriga1ória 
vação de V. ~será levada em devida considera- quanto à área educacional, e considerá-la que é 
ção pelo Plenário, uma vez que, se a observação uma exceção à regra e que, justamente por se tratar 
fosse quanto ao texto do projeto, sendo matéria que de exceção, poderia ser tratada por meio de convê-
vem da Cãmara dos Deputados, não poderíamos fa.. nios com outras entidades. particularmente do servi-
zer nenhuma modificação na radação. ço púbfico, é que votamos pela rejeição do presente 

- Com a palavm o Senador José Eduardo Outra. projeto. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT~SE. Para O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o em discussão. (Pausa) 
presente projeto institui o direito do educando ao Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
atendimento psicológi~ucacional. No seu art. 1g d;scussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o~ aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 143 DE 1993 

(n• 2.151191, na Casa de origem) 

Institui o direito do educando ao 
atendimento psicológico-educacional 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• O serviço de atendimento psicológico

educacional integra o conjunto de serviços presta
dos pela escola aos educandos nos níveis da pré
escola e do ensino fundamental e médio. 

Parágrafo único. O serviço de atendimento psi
cológico-tiducacional será implantado progressiva
mente, atendidas as áreas de maior necessidade, 
conforme avaliação dos respectivos Sistemas de En
sino. 

Art 2" Para os efeitos desta lei, considera~ 
atendimento psicológiCo-educacional aquele que é 
feito por psicólogo devidamente credenciado, com a 
finalidade de apoiar e orientar o processCf educacio
nal em seus aspectos psicossociais que direta ou in
diretamente relacionados à vida escolar. 

Art 3º- O serviço de atendimento psicológico-' 
educacional será integrado, sempre que possível, ao 
serviço de orientação educacionaL 

Art 4" O serviço de que trata esta lei poderá 
ser oferecido em unidades centralizadas para aten
der à demanda de diversas escolas, conforme o pla
nejamento dos Sistemas de Ensino. 

Art SQ O Poder E:xecufivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua vi-
gêncrcc ~ 

Art 6º- Eslá.Jet<.<llllla.~."igor na data de sua 
publicação. ~ . ~ 

rio. 
Art "J9. Revogam-se as disposições ~em centrá-

O SR. PRESIDENTE (José Sameyj -Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
W24,DE1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso 11" 2, de 1995) .: 

Discussão, em turno único: do Projeto 
de Lei do Senado ~ 24. de 1995, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe so-

,. bre a proibição de venda de bebidas alcoóli· 
cas para menores de 21 anos e dá outras 
providências, tendo 

Pareceres sob n-"s: 
" 451, de 1995, da Comissão de As

suntos SociaiS, favorável ao Projeto; e 
- 107, de 1996, da Comissão de Cons

tituiçOO, Justiça e Citfat1à• i ia~ (em audiên
cia), pela injuridicidade, e, no mérito, pela 
rejeição. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. nos 
termos do art.. 235, 11, c, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. ~ 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 
~ O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para dis

cut{r. -Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, não 
há dúvida de que vejo mérito na proposta do Sena
dor Odacir Soares. Ele mesmo começa a dizer que o 
álcool é a mais antiga droga psicoaliva connecida 
pelo homem, na justificação - oU justificativa, ~f:X>mo 
eu diria - que apresenta ao seu projeto. Mostra· des
de passagens bíblicas até estatísticas da alualidade, 
no Brasil e nos Estados Unidos, sobre o risco que 
traz o álcool para os efeitos de criminalidade. Quan
to a isso, não há dúvida alguma, há mérito na sua 
proposição. 

Mas há o outro lado legal e constitucional da 
questão. O art.. 63 da Lei de Contravenções Penais 
já estabelece a proibição quânto à venda de bebidas 
alcoólicas, de maneira geral, a menores de 18 anos. 
Senão seria, exatamente tendo em vista os dispositi
vos da Lei Eleitoral, que reduz o voto até os dezes
seis anos, uma .incoerência sob o ponto de vista le
gal. 

Essa é a única ressalva que faço: Eu não diria 
que seria uma ressalva constitucional, mas uma res
salva de natureza legal, embora eu saiba, como to
dos nós bem sabemos, que a lei posterior revoga a 
anterior. 

. Era essa a observação que eu queria fazer, Sr. 
Presidente. Na ocasião do encaminhamento, o voto 
é inteiramente aberto, e não me oporei a sua apre;~ 
vação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A matéria 
continua em discussão. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex" a palavra, para discutir. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui 
o Relator desta matéria na Comissão 'de Consti!Li
ção, Justiça e Cidadania Dei parecer contrário a ela, 
que foi aprovado, por alguns motivos, mesmo reco
nhecendo a preocupação do Senador Odacir Soares 
com relação ao consumo do álcool. · 

O projeto, da forma como estã, além de reduzir 
a idade miriimã para o consumo do álcool, de 21 
para 1 8 anos, transforma a infração em crime, com 
pena de reclusão, aumentando significativamente o 
tempo dessa pena, especialmente se levada em 
conta a reincidência · 

Embora reconheçamos as conseqüências ma
léficas, muitas vezes provocadas pela ingerência do 
ãlcool, não se pode generalizar que o ato em si pos
sa ser considerado um crime - muito menos a venda 
- semelhante, por exemplo, ao do abandono de re
cém-nascido ou maior que o da lesão co!pOral, 
como traduz a penalidade proposta nesse projeto. 

Além disso, nosso entendimento sobre esse 
projeto é de que ele contraria a tendência atual de 
trabalhar essa questão do álcool sob uma perspecti
va mais preventiva e educativa do que meramente 
punitiva e repressiva 

Por esses argumentos. demos nosso parecer _ 
contrário na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania e aqui na plenário estamos também contrá
rias à aprovação do referido projeto. 

Muita obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) "Continua 

em cfJSCussãa. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi-

dente, peçO a palavra para discutir. ' 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 

E# ã palavra, para discutir. · · 
O SR. JOSÉ !GNÁC!O FERREIRA (PSDB-ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, SI% e Srs. Senadores, lamento muita ter que 
também levantar minha voz contrariamente ao proje
to, porque per,cebo a intenção e o propósito de seu 
autor, que são os melhores possíveis. Inclusive, nem 
discuto a questão da idade, posto que é um ponlo 
de vista do autor, que entende que deve fixar a ida
de em 21 anos. 

_ Não creio que, ao entender assim, esteja ele 
colidindo com o entendimento prevalente. Hã uma 
corrente, que até traduzitrse na ConslitiJinte, com 
uma certa consagração desse ponto de vista. sabre 
a questão da idade de 16 anos. Masisso nada tem a 
ver com o que o projeto entoca. O projeto estabele-

ce o limite de 21 anos de idade para a proibição da 
venCia de bebidas alcoólicas. 

Si. Presidente, ·o que me parece, entretanto, 
que dfficuita, senão impossibilita, a aprovação do 
projeto é outra questão. O projeto, em seu art 2",_. 
estabelece: 

"Art. 2" - Os intra tores, sejam fornece
dores, vendedores ou intermediârias, serão 
penalizadas com a reclusão pelo período de 
seiS meses a dois anos, sem direita a sursis." 

Sr. Presidente, vemos claramente que a pre
tensão punitiva alcançaria os fornecedores, os ven
dedores e os intermediários. 

Ora, podemos punir no máximo os vendedores, 
mas punir o intermediário até chegar ao vendedor e 
punir ainda, o que é mais sério, o fornecedor, Sr. 
Presidente! t: realmente muito forte essa preten
são punitiva, e estaríamos como que, mutatis 
mutandis, punindo pelo adultério -- que, aliás, já 
não deveria ser mais crime - aquele que cons
truiu a cama ou punindo aquele que fez a faca 
em um delito de esfaqueamento. Quer dizer, não 
hã uma relação entre a voluntas daquele que 
fez, daquele que forneceu a bebida e- o ilícito 
que se iria cometer por meio da venda, a meno
res de vinte e um anos, de bebida alcoólica O 
fornecedor não pode ser apenado, o intermediá
rio não pode ser apenado, o máximo que se po-. 
deria alcançar seria o vendedor, aquele que dire
tamente vende a bebida ao menor de vinte e um 
anos, se aprovado esse texto. 

De maneira que pela imperfeição na questão 
da identificação daqueles que pralicaríam o ilícdo tii
piiicada na lei, entendo que não hã oomo se aprovar 
esse texto. Só seria possível aprová-lo se expungis
sem dele os fornecedores e os intermediários, dei
xando apenas os vendedores da bebida alooólíea di
retamente aos menores de vinte e um anos. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esclare
ço ao Plenário que o parecer da Comissão de As
suntos Sociais é favorável ao projeto e o da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania é contrária 
ao mérito da proposição, pela sua injuridicidade. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (PauSa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado, o Projeto de Lei do Senado n" 24, 

de 1995, vai ao Arquivo. 

· t: o seguinte o projeto rejeitado. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 24, DE 1995 

Dispõe sobre a proibição de venda 
de bebidas alcoólicas para menores de 
21 anos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 º É proibida a venda de bebidas alcoóli

cas para menores de vinte e um anos. 
Art 22 Os infratores, sejam fornecedores, ven

dedores ou intermediãrios, serão penalizados com a 
reclusão pelo período de seis meses à dois_anos, 
sem direito a sursis. 

Parágrafo único. A cada reincidência a pena 
serã acrescida de um terço. 

Art 3º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art 4º Ficam revogadas as disposições em 
contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item n• 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 264, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento nº 1.589, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado _n" 264, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que altera a redação da ai ínea "e" do artigo 
38 da Lei n" 4.117. de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Te
lecomunicações, e dã outras providências. 

(Dependendo de parecer da ComiSsão 
de Educação) 

Nos termos do art. i 40, b, do Regimento lnter- _ 
no. designo o nobre Senador Roberto Requião para 
p1oferir parecer, em substituição à Comissão de 
Educação. -

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 
Para emitir Parecer.) - Sr. Presidente, SO's e Srs. 
Senadores. 

I - Relatório 

·Vem ao nosso exame, o Projeto de Lei do Se
nado n" 264, de 1995, que altera a redação da alí
nea e do art 38 da-Lei nº 4.'t'17, de 27'de agosto de _ 
1962, que institui o Código Brasil<:iiro de' Telecomuni-
cações. e dá outras providêooas. · ., 

Pretende o Projeto annpliar a função social do 
pro_grama Voz do Brasil, reservando 1 (}minutos diá
rios para a veiculação de avisos, mensagens educa
tivas e campanhas de utilidade pública. "A ser produ
zido em regime de interação ·entre a R!iliiobrãs e os 
órgãos de divulgação das duas Casas <fo Congres
so. esse espaço deverá conter informações sobre 

saúde, educação, cultura e outras de interesse da 
população, contribuindo, segundo justificação de seu 
autor, nobre Senador Pedro Simon, para a formação 
integral do ihâivíduo e, por conseqüência, para o for
talecimento do regime democrático. 

li-Voto 

A veiculação diária obrigatória de a Voz do 
Brasil tem sido alvo de estridentes reações por parte 
de algumas emissoras de rádio. As razões aponta
das para a campanha contra o programa aludem, in
vartavelmente, ao cerceamento à libendade de ex
pressão do radiocfifusor, à opção do ouvinte de ouvir 
o que melhor lhe aprouver, a uma ingerênci;:t injusti
ficável do Estado em negócios privados. 

o argumento de defesa das liberdades demo
érálicas pelos radiodifusores esconde, na verdade, 
um inconfonmismo contra algo que não estão acos
tumados a fazer: a abertura de seus espaços para a 
transmissão de uma programação voltada aos inte
resses reais da sociedade brasileira Concessionã
rios de bens públicos, deles se apropriam coino se 
privados fossem. Esquecem a resp()nsabilidade so
cial que deve pautar a exploração do serviço e:t>nori
zam conveniências meramente mercadológicas, di
tadas pela lógica do faturamento. O objetivo único ê 

. a audiência, que se traduz em cifnas e poder, e não 
a programação, que deveria servir como condutora 
de uma informação de qualidade à população. 

Enganam-se os que propugnam pelo desapa
necimento da Voz do Brasil e de que o povo não 
está interessado nas atividades de seus governan
tes. Subestimam a vontade e a necessidade da po
pulação pela informação. A atual campanha contra o 
programa se contradiz em . si mesma. Ao mesmo 
tempo em que invoca princípios democráticos para 
justificar o término do progiama, a se confirmar vito
riosa, estaria, na verdade, contnbuindo ·para a reStri
ção ao conhecimento, privando o homem humilde do 
interior de um mínimo de informação sobre o que 
acontece no PaiS. Diferentemente do que se poderia 
esperar, os radiodifusores não acenam com qual
quer contrapartida de programação que atenda aos 
preceitos constitucionais de preferência a finalidades 
educatvas, culturais, artísticas e informativas. Nãó 
se tem notícia, há muito, de qualquer campanha pa
trocinada espontaneamente por concessionários de 
rãdio que signifique real benefício para a população. 

Sintoinaticamente, a reação ao programa parte 
de emissoras sediadas em grandes capitais, espe
cialmente São Pauio, onde. evidentemente, a popu
lação tem acesso a outras fontes de informação, ·a 
outros veículos, está exposta a outros apelos de coo 
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municação. Tem ·opções indisponíveis ao brasileiro 
mais pobre do campo, a quem, como contato com o 
mundo, resta, muitas vezes, apenas o rádio ilumina-· 
do pela luz do lampião a querosenê.-

Esta Casa Legislativa tem recebido inc.ontáveis 
manffestações de Prefeituras de todos os recantos 
do Pais solicitando o apoio do Parlamento no senti
do da manutenção da Voz do Brasil. O noticiário 
veiculado pelo programa.constitui, ainda que se pos
sa questionar seu formato e seu carãier obrigatório, 
iniciativa extremamente importante de disseminação 
das atividades dos Poderes Executivo e Legislativo 
aos ouvintes dos lugares mais longínquos do Pais, 
muitas vezes fonte única de informação para enor
mes contingentes da população desassis!ida. Ao 
con!rário do que se fém alardeado, o programa con
ta com audiência bastante significativa para o meio. 
quase 5% de audiência Pode-se avaliar o universo 
de ouvintes atingido quando se sabe que o meio rá
dio, segundo pesquisa do Mídia Dados, uma publi
cação do Grupo de Mídia de São Paulo, continua em 
primeiro lugar na preferência do público, presente, 
ano de 1994, em 33,9 milhões de domicílios, o que 
significa 88,4 o/o dos lares brasileiros. 

Dessa maneira, consideramos altamente meri
tória a proposta de alteração do fcrmato da Voz do 
Brasil, ora sob análise deste Plenário. Reconhecen
do a necessidade de ampliar a função social do pro
grama. propõe a reserva de 1 O· minuios diários para 
a veiculação de avisos, mensagens educativas e 
campanhas de utilidade pública, adequando esse 
valioso canal de comunicação· entre 'os homens pú
blicos e o povo brasileiro aos neclarnos do momento 
presente da vida brasileira Configura-se, tal iniciati
vã, importante passo com vistas à edificação de urna 
rádio voltada à educação popular, que forneça aos 
indivíduos conhecimento e infcrmação que sirvam 
aos interesses e valorizem sua incflvidualidade, mo
delo já defendido por Berthold Bretch, há 50 anos, 
em sua Théorie de La Radio. 

· Diante do exposto, somos de parecer favorável 
ao Projeto de.Lei ~264, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Sainey) - O pare-
cer é favorável. · · · 

Em discussão o parecer. 
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, 

àutor do projeto.. 

- O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI% e 
Srs.. Senadores, há uma campanha muito intensa 
com relação a extinguir-se a.Voz do Brasil. Todos 
nós, Parlamentares, praticamente todos os dias, so-

mos chamados a dar um parecer sobre a razão de 
continuar a existir a Voz do Brasil, um instrumento 
criado no Estado Novo e que, na verdade, não deve
ria continuar. 

Sou daqueles que consideram que a Voz do 
Brasil não fez nenhum mal a este País. Digo para 
os amigos da Jovem Pan, quando me perguntam, 
que concordaria em votar contra, se me apontassem 
algo que está errado neste J;lrasil por causa da Voz 
do Brasil ou que melhoraria com a sua extinção. 
Não me parece que a Voz do Brilsif seja responsá
vel por algo errado neste País. 

Todavia, Sr. Presidente, essa iniciatiVa-que es
tamos a debater agora me parece altamente positiva 
em dar um fato a mais para a Voz do B<asil. São 
destinados 30 minutos para a divulgação dos traba
lhos da Câmara e Senado e 30 minutos para os do 
Poder Executivo. Por que não firar cihro minutos de 
cada um, para que esses dez minutos, numa inte
gração do Executivo com a Mesa do Congresso Na
cional, estejam a seJViço da coletividade? Teriamos 
dez minutos diários - digamos assim - de proprieda
de da sociedade, para debate de assuntos como 
saúde, edUcação, cultura ou para avisos d~ interes
se do contexto social. 

Creio que não perderão muito o Congresso e o 
ExecutiVo, se cada um ceder cinco minutos; pelo 
contrário, continuaremos cumprindo a nossa finalida
de em concedendo 1 o minuios para o debate de as-· 
suntos do interesse da sociedade em seu conjunto. 

Como isso serã feito, não sei. As Mesas da Cã
. mara e do Senado e o Execulivo haverão de encon
trar a fórmula por meio da qual, diariamente, aqueles 

·que oLNem a Voz do Brasil tenham uma. razão a 
mais para ouvi-la naquilo que diz de perto aos seus 
interesses. 

Infelizmente, no nosso Brasil, Sr. Presidente, os 
meios de comunicação, por uma série de razões, nem 
sempre utilizam a busca de melhoria de condições da 
sociedade como razão de ser da sua programação. 
Televisão, rádio, é dinheiro; vendem programas que 
têm audiência E para terem audiência, para terem pa
trocina:lor, é necessário .que utilizem Critérios de esco
lha de sua programaçi!'>:l que nem sel'll're favorecem a 
música clássica, a educação, a saLde. 

Creio, Sr. Presidente, que se educamnos o 
povo, não há por que não mostrarem no BTasil, 
como mostram na Inglaterra e em outros países do 
Primeiro Mundo, programas de grande importáncia 
cultural em.l:!orários nobres. 

Mas nós não estamos acostumados- Por isso, 
o Congresso, o Poder Executvo, que deve reestudar 
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a programação da televisão e do rádio em nosso 
País, estarão abrindo um precedente positivo, se o 
próprio Congresso, o próprio Poder Executivo derem 
o exemplo. Serão 1 o minutos em que a sociedade 
brasileira terá oportunidade de trabalhar em prol de 
seu aprimoramento. 

Tenho dito, Sr. Presidente, que aqueles cinco 
minutos que podem ser oferecidos na busca do bem 
comum se tomarão necessários e iridispensãveis. 
Creio que misturar Cãmara, Senado e Executivo 
com a colelividade, em um programa onde o interes
se comum esteja em primeiro lugar, é fato promissor 
para o Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Informo 
aos Srs. Senadores que a matéria não está em dis
cussão. Concedi a palavra ao autor do projeto, Se
nador Pedro Simon, para prestar esclarecimentos 
sobre o projeto. 

A matéria veio a plenãrio para receber parecer 
e emendas. Voltará para discussão. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 9: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

· Projeto de Lei do Senado ~ 93, de 
1995, de autoria da Senador Joel de HoHan
da, que denomina "Governador Nilo Coelho 
a BR-428, no Estado de .Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência, nos termos do art. 334 do Regimento Inter
no, declara prejudicado o Projeto de Lei do Senado 
n" 93, de 1995, em virtude de a matéria já ter sido 
nonmatizada, pela Lei n" 7.749, de 10 de abril de 
1989. 

A matéria vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Quero 

esclarecer ao Senador Rob~·ftecluião, quanto ao 
objeto de sua questão de ordenl,-'que a Mesa deter
minou a inclusão. na Ordem do Dia do dia 30 do cor
rente mês, das matérias por S. E# SOlicitadas: os 
Requerimentos n"s 1.183 e 1.193, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia · 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to "º- 313, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
de autoria da Senadora Marina Silva' e de outros 
Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial, no dia 5 de junho próximo, em homenagem 
ao Qia Mundial do Meio Ambiente. ..,, · 

Em votação o requerimento. ·' 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 

palavra o Senador José Eduardo Outra, corno Líder. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 

Como lider. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, erri primeiro lugar, gostaria de 
questionar a Presidência da Mesa a respeito da 
questão de ordem que levantei, relativa ao PLC nº 
113, de autoria do Deputado Nelson Jobim. · 

Já que a Mesa acabou de· responder unica
mente à questão de ordem relativa ao requerimento 
do Senador Roberto Requião, gostaria de um escla
recimento sobre o requerimento do Senador Eduar
do Suplicy, que trata do PLC n" 113193. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heiros) - O re
querimento que V. E# se refere está incluída junta
mente com o Requerimento nº 1.193, do sénador 
Roberto Requião. ~ .. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Os dOiS re
querimentos estão incluídos na pauta? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Se
rão votados no mesmo dia 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de fa
zer o registro do lançamento, hoje, no Espaçe Cultu
ral da Câmara dos Deputados; de um projeto que eu 
partictiarmente considero muito importante no atua1 
momento, em que se discute reforma do Estado, em 
que se discute modernização nas relações trabalhis-
1as do setor privado e do setor público, em que se 
discute direito de greve, multas ele. 

t rata-<;e de um projeto produzido pelo Instituto 
Cidadania, que apresenta dli'etrizes para a implanta
ção de um contrato coletivo de trabalho na adminis
tração pública direta Eu gostaria de ler alguns tre
chos da apresentação desse projeto, porque suas 
diretrizes contnbuirão para que os Srs. Senadores 
possam propor projetes de lei no sentido de modern
ização das relações: 

"Antes de mais nada, pretendemos in
serir no debata da reforma do Estado o tema 
das relações de trabalho na adminiStração 
pública, chamando a atanção para uma 
questão que deve ser seriamente considera
da no momento em que se discute a reforma 
adminiStrativa e ganha evidência o debate . 



tml2 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Abril de 19% 

sobre o fim da estabilidade e a flexibilização · 
das relações de trabalho no serviço público, 
a adoção de programas de qualidade e pro
dutividade por órgãos das administrações 
federal, estaduais e municipais, e o desen
volvimento de programas de treinamento e 
capacitação profissional para os servidores. 

Não há dúvida de que o tema da refor
ma administrativa, sob o ângulo da desregu
lamentação, vem ganhando destaque no le
que das reformas propostas pelo atual Go
verno, ao mesmo tempo em que as refor
mas pabimonial e fiscal caminham lenta
mente dentro de um horizonte em definido 
tempo." 

Continua o projeto em outro trecho: 

"A denúncia da inoperãncia ao setor 
público vem acoflllé!nhada de uma bem arti
culada ação na mídia, que procura confron
tar, muitas vezes de forma simplista, os en
traves da máquina pública com as aparentas 
vantagens da privatização. Pouco se diz dos 
efeitos do his1órico colapso das finanças pú
blicas no desmantelamento do selor, assim 
como sobre as conseqüências da expansão 
das demandas sociais num momenlo de re
tração do Estado - que vieram comprometer 
ainda inais a qualidade dos serviços, ao 
mesmo tempo em que aumenta a deteriora
ção das condições de trabalho e remunera
ção dos servidores públicos. 

Deve-se, portanto, apostar na criação 
de instrumentos, normas e procedimentos 

· que promovam- a delnocratização e a mod
ernização das relações de trabalho no setor 
público, favorecendo não só a melhoria das 
condições de trabalho e remuneração dos 
servidores, mas tarrbém o melhor atendimen
lo à população, a maior qualidade e eficiência 
dos serviÇos e a adoção de regras de transpa
rência !10 manejo da coisa pública 

Estas Diretrizes para Implantação do 
Contrato Coletivo de Trabalho na Adminis
tração Pública têm justamente como objetivo 
apresentar ao País - governo federal, gover
nos esteduals, prefeitura$ mUnicipais, enli
dades sindicais dos servidores púbficos e ci
dadãos em geral - uma base para o equa
cionamento global dos problemas existentas 
na área da administração pública Além de 
corresponder plenamente aos objetivos de 

modernização presentes no debate nacio
nal, elas visam a promover a cc-responsabi
lidade entre poderes constituidos e os milha
res de brasileiros que são responsáveis pelo 
funcionamento da máquina do Estado, tendo 
em vista sempre o fortalecimenlo da demo
cracia e o aperfeiçoainento dos serviços pú
blicos. 

Nestas Diretrizes estão reunidas su
gestões para enfrentar, de um lado, as resis
tências provenientes dos vícios clientelistas 
de autoridades e lideranças políticas, o coi
porafivismo presente em certes concepções 
sindicais, as visões jurídicas tradicionais de 
nossa cultura administrativista; e para bus
car, de outro lado, alternativas aos preceitos 
e práticas da desregulamentação, flexibiliza
ção, qualidade e produtividade, que permi
tam assentar as bases da modernização dos 
serviços na democratização do setor públi
co. 

Elas trazem a sistematização, em li
nhas gerais, do conteúdo básico e da forma 
que deverão assumir eventuais projetos de 
lei (nos níveis federai, estadual e municipal) 
para a implantação de um Sistema Demo
crático de Relações de Trabalho na Admi
nistração Pública, através da adoção do. 
Contrato Colativo de Trabalho. Trazem, ain
da, um roteiro básico de procedimentos de 
negociação coletiva como contribuição às 
centrais sindicais, aos sindicatos dos servi
dores públicos e ás administrações munici
pais, governos estaduais e instâncias do po
der público federal que se interessem em di
fundir novas práticas de relações de traba
lho, pautadas pelos princípios da transpa
rência e da democracia 

Estas Diretrizes pretendem ser,- ao 
mesmo tempo, um conjunto de orientações 
juridicamente defensáveis e um gufa básico 
para a difusão de práticas de negociação 
que favoreçam a modernização das relaçõ
es de trabalho na Administração Pública 
Bas poderão servir de ponto de partida tan
to para iniciativas náS ésferas dos poderes 
legislativos e executivos, quanto para aque
las . administrações públicas e repre
seni!IÇões sindicáis-qile -estejam dispostas a 
ousar e a inovar. Enfim, esperamos apenas 
estimular o debate, conscientes de que seus 
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desdobramentos dependerão do comporta
mento e da capacidade dos atores sociais 
diretamente envolvidos na discussão da re
forma administrativa e de suas implicações 
no plano das relações de trabalho. 

Estas Diretrizes, portanto, Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores, inserem-se nesta discussão da 
modernidade das relações trabalhistas, não somente 
no setor público mas também no privado, entenden
do que essa modernidade · não pode ficar restrita 
apenas às-questões de ordem econõmica, já que no 
ano passado, quando da discussão das emendas 
conslitLcionais no capítulo da Ordem Econõmica, vi'
rnos um anseio muito grande por parte de Deputados 
e Senadores no sentido de sua aprovação imediata 

No entanto, questões que apontam para a 
modernização das relações trabalhistas e sindicais, 
corno, por exemplo, a extinção do imposto sindical, 
contraditoriamente ainda encontram resistência em 
setores, tanto no Senado quanto na Câmara, que 
propugnam a modernização no referido capítulo. 

Por isso, entendemos que o trabalho do Institu
to de Cidadania vem ao encontro das preocupações 
da sociedade brasileira e dos políticos de um modo 
em geral, e esperamos que ele possa servir de sub
sídio na elaboração dos projetes dos parlamentares 
de um modo em geral. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. José Samey, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Renan Calheiras, ~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador lúcio Alcântara 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, a recente di
vulgação dos dados colhidos pela Pesquisa Nacio
nal por Amostra de Domicilio - PNAD, desenvolvida 
em 1993 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística - IBGE, serviu, antes de mais nada, para 
derrubar o mito da chamada "década perdida". 

Por muito tempo, as mais árrerentes personali
dades da vida nacional, em especial os economis
tas..insistiram em alardear aos quatro ventos que os 
dez anos que vão de 1980 a 1990 haviam sido nulos 
em termos de crescimento para o Brasil. Erraram de 
modo bisonho. Apesar de, naquela década, haver 
piorado a distribuição de renda e o nível de empre
go, houve indiscutível avanço social. 

1\ntes de mais nada, deve-se lamentar o atraso 
de três anos oa publicação dos resultados desse le
vantamento, que foi feito em 1990, junto a96 mil do
micilies em 793 municípios em todo o País. Essa de
mora fez com que certos números perdessem a vali
dade, especialmente por causa do Plano Real, implan
tado em julho de 1994, que teve profundos reflexos 
nos indicadores -sllcio-econômicoo: É-claro que nem 
todos os resultados agora conhecidos são positiVos. 
Ainda temos. indiscutivelmente, vários problemas na
cionais muito ·graves, dentre os quais eti destacaria o 
da distribuição de renda No entanto, pesando-se os 
próS e os contras, houve ponderável melhora 

Comecemos. pois, pela questão da distribuição 
de renda. que é, sem dúvida, o foco de onde se irra
diam quase todas as mazelas brasileiros. Em 1993, 
os 1 0% mais ricos da população brasileira detinham 
51% da riqueza nacional. Esse é um numero inteira
mente absurdo, rnonmente se levarmos em conta 
que nos países europeus, em geral, os 1 O% mais ri-
cos açambarcam entre 20 e 30% do PIB. _ 

Já os 1 O% mais Pobres entre os brasileirt,s de
tinham, há três anos, apenas 0,7"A> da renda nacio
nal, número também inaceitável, porque só en6ontra 
paralelo entre as nações mais pobres e atrasadas 
do Planeta 

10 possível que atualmente esses indicadores 
sejam algo diferentes, porque, conforn'le mostram al
gumas pesquisas feitas recentemente, o Plano Real 
acabou funcionando corno um forte desconcentrador 
de renda As pessoas d~ faixas mais pobres da po
pulação viram crescer seú podêr aquisitivo, ao mes
mo tempo em que acabavam os altos ganhos infia
cionários que beneficiavam as classes mais ricas. 

Nesse aspecto, basta fazer um es!o'rço para 
nos lembrarmos da situação nos dias que antecede
ram o Plano Real, quando, com uma inflação supe
rior a 1% ao dia, as pessoas menos abonadas ti
nham que comprar alimentos assim que recebiam 
seus salários ou suas pensões do INSS. A única saí
da para os brasileiros humildes era investir em ali
mentos, porque não tinham outra forma de proteger 
seus rectJJSOS diante de uma inflação descontrolada. 

De todo modo, estamos analisando aqui os da
dos da PNAD de 1993. E nesse levantamento, o 
chamado indice de Gini, que mede a concentração 
de renda, anunciava uma piora O indicador saltou 
de 0,584, em 1983, para 0,601, dez anos após. O in
dice de Gini toma-se pior à medida em que se apro
xima de 1. 

Outro problema da maior gravidade descoberto 
foi a existência de uma larga percentagem de jovens 
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- com idade entre 1 O e 14 anos - que são obrigados 
a trabalhar para aumentar a renda familiar. Ora, isso 
é lastimável, porque. mundialmente, é considerado 
criminoso o fato de que menores de 14 anos sejam 
forçados a arranjar emprego. Essa é a idade de per
manecer na escola De certa forma, nesses números 
está embutida essa verdadeira tragédia nacional que 
se convencionou chamar de nmeninos de ruan. Não 
pode existir um lugar par-a as crianças senão junto 
de suas famílias. 

É preocupante também o fato de que o número 
de pessoas que tinham trabalho fixo, com carteira 
assinada, tenha decrescido de 21 ,2 milhões, em 
1980, para apenas 18,8 milhões. Ora, se o número 
reduziu ao longo de 13 anos - nos quais milhões de 
pessoas alcançaram a idade de ingressar no merca
do de trabalho - , é sinal de grave deterioração no 
nível de emprego. Aliás, o desemprego, que em 
1993 atingiâ 3,7% dap<ipulação, afligia dez anos de
pois · 6,8% dos brasileiros. O número praticamente 
dobrou, o que é mt.ito lamentável. Foi um retrocesso 
brutal. 

O desemprego é hoje o fantasma número um 
dos governantes, sejam eles de países ricos ou de 
nações pobres. E, infelizmente, seu crescimento pa
rece ser uma tendência mundial, diante do novo de
safio do avanço tecnológico. Na mesma proporção. 
cresce o número de pessoas que trabalham sem la-

. ços empregatícios. No Brasil, várias pesquisas e es
tudos acadêmicos recentes mostram que uma pon
derável parcela da população economicamente ativa 
deslocou-se para a infomnalidade. Em muitos casos, 
esses trabalhadores acabaram tendo renda superior 
a_ps assalariados, jâ que não pagam taxas nem im- -
postos. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, apesar 
de tudo isso, os números que mostram melhoria nos 
padrões brasileiros entre os anos de 1980 e 1993 
são bem mais numerosos. O indicador mais auspi
cioso é, sem dúvida, o que mostra o recuo da taxa 
de analfabetismo,· Em 1980, os brasüeiros maiores 
de dez anos que eram considerados analfabetos 
correspondiam· a 21,7% ·da população. Treze anos 
depois, essa porcentagem recuou para 15,7%. É 
ainda um índice inaceitável, mas, de todo modo, 
deve-se saudar a tendência, que é de queda 

Aparentemente, a consciência da necessidade 
de -se Colocar a educação como prioridade nacional 
começa a atingir os diversos níveis da administração 
pública, desde os Municípios até a União. 

No mundo atual, de economia globalizada, não 
têm vez os país:· 'lt;r -- • · .,..,ct ··.,:·-:, :-om ..... ~tr-3.so e 

a ignorância Só população com escolaridade eleva
da pçde oferecer mão-de-obra qualificada que qual
quer atividade econômica exige hoje para ser com
patiliva em nível mundial. 

Os indicadores positivos no campo da educa
ção foram mui1os. Um, altamente significativo, diz 
respeito à conclusão do ensino de segundo grau. 
Em 1993, 14,4% dos brasileiros . haviam vencido 
essa etapa escolar, contra apenas 1 0 ,5o/o em 1983. 
É interessante constelar que 81 o/o dos estudantes 
brasileiros do segundo grau freqüentam-escolas no
tumas, o que mostra a garra e o empenho de pes
soas que querem melhorar suas condições de vida 

Outro grave problema.- nacional que· registrou 
sensível melhoraioi o das crianças em idade esColar 
- aquelas entre 7 e 14 anos - que estão fora das sa
las de aula. Em 1983, esse indicador era da ordem 
de · 20,7%. Dez anos depois. havia caído para 
11,4%, ou seja, foi reduzido quase pela metade. É, 
sem dúvida, um avanço fonnidãvel, mas, lamenta
velmente, ainda ternos, em cada 1 O crianças, uma 
fora do colégio. O certo é que não deveríamos ter 
uma só criança fora da escola Nesse aspecto, é im
portante ressaiiar o esforço que vem serido feito 
agora pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, 
que escolheu a educação como prioridade nacional, 
ao mesmo tempo em que centra sua atenção e .seus 
recursos no ensino básico. 

Finalmente, também é auspicioso o fato de que 
a parcela de mulheres inseridas no mercado de tra
balho, jâ de posse de ÕIJlloma universilârio, tenha 
saltado de 16 para 23o/o. No que se refere à Popula
ção Eccinomicamente Atiiva - PEA, as mulheres tam
bém registram crescimento. Passaram de 28,4% 
para 39,6% da massa de trabãlhadores. Provavel
mente pelo aumento do nível de escolaridade entre 
as mulheres, houve também uma queda sensível no 
tamanho médio da farrulia brasileira, que retrocedeu 
de 4,7 pessoas por domicílio para 3,7. 

Apesar da cautela com que devem ser olhados 
certos números, é verdade que a posse de bens du
ráveis e seniidurâveis registrou crescirnenlo expres
sivo. O total das casas com geladeira sattou de 59% 

- para 72%. De um modo geral, a aquisição de todos 
os bens de consumo teve aumenlo semelhante. Mas 
é bem possível que, também no que se refere a es
ses itens, o Plano Real tenha tido influência gran
demente benéfica, de vez que estã comprovada 
a queda nos preços de aparelhos eletrodomésti
cos em função da entrada de produtos importa
dos e também pela maior produtividade das em
nresas !"':::'lr;('ln;:-.:s. 
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Podemos mencionar ainda que cresceu a por
centagem de brasileiros que .são. donos da casa 
onde·moram - de 63%, em 1963, saltou para 70% 
dez anos depois. Não se pode, no entanto, desco
nhecer que os problemas habitacionais brasileiros 
são gravíssimos e que boa parte das casas computa
das no levantamento encontram-se em favelas ou lo
teamentos clandestinos. Por outro lado, é importante 
registrar que 90% dessas residências contavam com 
luz elétrica e que 74% delas recebiam água encana
da Até mesmo a porcentagem de casas atendidas 
por rede de esgotos avançou, chegando a 39%. 

de estabilização, que, por um ou outro motivo, aca
b_aram fracassando. Enfrentamos a crise no paga
mentn da dívida externa e passamos iodo o decênio 
sufocados pela inftação desenfreada. Mesmo assim, 
este País cresceu, o que mostra a grande capacida
de de adaptação dos brasileiros ãs condições Sócio
econômicas mais adversas. 

Sr. Presidente, -Srªs e Srs. Senadores, entre 
1980 e 19Jl0, o Brasil viveu uma das mais tÚrbulen- . 
tas épocas de sua História Tivemos, no campo poli
tico, a transição do autoritarismo para a democracia. 
Na área econômica. suportamos vários programas 

Mas a situação mudou- e muito ~ com o Plano 
Real. Hoje, temos outro panorama à nossa frente 
bem menos nebuloso. O Brasil se mod<õmiza rapida
mente e se prepara para enfrentar o desafio do ano 
2000. EStou certo de que o próximo levantamentn 

_do IBGE, especialmente em função do Plano Real, 
mostrará um avanço ainda maior da qualidade da 
vida desfrutada pelos brasileiros. · 

Sr_ Presidente, outro assunto que me traz a 
esta tribuna •. 

Em seguidos pronunciamentos, chamávamos a atenção 
para o fato de que, com a estabilização da economia e o 
encaminhamento das reformas administrativa, previdenciária, 
tributária e fiscal, restava como maior desafio nacional e do atual 
governo, a redução das desigualdades regionais e pessoais de 
renda. devendo iniciar~se esse processo pela região mais 
problemática, a Nordeste. . 

As disparidades econõmicas e sociais do Nordeste, frente 
às demais regiões, estão exaustivamente documentadas. Uma das 
mais completas radiografias recentes da região ·foi gestada no 
Congresso Nacional, na Comissão que estudou o Desequilíbrio 
Econõmico lnter-regional Brasileiro a partir, ·mc!usive, de 
depoimentos dos estudiosos mais respeitados do País. Além disso, 
os Senadores nordestinos apresentamos, recentemente, ao Sr_ 
Presidente da República um documento sobre a viabilidade das 
oportunid?des regionais. 

A comu-nidade nordestina e suas elites mais esclarecidas 
apresentam, no momento, uma série de preocupações com o futuro 
da região em função de indícios concretos: a) uma generalização 
das vantagens da teoria neo-liberal com o ataque central e frontal 
contra o Estado; b) a crescente consolidação do MERCOSUL e 
perspectivas de concentração de seus efeitos no eixo Buenos Aires -
Belo Horizonte; c) a reversão do desempenho econõmico da região, 
até algum tempo; superior à média nacional e, d) a ausência de 
indicadores claros. de que o desenvolvimento do Nondeste estaria 
inserido nas prioridades do governo. a exemplo do que acontece 
com o Estado do Rio de Janeiro. 
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Em relação à tese de desmonte do Estado, no caso 
brasileiro, para cortar o aprofundamento das desigualdades entre as 
regiões, sempre defendemos que estas áreas periféricas, por se 
encontrarem em estágios de desenvolvimento diversos, requerem 
diferentes estratégias. A redefinição do papel do Estado, mais 
regulador que promotor, atende ao momento histórico das regiões 
mais dinâmicas. O Nordeste exige ainda a presença de um Estado 
proativo; inclusive com invéstimentos estatais. 

Sempre defendi uma política de Govemo, a ser acionada 
de imediato para o Nordeste, pois ela afirmará a determinação de se 
atenuar os problemas económicos e sociais mais graves do País. 
Este será o melhor momento do Governo. O Nordeste é, na verdade, 
o espelho onde a imagem do Brasil se reflete com brutal nitidez. Ali 
se mostram as deformações maiores que viciam ó ·· nosso 
desenvolvimento. Se continuarmos a negligenciar o fundamental, 
dificilmente poderá o Brasil superar o subdesenvolvimento, vale 
dizer, assumir formas superiores de organização social. 

A visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao 
Nordeste do Brasil expressa que a prioridade para os problemas da 
região vai ser, finalmente, posta em prática. 

O Presidente da República. com sua presença nas 
entranhas do sertão nordestino, empresta valor e significado ao que 
não é quantifiCável. Além de demonstrar a percepção ·de um 
Nordeste viável, inicia a prática saudável de retomar obras 
paralisadas ou há muito tempo planejadas, demonstrando respeito 
com o dinheiro público. 

Sua Excelência assinou ordens de serviço para obras no 
Estado do Ceará Visitou a área onde será construída a banragem do 
Castanhão e a nova cidade de Jaguaribara, já que a antiga será 
inundada pelas águas daquele que será o maior açtide do Nordeste. 

Além disso, assinou contrato para implantação de obras de 
infra-estrutura do projeto de irrigação do Baixo Acaraú. Ele visitou 
ainda, no município de Iracema, o Programa Médico da Família e 
formalizou na cidade do Crato, na região do Cariri, atas do projeto de 
preservação ambiental da chapada do Araripe, numa área de 2,2 
milhões de hectares; e da Senra da lbiapaba, abrangendo 625 mil 
hectares. 

Com relação a obras e medidas que beneficiam o Nordeste 
como um todo, o Presidente anunciou a retomada do sonhado 
projeto de transposição das águas do rio São Francisco, com 
investimentos de 500 milhões de dólares. nos próximos quatro anos. 
A Secretaria Especial de Politicas Regionais está refazendo o 
projeto inicial. 

Abril de 1996 
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Há ainda indícios concretos de' que o Presidente dê 
atenção às solicitações dos Senadores Nordestinos, que 
apresentaram a Sua Ex" um projeto com um diagnóstico da região ~ 
das medidas de governo que se impõem. 

Para dar a atenção pedida pelos Senadores, o BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social) destinará 
2 bilhões de reais ao ano ao Nordeste - com 1 bilhão de reais 
destinados a financiar a conclusão mais rápida de projetes 
incentivados pela SUDENE e que hoje sofrem com a escassez na 
liberação dos recursos. 

Hoje a SUDENE tem soo milhões de reais ao ano para 300 
projetas. Aluando conjuntamente com o BNDES, esses projetas 
serão implantados mais rapidamente. 

Com relação á transposição de águas do rio São Francisco, 
sua idéia remonta ao ano de 1847, levantada que foi pelo Intendente 
do Município do Crato e Deputado Provincial do Ceará, Antônio 
Marco de Macedo. 

A complementação dos recursos hídricos locais, com os 
recursos hídricos transpostos do Rio São Francisco, permítírã·dobrar 
a vazão regularizada pelos grandes açudes nos estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A gestão racional do 
açude possibilitará diminuir as perdas por evaporação. Como será 
possível manter um menor espelho d''água, para diminuir as perdas 
com evaporação, será acumulada uma maior proporção das águas 
das chuvas, evitando-se as enchentes - e diminuindo com 
racionalidade a necessidade de transpor água do rio São Francisco. 
Apenas nos anos críticos, a tiansp6sição ocor'rerià nos limites 
máximos. Nos demais anos: ·haveria apenas a complementação, 
num sistema de gerenciamento integrado dos recursos hídricos, no 
âmbito r~ional. 

. ;, 

·são estes os motivos que levam o Projeto de Transposição 
oo rio São Francisco a se constituir elemento central de uma nova 
estratégia de desenvolvimento da região semi-árida, nas_ á~ por 
ele beneficiada, cujo eixo económico são os Pólos Agro-industriais, 
acoplando a modema agricultura 1rrigada com a agroindústria de 
exportação. Adicionalmente, permitirá a melhoria generalizada dos 
padrões de vida ~~ela população pela expansão dos serviços de 
saneamento básicO - notadamente abastecimento de água urbano e 
rural para consumo humano -, que possui fortes inter-relações com 
os níveis de saúde e a qualidade do meio-ambiente, naquelas áreas 
atingidas pela trarisposição. 

00217 
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É dentro deSte contexto de gestão integrada das principais 
bacias do semi-árido que se insere a construção do Açude 
Castanhão. Ele aumentará a disponibilidade da água acumulada no 
Ceará, juntamente com os açudes do PROURB, para 20 bilhões de 
metros cúbicos, ou seja, 60% a mais do que em 1986, época do 
início do primeiro governo Jereissati. É bom ressaltar que esta 
capacidade de acumulação ainda está distante da ideal, estimada 
entre 30 e 35 bilhões de m3. . . 

O Castanhão anmazenará três vezes a capacidade do 
nosso maior açude, o Orós. Quando cheio, alcançará 6,7 bilhões de 
metros cúbicos de água. Esse protocolo coroa um sonho de 84 
anos, pois data de 1911 os primeiros estudos' para a sua construção. 
Em 1986 foi assinado o edital de licitação para o projeto final de 
engenharia e início de pagamento das desapropriações, que gerou 
protestos das populações a serem atingidas. Em função disso, à 
época, o Ministério da Irrigação interrompeu as etapas da obra. 
Vários outros percalços aconteceram, inclusive disputas entre 
empreiteiras devido a problemas na licitação. A questão do impacto 
ambiental foi resolvida em 1992, quando o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente licenciou o início da obra e neste mesmo ano. o 
ONOCS realizou estudos visando selecionar áreas propícias à 
construção da nova sede urbana de Jaguaribara, cuja atual sede 
será inundada •. 

O açude custará 147 milhões de reais com parceria entre 
os Governos Federar e- Estadual; afora recursos para obras 
complementares, indusive desapropriações. A previsão do ténmino 
das obras é de 48 meses. 

Os . seus principais impactos são: o desenvolvimento 
hidroagricola; o. controle das enchentes do Baixo Jaguaribe; o 
desenvolvimento da pesca; o aproveitamento hidroelétrico; o 
desenvolvimento . do turismo, recreaÇão e lazer; o aproveitamento 
das vazantes do Médio Jaguaribe; e o abastecimento d'água da 
Região Metropolitana de Fortaleza. 

Com a cb~striJÇão do açude Castanflao, pret~~de-se atrair 
a iniciativa privada para aproveitar áreas irrigáveis que contam com 
projetes executivos na Zona de Transição Sul d_e Morada Nova com 
8 mil hectares; a Chapada Jaguaruana - Castanhão com 1 o mil 
hectares e a Chapada Jaguaruana-Aracaü cam 25 mil hectares, 

· totalizando 433 mil hectares, afora outras terra~jnrigávefs. ainda sem 
projetes. y 

" Para viabilização da obra. a cidade .de Jaguaribara será 
completamente inundada. fazendo parte dos 325 quilómetros 

Abril de 1996 
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quadrados que formarão a bacia. Para abrigar as pessoas que hoje 
moram naquele município, será construída uma outra cidade que 
custará 6, 7 milhões de reais e que será dotada de toda a infra
estrutura. 

É interessante .ressaltar a importância estratégica da obra', 
ou seja, o fato· de que o açude Castanhão não é uma obra isolada. 
Ela se insere no contexto de um projeto desenvolvimentista do semi
árido nordestino. O Castanhão ultrapassa as fronteiras estaduais, 
contribuindo para a viabilização da transposição das águas do rio 
São Francisco, pois serve de depósito intermediário ou barragem 
pulmão para distribuição da água transposta entre · os vários 
municípios do semi-árido. 

Com relação ao projeto de inrigação do Baixo Acaraú, os 
estudos tiveram início em 1978, quando o DNOCS desenvolveu 
pesquisas no sentido de analisar o perfil do aproveitamento 
hidroagrícola do vale, através da formulação do plano diretor da 
bacia do rio Acaraú, compreendendo uma área de 40 mil hectares. 
Em 1987, foi feito o estudo de viabilidade do vale, que centrou-se 
numa área de 28 mil hectares. Em 1989, o consórcio sistematizou o 
projeto que foi aprovado pelo Burec/Dnocs/Bird, abrangendo a 
inrigação de uma área de aproximadamente 12.699 hectares, 
dividida em duas etapas. A primeira contemplando 8.438 e a 
segunda 4.261 hectares. 

O projeto finalmente foi iniciado em 1994, 'depois 
paralisado. A paralisação de obras acumulou prejuízos com a 
deterioração das pequenas obras ali executadas. O .orçamento do 
projeto é de 96 milhões de reais. Agora, as obras serão retomadas 
com a assinatura da ordem de serviço do presidente Fernando 
Henrique Cardoso. O projeto situa-se na região Norte do Estado do 
Ceará, no trecho final da bacia do rio Acaraú, abrangendo áreas dos 
municípios dê Acaraú, Be!a Cruz e Marco. A população dessa área 
se constitui de cerca de 116.000 habitantes, sendo que 75% reside 
na zona ruraL A renda familiar de 43% dos trabalhadores gira em 
tomo de. menos de um salário-mínimo, enquanto 36% ganha acima 
de dois salários~mínimos. 

Na inrigação serão gerados 5.900 empregos diretos e 
11.800 índíretos, o que mudará o perfil económico da região. A 
população beneficiada será de 35.500 pessoas e, com o projeto, a 
previsão é de uma renda média líquida anual de US$ 2.200,00. 
Serão inrigadas culturas de algodão, feijão, amendoim, melão, 
cenoura, tomate, maracujá, manga e citros. 
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A fonte hídrica do projeto e o rio Acaraú, perenizado no 
trecho pelas águas dos açudes públieos Paulo Sarasate (Araras) e 
Edson Queiroz (Serrote). A infra-estrutura hidráulica principal 
compreende todo o sistema de captação e adução de água formada 
pela barragem de derivação Santa Rosa, pela estação de 
bombeamento principal, pelas adutoras principais e pela rede 
principal do perímetro. 

O novo prazo para a construção da infra--estrutura é de 21 
meses, além de mais outros 19 para a implementação do projeto de 
irrigação propriamente dito. 39 empresas agro-industriais, além de 
583 famílias de colonos serão beneficiadas com a conclusão do 
projeto. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso esteve também 
na região Sul do Estado, no município do Crato, onde assinou 
decreto federal da criação da Área de Preservação Ambiental da 
Chapada do Araripe(APA). 

A APA terá 2 milhões e 400 mil hectares envolvendo terras 
localizadas nos municípios do Ceará, Pernambuco e Piauí. 

A criação da APA tem como objetivo proteger fauna e flora, 
especialmente as espécies ameaçadas de extinção, e garantir a 
conservação de remanescentes de mata aluvial e de rios, de 
reservas hídricas e belezas naturais. O documento inclui ainda a 
preservação de sítios fossilíferos do Cretácico Inferior, arqueológicos 
e paleontológicos do complexo Araripe. Estes fósseis estão sendo 
depredados. inclusive para transformação em cal. 

A implantação da APA da Chapada do Araripe é uma 
reivindicação antiga e foi encampada pelas lideranças do Cariri na 
busca de uma política de meio ambiente para preservação da vida 
silvestre. Hoje a regfão~é considerada pelo Fundo Mundial para 
Conservação da Vida Silvestre como uma das principais áreas do 
comércio e rota de contrabando desses animais. Por ocasião da 
:visita do presidente Fernando Henrique Cardoso. foi entregue um 
documento elaborado pelas lideranças do Cariri, onde são 
apontadas dez reivindicações que priorizam o meio-ambiente e a 
educação, através, inclusive, do fortalecimento da Universidade 
Regional do Cariri (Urca). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (lbama) ficará encarregado de baixar 
instruções ricifn1ativas complementares que se ·fizerem necessárias 
para o cumprimento do Decreto. 

Abril de !996 
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Vale ressaltar que o IBAMA n.o··ceará possui apenas trinta 
e oito funcionários para fiscàlizar as APAS e, caso o número não 
seja aumentado, o decreto ficará no papeL 

No mesmo decreto está incluída a APA do Sena do 
lbiapaba. Tem área de 625.037 hectares e indui o Parque Nacional. 
de Sete Cidades, no Piauí. · 

Por último, o Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, dentro de sua programação de visita ao Ceará, esteve no 
município de Iracema, distante 283 km de Fortaleza, visitando 
famíÍias atendidas pelo Programa Saúde da Famma, lançado no dia 
22 de fevereiro deste ano pelo Governador Tasso Jereissati. o 
Programa já chegou a 32 municípios, beneficiando 143.570 famílias, 
que representam 617.351 pessoas. 

O Programa Saúde da Família resgata a experiência dos 
Agentes de Saúde, propondo um salto de qualidade na organização 
dos serviços e na prática da atenção à saúde. Numa verdadeira 
redefinição de saúde pública, o Programa revê a responsabilidade e 
vincula os profissionais a um número determinado de familias numa 
base territorial estabelecida de atuação. A partir dos problemas e 
prioridades de cada localidade/população, o setor saúde deve 
organizar-se. montando seu sistema de referência, de acordo com a 
complexidade dos cuidados necessitados e para resolver um 
problema que o nível local não tem condições de encaminhar. 

As vantagens desse Programa são: a família atendida 
pelos agentes de saúde, tem no profissional urna espécie de 
"médico de famma·, com visão integral e global de todos os seus 

- - membros; relação mais humana entre profissionais de saúde e 
comunidade; maior satisfação da população; menor custo e maior 
eficiência das ações de saúde; possibilidade de internação 
domiciliar; e maior resolutividade das ações de saúde, diminuindo a 
necessidade de transferência para outros serviços de saúde da 
região ou da capitaL 

Durante sua visita, o Ministro Gustavo Krause ressaltou que 
as obras que se iniciam iio Nordeste têm um traço em comum, .que 
pode ser considerado curioso, para não dizer trágico. Apesar da 
conhecida necessidade, arrastam-se por decênio e no ritmo da 
malevolência da irresponsabilidade política. 

De fato, eu mesmo, compondo uma Comissão do Senado, 
tive ocasião de observar a trágica prática das obras inacabadas, fato 
especialmente grave no Nordeste. Enviamos um documento ao 
Presidente e este está sendo devidamente considerado. 
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Gostaria de citar exemplos de obras paralisadas e 
retomadas no atual Governo: d' . Açude Serafim Dias, em 
Mombaça(CE), teve o orçamento aprovado em 1910, porém 
somente no atual Governo se deu a sua conclusão. Foi inaugurado 
ano passado. O Açude Serrinha, em Serra Talhada(PE), foi 
projetado em 1955 e sua construção foi iniciada em 1983. Estão 
alocados 4 milhões de reais para a sua conclusão. O Açude 
Fogareiro, em Quixeramobim(CE), foi projetado em 1912. Depois de 
gastos 12 milhões, foi concluído com mais 750 mil reais. O Açude 
Petrõnio Portela, em São Raimundo Nonato(PI), foi projetado e 
iniciado em 1984, tendo já consumido 11 milhões de reais, 
encontrando-se alocados mais 2,7 milhões de reais para sua 
conclusão. 

Por último. gostaria de chamar a atenção para o abandono 
do Projeto de Irrigação Araras Norte, onde já foram consumidos 17 
milhões dos 22 milhões de reais previstos para: o orçamento. Faltam 
apenas 4, 982 milhões de reais para concluir a obra. Estão previstos 
3.325 hectares a serem irrigados. Na verdade, faltam apenas a 
eletrificação de duas estações de bombeamento e desmatamento de 
terreno para os colonos. 

Senhoras e Senhores Senadores, 
O Presidente, com estas medidas. está reconhecendo que 

há limites para a ruptura da nacionalidade. Até onde podem se 
· distanciar os brasileiros, e mesmo assim participar da construção 
das mesmas leis, da definição do mesmo orçamento, da alegria nas 
mesmas vitórias e conqUistas, e da dor das mesmas frustrações e 
desenganos? · 

Ele demonstra sensibilidade com a questão. Fernando 
Henrique Cardoso reconhece que ou a sociedade brasileira opta 
pela incorporação de todos na construção do amanhã, ou seguirá 
desperdiçando recursos e oportunidades, afastando-se, assim, cada 
vez mais de seu destino histórico. 

Pois qual país pode ignorar as vantagens da integração 
·plena com uma economia de 40 milhões de habitantes e 65 bilhões 
de dólares representada pelo Nordeste? Qual · país pode 
_menosprezar as vantagens de participar da economia mundial 
globalizada com uma ampla pauta de exportações, refletindo a 
diversidade geográfica e de clima de todas as suas regiões? Qual 
país, hoje livre do ónus das diferenças étnicas, religiosas. históricas 
e culturais, pode optar pela discórdia, ódio e desconfiança? 

Fernando Henrique Cardoso, de forma simbólica e 
concreta, está dando um grande passo no sentido da diminuição das 
disparidades inter -regionais no Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara o Sr. Renan Calheiros, 2.2 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero comun~ 
car que o Congresso Nacional, em sua sessão matinal 
de hoje, aprovou, enfim, o Orçamerilo Geral da União. 

Embora tenham sido registradas algumas ()e' 
quenas divergências quanto ao conteúdo da propos
ta do Governo, todos os líderes aprovaram a forma 
como foi conduzida a apreciação orçamentária 

Há dias, com o voto unânime de todos os p~ 
dos políticos e até mesmo com o louvor desses par
tidos - fato inédilo no processo orçamentário -, o Or
çamento Geral da União foi aprovado juntamente 
com o Plano Plurianual para o período de 1996 a 
1999, no ãmbito da Comissão Mista de Ofçamento, 
que tenho a honra de estar presidindo nos últimos 
oito meses. _ 

Estou satisfeito, Sr. Presidente, com tudo o que 
conseguimos realizar, não obstante o Or22'Tlen~. 
por mais uma vez., tenha varado o ano. São os VI

cios do processo, que ainda não conseguimos aca-
bar, mas que vamos colocar em ordem muito em 
breve, desde que possamos contar com a ajuda de 
todos os Srs. Senadores e Deputados. 

Como todos os Srs. Senadores estão cansa
dos de saber, é preciso vontade politica para mudar, 

Por causa do atraso, pode até ser que estepe
ríodo, que deveria ter-se encerrado até o último dia 
da Sessão Legislativa, tenha sido igual aos outros; 
mas seguramente, Sr. Presidente. não foi. 

Este período, extremamente criativo em modifi
cações na maneira~~:;; Orçameelo, serállislll-, 
como um marco- na história orçamentária Daqui 
para a frente, nunea mais será a mesma coisa _ 

Algumas das inovações que illlJiantamos, suli-_ 
cientemente testadas e aprovadas, como privilegiar 
o coletivo sobre o individual e democratizar a apré
ciação, estão devidamente consolidadas. 

Por mais que queiram, não há a mais remota 
possibilidade de voltarmos às práticas de um passa" 
do que comprometeu a História do Parlamento. 

Sabemos que a nossa única falha foi o atraso, 
tanto quanto sabemos o que deve ser feito para aca
bar com esse hábito intolerável. 

Bem no estilo dos hábilos da cultura brasileira, 
passol.f·o Natal, atravessamos o ano, o período de 
corni'ocação extraordinária, todo o verão, o carnaval, 
a Semana Santa e estamos em abril com o Brasil 
ainda sem Orçamento, necessitando da sanção pre
sidencial, lembrando a indignação do Senador Jo
saphat Marinho para quem o atraso é inadmissível. 
Sejam quais forem as explicações, quero concordar 
com S. ~- Da mesma fonna que S. Exª-, entendo 
que quem se investa da faculdade crítica precisa 
cumprir bem as suas tarefas para não perder a ra- · 
zão de advertir. O Orçamenlo, Sr. Presidente, é de 
fato a lei de elaboração mais indeclinável que cabe 
ao Parlamento. -

Ainda que seja uma matéria extremamente 
complexa, árida, que exige muito trabalho e a cola
boração de especialistas, de técnicos, é preciso que 
todos os Senadores e Deputados dadiquem um pou
co mais de sua atenção à questão orçamentária. A 
única maneira de o Parlamenlo impor as suas prer
rogativas, em matéria orçamentária, é dominar todo 
o processo com ml.ita competência. É impreSCiridí
vel que. os Srs. Senadores e Deputados, a exemplo 
do que foi feito através da Resolução 1ft 2, do ano 
passado, materiafiZe essa vontade política de remo
ver os obstáculos. Isso significa regulamentar a ma
téria por meio de lei complementar, incluir na Consti
tuição Federal mecanismos institucionais que permi
tam ·ao Parlamento acompanhar a feitura do Orça
mento e fundamentalmente ter instrumentos que ga
rantam o cumprimento da legislação que estiver es
tabelecida 

O Sr. Lúcio Alcân1ara - Penntte-me V- Ex> um 
aparte? 

O SR. RENAN CALHEIROS - Com muito pra
zer, concedo o aparte a V. Exª .. 

O Sr. Lúcio Alclintara - Senador Renan Ca
lheiros, o meu aparte é muito breve porque não que
ro cortar o pronunciamento de V. ~- que é mlito 
importante, na medida em que trata de um assunto 
que é, eu diria, de alguma maneira. relegada a uma 
condição inferior no Congresso, quando deveria ser 
justamente o contrário.- A elaboração e a aprovação 
do Orçamento devem constituir uma das nossas 
principais tarefas; todavia, não é o que ocorre. Inte
grei a Comissão de Orçamenlos, quando fui Deputa
do Federal. Novamente, agora, o meu líder; o Sena
dor Sérgio Machado. indicou-me para fazer parte 
dela novamente, e posso dar um depoimenlo no que 
tanga à melhoria do nível dos trabalhos nessa co-
missão. Não vou dizer que a comissão trabalhou 
sem nenhuma deficiência, que não teve problemas 
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na elaboração do Orçamento, mas a qualidade do não é possível que não tenhamos condições de par-
trabalho é, sem dúvida, muito melhor do que foi no tiéipar ativamente desse processo - é o que estamos 
passado. Isso se deve à nova resolução qué o Con- buScando. Não me vou alongar, mas faço o aparte 
gresso aprovou, estabelecendo parâmetros para a para parabenizar V. Exª e, ao mesmo tempo, lamen-
atuação da comissão. Mas, sem dúvida, deve-se tar profundamente, como representante da bancada 
muito a V. Ex', como disse aqui o Senador Bernardo do EStado do Rio de Janeiro, que o destaque apre-
Cabra!, em aparte sem microfone, e deve-se tam- sentado, um destaque coletivo, tenha sido rejeitado. 
bém ao Relalor Deputado lberê Ferreira. V. Exª teve Sabemes da importância do Porto de Sepetiba para 
paciência, foi conciliador sem transigir no que era o desenvolvimento econõmico do EStaáo do-Rio de 
essencial, conviveu corri as cr-íticas, muitas vezes Janeiro na geração de empregos. Existia também, 
oriundas de interesses contrariados ou de vontades junto a esse destaque, um interesse do Governo do 
que se queriam impor sobre a comissão, tudo para Estado do Espírito Santo. Sabemos que há uma 
levar a cabo a sua missão. Finalmente, foi concluída prioridade definida pelo Ministério do Planejamento 
com elogios por parte de vários partidos. O próprio com relação à importância do Porto de Sepetiba O 
PT participou ativarnente da comissão, ajudou bas- Governo Federal chegou a garantir que até 1999 te-
tante na elaboração do Orçamento. Eu, que não ti- ríamos 135 milhões de reais além da contnbuíção do 
nha nenh.um cargo formal na comissão, tive oportu- BNDES, nessa participação para os terminais prtva-
nidade de trabalhar diretamente, porque fui convoca- dos, e chegaria aós 155 milhões de reais. Não en· 
do, juntamente com outros companheiros, pelo Rela- tendi porque não conseguimos introduzir essa 
tor lberê Ferreira. Penso que devemos tirar uma fi- emenda, esse destaque coletivo, já que o Rio de Ja-
ção disso: o Congresso deve prestar mais atenção à neiro, que é importante - como bem destaquei - , 
elaboração do Orçamento, preparar-se para acom- com essas obras já previstas, recebe recursoS da or-
panhar a sua execução e qualificar seus técnicos em dem de 30 milhões de reais, sendo que o Porto de 
quafidade e quantidade para auxiliar o trabalho· da Santos receberá o montante de 187 milhões de 
comissão. Quero encerrar o meu aparte, registrando reais. Acredito que a bancada do Estado do ·Rio de 
meu depoimento em favor da atuação do nobre cole- Janeiro, neste momento, quer e vai dar continuidade 
ga à frente da comissão. Espero, neste ano, que te- a um pi'ocesso participativo na elaboração do Orça-
nhamos igualmente uma comissão atuante, que pos- mente. Faço este lamento porque tenho perseguido 
sa superar as deficiências ainda existentes. · · bem de perto a necessidade, não só para o Meroo

O SR. RENAN CALHEIROS -- Senador Lúcio 
Alcêntara, recolho sensibilizado o aparte e-o depoi
mento de V. Ex!. 

Por meio de um novo funcionamento, cansa-. 
grames avanços na Comissão dé Orçamento, e, 
sem dúvida, V. Exª é diretamente respoilsâvel por 
grande parte deles. · · · · 

. A S""' Benedita da Silva ·- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. RENAN CALHEIROS- Ouço V. Exª. 
A S""' Benedita da Silva - Sanildor Renan Ca

lheiros, estou acompanhando o raciocinio de V. Exª 
e quero cumprinientá-lo, porque entendo que, ape
sar de não ter o Orçamento atingido o objetivo total 
das propostas apresentadas, introduzimos um me
canismo que democratiza, sem dóvida; a sua discus
são,· toma participativo o Poder Legislativo; em que 
pesem alguns ajustes necessários. Não quero tomar 
o tã~ de V. Exª porque sei que o conteúdo de seu 
pronunciamento eslá. repleto de considerações que 
imputo importantes não só para o nosso conheci
mento, mas até mesmo para que possamos ter uma 
sensibilidade maior - como V. E>í' coloca - de que 

sUI, do que representa o Porto de Sepebba, mas 
para o aquecimento e o desenvolvimento econõmico 
do Estado do Rio de Jan_eiro. Muito obrigada. 

O $R.'RENAN CALHEIROS - Senadora Bene
dita da Silva, incorporo, com muita satisfação, o 
aparte de V. Exª ao meu. pronunciamento.· Especifi.. 
camente com relação ao Porto de Sepetiba, ocorreu 
que o Governo não contemplou. segundo conversas 
que mantivemos com representantes da banCada do 
Rio de Janeiro, na proposta orçamentãria, o que ha
via combinado encaminhar com a bancada: · 

· · . Do ponto de vista da comissão, fizemos o pos
sível. Eu mesmo, depois de conversas com V. Exª, 
com outros representantes da bancada do Rio de 
Janeiro, trabalhei inclusiVe com o· Deputado lberê 
Ferreira para que pudéssemos contemplar o Estado 
carioca Mas, d'Ci contido na proposta do Governo, a 
Comissão, ao longo do processo, colocou mais R$2 
milhões. No entánto, a emenda da Comissão de ln
fra-EstnJtura nãô pôde ser aprovada porque tratava, 
ao mesmo tempo, de dois subprogramas: um para 
Vitória e outro para o Estedo do Ffio de Janeiro. As
sim, de acordo com o que estabelece a Lei de~ Dire-
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trizes Orçamentárias, a emenda, lamentavelmente, O SR. RENAN CALHEIROS- Concedo 0 apar-
teve de ser inadmitida. te a v, t::x• 

Pessoalmente, tentei colaborar com o Estado o Sr. casildo Maldaner- Senador Renan Ga-
do Rio de Janeiro, com a sua representação no Con- lheiros, não sei se o nosso Presidente, Presidente 
gresso junto ao Relator lberê Ferreira, para que a d:;~ Comissão de Obras ln:;~C:;<oodas, Senador Carlos 
Comissão pudesse alocar mais do que os R$ 2 mi- Wilson, já o aparteou. L:;~mentavelmente, não tive "' 
lhões. honra de acompanhar o discurso de V. Exª desde o 

O Sr. Bernardo Cabral -V. Ex' me permite um início, mas gostaria de trazer o meu testemunho. Se-
aparte, nobre Senador Renan Calheiros? nadar Renan Calheiros, quero destacar a maneira 

O SR. RENAN CALHEIROS - Concedo, com pela qual V. Ex' conduziu a proposta orçamentária 
muita satisfação, o aparte a V. Ex' deste ano à frente da Comissão de Orçamento. Per-

O Sr. Bernardo C3bral - Senador Renan Ca- lenço à Comissão de Obras Inacabadas e, por diver-
lheiros, eu estava indeciso: não sabia se 0 interrom- sas vezes, V. Ex' nos recebeu. O Senador Carlos 
pia e, portanto, tirava alguns minutos dessa peça Wilson, diversos Colegas e eu fizemos um levanta-
que V. Ex' tão bem produz neste instante, ou se fa- mento no Brasil inteiro das obras inacabadas. v. 
iia o registro de um depoimento meu. Quando v. Exª, bem como a Relatoria-Geral da sua Comissão, 
Ex•>càláborou na feitura do Texto Constitucional, na sempre nos deram uma acolhida extraordinária E 
Assembléia Nacional ConstiiUinte, vi ó resultado ~do penso que essa atitude é um C:;<minho para mudar-
§'12 do art. 166 da Constituição. Foi ali que se regis- mos. nossa realidade. A condução do processo tem 
trou a competência de uma comissão mista perma- sido diferen~ do· de ou!l:as vezes. Creio que a Na-
nente. para apreciar matérias relativas ao Orç:;tmen- ção está olhando de uma maneira diferente a apre-
to: Quando V. E >é foi escolhido para ser Presidente vação que se fez hoje, aqui no Congresso Nacional, 
dessa Comissão, de.logo fiquei tranqüilo. Sabia que c;i9 Orçamento para este ano. E eu gostaria.' neste 
ehi alguns momentos o Governo não honraria, como ~momento, dé~ curriprimentá:lo, sem dúVida af9uma, 
não honrou, seus compromissos com vários Estados pelo grande trabalho que realizou. 
-V E'#'acaba: éle'registraro Caso do Rio de Jàneiro, . . O. SR. RENAN CALHEIROS - Agradeço o 
eü r~i~!m. o que o Ministério do Planejamentç _fez aparte de V. Ex', Senador Casildo Maldaner. Gosta-
com o meu. Vi~délogo- repilO·-, 0 que a escolha de ria.de enfatiZai que· foi o relatório da·Gomlssão de 
v: 'EXª: iepreseó!ava, e r:r que representou. Ao' longo Obras Inacabadas; que~ contou com a· participação 
desses meses, acompanhei v. Ex'; que não cedeo, do· Senador· Cancis Wilson· e dQ Senador Casildo 
nein s.e··SUtinieteu a interéSs.es contrários. v: ·É# Maidailer, que permiÍiti à Comissãó cié Orçamento 
desp~~'?u qualquer ambição pessoal para se viric.U- ~ eslàbelecer criiéiíos· · para 'priônzat aS chamadas 
lar~ aos· interesses da coletividade. Se eu omitissê, obras lriacabadas com mais de ~20% de execução. 
neste 'àparte, c;9tn este reg\slro, não estaria sendo Dentre os R$2,6 bilhões que o Congresso permitiu 
sincero c;om![l~ mesmo_; Registrar a atuaçãó ·de _v. remanejar, ó ~Relator-Gera! deStinou, e eu modesta-
Ex~ não é tarefa difícil pprqLie eu iá. o_veriho acompa- ménte cólaborei, mals.dé R$1,5 bilhão para dar cciir-
nhando ao longo· de unia década De modo que, tim,Jidade a essas obras, a partir daS réferências ài-
hesté .momento, o registrá· que v. Exi faz da aproilà~ · locadas pela éOiríis.Sãõ dê Obras Inacabadas do Se-
ção hoje do O!Çamento dei/e ser destacado, é:omó riadó Federal: · · · · · 
bem o fez' ó Sérládor Lúcio Alcântara, ressaltándó a o. Sr. ROmeu TtÍmlr - v> ~concedeHile um 
atuação·cte'v. E#. Às vezes tarda rrias os parabéns aparte? . . . 
acabam chegando, É o gue V. Ex~ está recebéndo O SR. RENAN CALHEIROS- Concedo o ai>ar-
agora · ••. .''.'.' ·' ~ ~te'av_l:X;i ·: ::~.:::·:... . . . . 

o SR. FÍENAN CALHEIRO$- Sénador ~m~r~ o. si-: Romeu. Tuma - Senador Ren~ Calhei-
do Cabral, agra::leço, sensibilizado, o @arlede V. Ex'. ros, V. ~.sabe Que hã um~ ano neSte plenário .sou 
Tu:lo o que fizemos na ColnSsão - o Séu Presidente, o um aprendiz. E minha admiração por V. Ex' ex!Japp-
Rell!lor:Geral do Orçamento, o Relatar do Plano Plu- la o tempo de minha presença aqui. Acompanhei de 
rianua1 - foi no sentido de resgatar o pài:lel do Legisla!i- perto as angúStias de V. Ex' ao presidir a mais.·im-
vo na apreciação orçamentária, em cdntraposição aos portante Comissão desta nossa época: a Comissão 
os fatos lament;lveis ocorridos no ~do. de Orçamento. Vi,. várias vezes, V. Exª ficar veJTne-

0 Sr. Casildo Maldaner - V. J;x• me permite lho expressando revolta quando os membros. do 
um aparte, Ser;~adot Renan Calheiros~ Congresso tentavam impor algumas emendas de in-
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teresse particular. Essa não. e uma crítieà. àqueles 
que lutam por uma emenda particular, mas V. Ex' 
cansou de expficar que estavam fazendo um resgate 
do Congresso ao elaborar um Orçamento que a 
consciência nacional pudesse aceitar sem nenhuma 
suspeição. Acredito que V. Ex"- fez o máximo e, jun
tamente com os outros membros da Comissão. che
garam a uma votação consciente. Quero cumpri
mentá-lo na esperança de que o trabalho que V. Ex• 
acaba de conciuir seja um ponto de partida para que 
os Orçamentos futUros sempre tenham esse final, e 
que a Nação possa usar bem suas verbas, que elas 
tenham destino correto e que tragam benefícios para 
a sociedade. 

O SR. RENAN CALHEIROS - Senador Romeu 
Tuma, agradeço sensibilizado o aparte de v_ E# e 
gostaria de enfatizar que a admiração é recíproca 
Já atuamos juntos em outros momentos da vida na
cional e;· apesar das dificuldades, nós nos pautamos 
exatamente por princípioS ·de coerência: · 

V. Ex", da mesma forma, é detentor da minha 
admiraçãó. · . 

o Sr. Carlos Wilson - v: ~ me cOI\éede: urri 
aparte. 

O SR- RENAN CALHEIROS - Concedo o apar-
te a V. Ex"-. . · .... 

O Sr •. Carlos Wilson -Senador Renan. Calhei
ros, quere;>, antes de tudo, dizer. da mini)~ -~egria em 
poder aparteá-lo. Aco~Dpanhei o trabalho desenvolvi
do por V. "E:Jii!, eomo .Presidente; pelos meri)b(os da 
Comissão e, ~ém, pelo Deputado lber~ F~A"eira 
na Comissão de Orçamento. E, como amigo de V. 
Ex%, tinha sempre . uma Pre<?91JfJação, q~ seja, 
qual seria o. futuro, o desfioo ,e julgamento da Comis
sao de Orçamento. do · GoQg~es$() ll!aCiol)à(. Hoje, 
neSte! tarde, :tenho· a alegria de saber q>Je. ai>ro~do . 
o Orçamel)\0, o C9!19-~0 ·Sai tórtalecido,. inteira
mente diferente da imagem do Passàdo. Sêi. que.to-, 
ram horas e momentos de muita luta e. muito traba
lho desenvolvidas pela Comissão. · Doo o· testemu
nho que já foi dado pelo Senapor C~ildo Mal!lanei-: 
quando estiVemos em Alagoas; fazendo unjlevanta, 
mento, com todas as lideranças de lá, das chama
daS obras inacabadas, fomos acompanhados i>or v. 
Ex'. Naquele momento; V. Ex"' disse que· a CoiTiis
são de· Obras ·Inacabadas teria um papel muito irll' 
poJ:!ante na elaboração·do Orçamento. E hoje, com 
alegria, faço questão de destacar que o relalório da 
Comissão de Obras Inacabadas, tão berri feito- pelo 
Senador Casiklo Ma!daner, foi· o ponto de partida 
para que a Comissão de Orçamento pudesse con
cluir o seu relatório. Acredito que estamos mostran-

do ao País a nossa determn1ação e a nossa vontade 
de trabalhar com senedaâe. o exemplo que foi dado 
pela Comissão de Orçamento, tenho certeza, en
grandece o Parlamento e. mais ainda, vai servir de 
rumo para que, de hoje em diante, os poucos recur
sos de que o País dispõe sejam aplicados devida
mente. Sei também que nem todos os Estados estão 
felizes, já que não foram atendidos em tudo, mas 
com certeza foram atendidos no que foi pcssível. 
Então, mais uma vez, parabeilizo V. Ex• e, em seu 
nome, todos os que fomnaram a Comissão de Orça
mento. 

O SR. RENAN CALHEIROS - Agradeço-lhe o 
aparte. nobre Senador Carlos Wilson e mais uma 
vez enfatizo o trabalho sério, competente e consis
tente. apesar do pouco prazo, ·ela Comissão de 
Obras Inacabadas do Senado Federal e o quanto 

-esSe trabalho foi responsável para que pudéssemos 
chegar a esse resultado final e obtermos a aprova-
ção do Congresso_ . . . . 

.Muito obrigado, Senador Carlos WilSon.. . 
O Sr. Fernando j:iêierra - V. Ex" concede-me 

um aparte, nobre Senador Renan Calheiros? 
O SR. RENAN CALHEIROS - Pois não, nobre 

Senador Fernando Bezerra. · · . · · · .· .. : . · . 
O Sr. Fernando Bezerra - Senador Renan Cá~ 

lheiros, quero apenas me associar. às inúme'ras ma
nifestações de regozij<;> _pelo magnífico trabalho que 
v: Ex". como Presidente 'da Comissão. e meu con
térrãneo, o Deputado lbérê Ferreirà eomó RelatOr, 
prestàiam ao País, elaboranc:lo um Orçaniento que, 
pela 'primeira vez. a opinião púbfica respeita Os par
cos recursos disponíve')~ :no País. iieste .moinento, 
~r\1·. tai:e da crise. foram. direcionado5 aa. melhói ma
neira ·possível Eu tamtiém. como o Senador Casildci 
Mald8ner, tive a honra q~ participar (!a.COrrisSão de 
Otiras. Inacabadas, presidi_da pelo. !")eU. Carissimo 
~ig<i. Senador Carlos Wilson, cuja liderança lçi fir
me. e inconteste. Querq . ápresentar:. méll5 cumPri• 
inenfl;ls ·a V. ~· e a toda a ComiSsã_o pelo ciJin;íri
mento da tarefá que lhe; ;roi atribuída. .Meus. para
~ns::: :· .· .. ·· ·:·.:.: 

O SR. RENAN CÂLHEIROS - Sensibll(iadó, 
agradeço o aparte do m!lu querido . amigo e colega, 
Senador Fernando Bezerfcl. • · · · · · · 

. · :· o :sr. Gilberto Mi·- - v. 'Ex" pémute-mé 
um aParte. n~~ Senadoc Renan eailieiros? 

O SR. RENAN CALHEIROS 0 · Pois não, nobre 
~nado r Gilbeilo Miranda.·. . 

O Sr. Gilberto Mirahda - Senador Renan Ca' 
lheiros, apenas desejo congratular-me Com v:- Ex' 
pelo seu desémpenho durante os seis meses em 
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que presidiu a Comissão de Orçamento. Várias ve- não esteve junto com o Relator-Geral, que foi de 
zes, tive oportunidade, de manhã, à tarde e à notte, uma atenção especial conosco, mas se pronlilicou a 
de ver o trabalho de V. Ex•. bem como o do Relator, ir deiiois. de continuar seu trabalho junto com a Ban-
a quem também parabenizo pelo trabalho, que se~ cada de Goiás, de todos os partidos políticos. Por 
estendeu pelas madrugadas. V. Ex%. junto com os isso. nesta hora, quero também me associar ao 
membros da Comissão e com os demais colabora- ~ cumprimento geral deste Plenário a V. E# pelo ex-
dores, conseguiram levar ao fim o Orçamento. Se celente trabalho que fez, mostrando novos rumos na 
lermos tudo o que saiu na imprensa, veremos que o Comissão de Orçamento. Muito obrigado pelo seu 
saldo é brutalmente positivo. Estã de parabéns V. trabalho. 
Exg_ A assessoria das duas Casas, tenho certeza. o SR. RENAN CAI.HEIROS - Senador Mauro 
prestou excelente serviço, porque, quando fui Rela- Miranda, agradeço o aparte de v. ~-
to r do Orçamento. o trabalho da assessoria da Cã- Especificamente respondendo, eu goataria de 
mara e do Senado foi vttal, assim como o do sator dizer que os critérios estabelecidos pela Comissão e 
de processamento dé dados da Casa Enfim, todos pelo Relalor, Deputado lberê Ferreira. pela sua reli-
os funcionários e todos os membros da Comissão dão, em algumas oportunidades causou dissabores. 
estão de parabéns. O PMDB ganhou com a presi- É exatamente o o caso da obra memória, importante 
dência de V. ~. que está credenciado para ser o e fundamental para Goiás, que não poderia constar 
Relator do Orçamenlo do próximo ano, porque a re- do Relalório do Deputado lberê Ferreira, exatamente 
!ataria serã do PMDB. Tenho certeza de que V. Ex' porque não constava no relatório de obras inacaba-
é um dos nomes fortes do nosso Partido para exer- das do Senado Federal, .apesar de estar numa fase 
cer essa função, e contarã com o meu voto. avançada de execução. 

O SR. RENAN CAI.HEIROS - Agradeço o V. E#, em todos os momentos. agregou à Cc-
aparte do Senador Gilberto Miranda missão esses argumentos. Diante desse falo, eom-

Goataria de enfatizar que, em todos os mo- prometi-me com V. Ex', com a Bancada de Goiás, 
menlos. o Senador Gilberto Miranda foi assíduo oo- com a representação política do seu Estado, com o 
laborador, sobretudo pela experiência que acumuiou Governador Maguilo Vilela, de quem tive a honra de. 
como ex-Relalor da Comissão de Orçamento. ter sido amigo na Câmara Federal, para irmos aos 

. Com relação à· possibilidade de continuar na Ministérios. da Saúde e Planejamento, para defender 
Comissão e ocupar a relatoria, já que a resolução a necessidade de atender o Estado de Goiás utm-
impõe, gostaria de dizer que pratando agora cumprir zando um dos recursos genéricos que o Relator ê a 
novas~ tarefas, sobretudo tarefas específicas do Pie- Comissão tiveram o cuidado de reservar. 
nário. Apesar de me honrar muno, realmente não Concedo o aparte. ao nobre Senedor Pedro 
queria conviver com essa condição. Mt.ito pbrigado. Piva ·. 

O Sr. Mauro Miranda • V. E# concede-me um · O Sr. Pedro Piva- Senador. como membro da 
aparte, Senador Renan Calheiros? Comissão, acompanhei o· seu trabalho e a sua luta 

O SR. RENAN CAI.HEIROS - Ouço V. Ex' Foram semanas e semanas em que V:~ caçava· 
com mutto prazer. os Senadores e Deputados, para que houvesse nú-

0 Sr. Mauro Miranda - Senador Renan Calhei- mero, para que virassem a noite trabalhando, forrrn;- ~ 
ros. nós do Estado de Goiás queremos agradecer- !ando o que seria melhor para o BrasiL Tenho orgu-
lhe a participação, como Presidenre a Comissão de lho de ter composlo a Comissão de Orçamento. 
Orçamento. v. ~fezexcelentetrabalho,commáxi- como.de aparteã-lo neste momento para cumpri-
ma lisura, com 0 inãximo comprometimento com os mentá:lo pelo brilhante trabalho realizado. Falo em 
anseios de todos os Estados. Lá tivemos a felicidade meu nome e no do meu Estado. Parabéns, Senador 
de agrupar todos os Deputados Federais e todos os Renan Calheiros. 
Senadores de todos os partidos políticos e fazermos O SR. RENAN CALHEIROS - Agradeço; sen-
um elenco de propostas. V. Ex" t61fe carinho espe- sibilizado o aparte do Senador Pedro Piva Por. ser 
cial no atendimento das nossas propostas.. Algumas, membro da Comissão, por ser um parlamentar expe-
porem, não puderam ser atendidas. EntãO V. Ex" se riente e, sobretudo. por ser um grande amigo, o Se-
dispôs a lutar junto conosco para conseguir recursos nadar Pedro Piva, em todos os momentos, calalxr 
para detemninadas obras, como por exemplo, o Hos- rou para o bom andamento de nossas..ll:abalhos. 
pita! Geral de Goiãnia, que na relação das obras ina- Não só colaborou, mas sobretudo. com sua presen-
cabadas, sendo que 95% dele está pronlo. V. Ex• ça, garantiu quorum e nos orienlou no sentido de 
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que fizéssemos um relatório que, se não é o ideal, pelo 
menos é o o melhor que a Comissão pôde fazer. 

O Orçamento, Srs. Senadores, tem de ser 
apreciado e votado, de qualquer maneira, até o últi
mo dia da sessão legislativa anterior do seu período 
de referência. É inadmissível que a Administraçáo 
Pública Federal comece o ano sem a sua referência 
orçamentária. 

Precisamos ter a coragem e a determinação de 
impor duras sanções. aié riiesmo impedir que a 
União execute despesas enquanto o Orçamento não 
for votado. 

É preciso acabar com essa cuttura da tolerân
cia que vicejá no Brasil, onde a regra é tudo terminar 
em anistias, em acertos, em impunidade, em faz-de-
conta que não aconteceu nada, eni âeixa para· lá 
para ver como fica. 

Podemos ir buscar uma boa referência nos Es' 
lados Unidos, onde, há alguns meses, diante do im
passe orçamentário, a legislação foi implacavelmen
te aplicada, ainda que causasse a ccmpleta parali-
sação do Estado americano. · 

Este ano orçamentário o Governo .Federal so
brecarregou o Congresso, mandando ao mesmo 
tempo o Plano Plurianual, o Orçamento Geral da 
União e mais 130 créditos suplementares, cada um· 
deles com a sua tramitação · própria, admitindo 
emendas, discussões e até obStrução regimental 
dos trabalhas, fato lamentável com o qual tivemos 
que conviver. É claro que. aconteceu o inevitável: to
dos os prazos foram alropelados. 

Mesmo assim, conseguimos ta?er à r'ló8Sa par
te com razoável eficiência, corrigindo várias deficiênc 
cias do processo e oferecendo um Orçamento que 
remete o quadro de ajuste pelo qual está passando a 
eccnomia brasileira. ~ -- .. 

. · Foi mantida a lógica do .Orçamento Geral da. 
União, sem qualquer modificação que possa afetar o 
Plano Real .. 

· • O que está sendo· apresentado ao Plenário é o 
Orçamento real, porque possível, sem maquiagem, 
sem. estar inflado. por. receitas artificiais,· como 'la
mentavelmente aeantecia no passado. 

Se por um lado temos as dificuldades criadas: 
pelo. Governo Federal, muitas. decorrentes de uma 
legislaçã:l inadequada, aqti no Congresso tivemos que 
nos errpenhar mlilo para substituir velhos hábitos. 

--·Como e·h25ítuai - os Srs. Senadores sabem 
disso- , mudar hábitos é algo muito difícil. 

· 'Ampliar a democracia na Comissão de Orça
mento foi um dos objetivos mais trabalhosos, mas 
conseguimos. 

De um grupo fechado, onde mandavam alguns 
. poucos Senadores e Deputados e ·as relatores gera! 
e setoriais, abrimos espaço para a influência das 
Bancadas e das Comissões e começamos a operar 
canais, como as audiências públicas, pelos quais a 
sociedade se manifeSta. 

Tínhamos que consolidar o entendimento de 
que o interesse público se e;q)ressa através das 
emendas coletivas. 

Por esse lado, conseguimos atingir plenamente 
o nosso objetivo. . 

Operando em outra direção, tentando conteras 
emendas individuais, a missão não foi tão fácil, mas 
acabamos conseguindo fixar limitações e condicio
nantes, de modo a evitar a pulverização que, no 
passado, era entendida como causa de veto do Exe
cutivo ao que o Legislativo aprovava no Orçamento 
Geral da União. · 

Da possibilidade infinita de emendar, baixamos 
para vinte e chegamos ao finai do processo dando 
um caráter privilegiado para apenas sete ou oito 
emendas em média, cujos objetos pudessem ser en
quadrados em alguns critérios, como estar no relató
rio das óbr.as inacabadas e estar cem pelo menos 
20% da sua execução ci>ncluídos. 

Os que conhecem o processo 'legislativo, os in
teresses e as manhas que freqüentam o encaminha
mento do Orçamento sabem o quanto foi compticado 
o nosso trabalho. · · 

· · · Quero ressattar a seriedade, o empenho e a 
habilidade política do Deputado lberê Ferreira em 
conduzir esse lado delicado do processo. Com a fi
xação de vários critérios, como rejeitar emendas In
dividuais que extravasassem o ãmbito municipal, os 
conftttos no ãmbito da Comissão de Orçamento ro:. 
ram todos suavemente administrados. 

Dessa forma, só foram aprovadas emandas in
dividuais para a5 ações municipais e· que eslivessem 
de acordo com a dimensão ecOnômica dos muOicí
pios. 

. Assim, resj:lonsavelmeme, como deve ser com
portar o Pariamento em matéria orçamentária, impe-
diu-se uma aprovação desproporcional de recursos 
para os municípios, ·evitancfo..se que o acolhimento 
de emendas sem umitações e ccndicionantes aca'
basse por se transfonnar numa tábrica de obras ina
cabadas. 

Embora tenhamos tido eentenas de conversas, 
alguns impasses, longas rei.Jniões e insistentes pres
sões, todas ai· nossas decisões acabaram sendo 
aceitas pela unanimidade dos nossos companheiros 
na Comissão de· Orçamento. 
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Muitos colegas abriram mão do seu direito de A propósito da parceria com o Tribunal de Coo-
emendar individualmente para se juntarem em tomo tas cja·· União, eu queria chamar a atenção dos Srs. 
das emendas coletivas, o que é um sinal expressivo Senadores para um fato que reputo extremamente 
de que estávamos no caminho certo e um dado que grave. Embora tenhamos expurgado todas as obras 
indica que IÍ1ais mudanças estão a caminho na com evidências de superfaturamento, urna emissora 
questão orçamentária de televisão, cobrindo, ao vivo, a votação do Orça-

Essa é realmente uma das melhores idéias, mento hoje de manhã no plenário do Congresso Na-
para a qual tive a honra de colaborar, que surgiu cional, em um de seus jornais diurnos, informou que 
nesse processo criativo para oxigenar o processo or- os partidos de oposição estavam votando contra o 
çamentário. Ela consegue atrair naturalmente para Orçamento porque havia destinação de recursos 
um novo foro de discussão dentro do Congresso Na- para obras superfaturadas. É o velho preconceito 
cional todas as forças políticas do Estado, inde- contra o Legislativo voltando a funcionar. 
pendentemente das circunstâncias ideológicas e po- Desde o primeiro momento, chamamos o T ri--
líticas. T odes, enfim, como os governadores, os pre- bunal de Contas e pedimos uma relação das obras 
feitos, a Bancada federal e outros grupos políticos irregulares, possibilitando, dessa forma, a atualiza-
estaduals passam a ter um compromisso público e ção do próprio cadastro do TCU, e expurgamos, su-
forrnal com a chamada emenda coleliva mariarnente, todas as obras constantes do relatório 

Vista de uma outra perspectiva, a emenda co- do Tribunal de Contas da União como irregulares. 
leliva está livre das pressões empresariais que habi- Deixando esse fato para a reflexão dos Srs. 
tualmente gravitam em tomo dos orçamentos públi- Senadores e retomando o meu discurso, lembro que 
cos, isso porque são muitas as pessoas envolvidas os resultados dessa parceria foram Ião bons que ela 
e todo o processo segue um ritual essencialmente tende a se consolidar como rotina na Comissão de 
democrático. Tudo é aberto e é no voto da Bancada Orçamento. · 
que se decide, em doís turnos de votação. Com a atualização do cadastro das obraS fede-

Presidindo urna Comissão, Sr. Presidente, cuja rais, o Tribunal de Contas da União e, por éonse-
fama não era das melhores, logo de início coloca- guinte, o Congresso Nacional e o Governo Federai 
mos em prática todas as nomnas regulamentares estarão melhor preparados para desempenhar as 
que se faziam necessãrias para assegurar absoluta suas funções, como a tomada de contas e a fiscali-
transparência aos nossos trabalhos. zação. 

Cuidou-se de modernizar a produção de emen- Outra ajuda valiosa nos foi dada pela Cernis-
das, informatizando todo o sistema Garantiu-se, são de Obras Inacabadas, como disse aqui anterior-
com isso, mais segurança contra fraudes. mente, um bolhante trabalho presidido pelo Senador 

Fazer tudo aberto foi ouira dias decisões que to- Carlos Wilson e relatado pelo Senador Casildo Mal-
mames. Tudo agora é colocadO, discutido e soluciona-- daner. InfeliZmente, não houve recursos suficientes 
dõ abertamente nas dependências da Comissã:> de para concluir todas elas, mas fixou-se o entendimen-
Orçamento. Dentro de Legislativo, o Orçamento não to, que imagino venha a ser seguido pelos colegas 
passa mais por zonas nabuiosas e suspeitas. que vão nos suceder, de que essas obras devem ser 

É possível que o cenário ainda não seja o consideradas prioritárias. 
ideal, mas conseguiu-se inibir as pressões ilegítimas Dentro desse espírito, Sr. Presidente, Sr's e 
que sempre tumuHuararrr a-apreciaçãtTdá'Oic;anll!fT-.,, ···- srs. &gnadcres, 2!J3c proposições para os subproje-
to no Brasil. . . tos correspondentes às obras inacabadas foram 

Deste período, eu garanto, Sr. Presidente, Sr% contempladas com cerca de R$1,5 bilhão dos 
e Srs. Senadores, que só teremos lembranças das R$2.600 bilhões que o Congresso se permitiu rema-
quais possamos nos orgulhar e que dignificam o nejar, de um orçamento de R$313 bilhões. 
Partamento. Não obstante todos os progressos políticos, 

Uma das providências mais produtivas da nos- técnicos e tecnológicos que alcançamos, ainda há 
sa gestão fui conseguir que o T nõunal de Contas da um longo caminho a ser percorrido para que a ques-
Uniao prestasse o seu serviço ainda na fase de tão orçamentãria, em todos os seus aspectos, seja 
apreciação do Orçamento. administrada com mais eficiência tanto pelo Executi-

Com a varredura, pudemos identificar várias- vo quanto peln I egislatii<Q.. 
obras viciadas por irregularidades, que acabaram Desmoralizados por tantos anos de inflação, os 
excluídas do Orçamento. orçamentos públicos no Brasil passaram a ser mani-
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pulados sem o menor constrangimento, focyando-se 
estimativas de receitas e previsões de despesas 
igualmente imprecisas. 

Agora, Sr. Presidente, em uina economia ra
zoavelmente estabilizada, isso não é mais possível. 
Ao contrário do caos de um regime inflacionário, a 
estabilidade não admite erros nas estimativas das 
receitas e não suporta incertezas, imprevisibilidades 
e improvisações, como a substituição de fontes ao 
longo da execução orçamentária 

Está na hora, pois, de tomarmos a decisão de 
aperfeiçoar o processo orçamentário em todas as 
suas fases, desde a montagem no Executivo até a 
votação pelo Congresso Nacional. 

Todos precisam levar em conta que o Orça
mento não é mais uma peça de ficção, pelo menos 
do ponto de vista do Congresso Nacional. 

. A Comissão Mista de Orçamento, que tive a 
honra de presidir neste período 1995/1996, está dei
xando várias propostas concretas para que o pro
cesso orçamentário seja aperfeiçoado. 

Eu quero, em nome d:lS companheiros que tra
balharam conosco nessas propostas, convidar todos 
os Senadores e Deputados para que se engajem 
nesta missão. 

Temos de regular a matéria por meio de lei 
complementar, prevista pelo art 165 da Constituição 
Federal de 1988, que teve o nobre Senador Bernar
do Cabral como Relator. 

É preciso criar métodos e normas para a elabo
ração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orça
mentárias e do Orçamento Gerai da União. 

A Lei Orçamentária deve deixar de ser autori
zativa e tomar-se determinativa, consequência de 
um trabalho profundo e eficaz de planejarnento. 

O Plano Plurianual. conslittído pelo elenco de 
programas e projetes prioriiários para o periodo por ele 
abrangido, deve ser encaminhado ao Congresso Na
cional a!é 30 de abnl do primeiro anO do mandato. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que definirá 
os limitas de gastos para cada Poder e seus respec
tivos órgãos a s.erem obedecidos na elaboração da 
proposta orçameÍllária anual, de fonma a respeitar 
as prioridades constantes no Plano Plurianual e na 
própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ter sua 
apresentação de 15 de abril para 15 de fevereiro. 

_ Quanto ao Projelo da Lei Orçamentária Anual, 
ele terá que ter sua remessa antecipada para 30 de 
junho, dois meses mais cedo que o prazo alua!. 

Achamos, Sr. Presidente, que também deve 
ser criado no bojo da lei complementar que irá regu
lar o processo um :necanfs .... :;J inst:tudoria! 1ue pós-

sibilite ao Congresso Nacional acompanhar a monta
gem do Orçamento pelo Executivo, de tal forma que 
ele ·chegue oomo uma peça conhecida em seus cri
térios, não mais como uma caixa-preta a ser decifra
da pela Comissão de Orçamento num curtíssimo es
paço de tempo, corno habitualmente tem aoontecido. 

Ao final deste relato, quero registrar os meus 
agradecimentos ao Líder do meu Partido, Senador 
Jader Barbalho, a quem devo a honra de ter sido in
dicado para presidir a Comissão Mista de Orçamen
to, e ao Presidente desta Casa, Senador José Sar
ney, que tanto nos apoiou no encaminhamento da 
resolução que possibilitou as grandes mudanças a 
que nos referimos e introduziu regras novas, demo-
cráticas, de funcionamento da comissão. · 

Também quero deixar de público. o prazer que 
tive pela convivência extremamente cordial e criativa 
com todos os companheiros que formaram conosoo 
a Comissão deste período, em especial, e o faço 
com grande respeito, como o Deputado lberê Ferrei
ra, a quem aprendi a admirar pela oompetência e 
pelo cavalheirismo que o caracterizam. 

Eslou certo, Sr_ Presidente, que valeu ci apren-
dizado. ·· 

Muilo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Valada
res) -A Mesa tem a honra de congratular-se oom o 
nobre Senador Renan Calheiros pelo seu brilhante· 
trabalho à frente da Presidêilcia da Comissão de Or
çamento, prestigiando não apenas o Legislativo, 
mas oontemplando os Estados e as oomunidades 
envolvidas na execução de obras fundamentais para 
o desenvolvimento do Brasil. O Orçamento é uma 
peça essencial para que o Governo possa realizar 
não só os eventos, mas também todas as óbras ne
cessárias ao soerguimento nacional. V. Ex'!, com o 
seu equilíbrio, com o seu jogo de cintura, oom a sua 
humildade, deu um grande exemplo de que uma Co
missão, antes malvista, se tomou respeitada peJos 
seus oolegas e pelo Brasil inteiro, pela forma demo
crática como a dirigiu, pela lisura com que tomou to
das as decisões em favor de nosso Pais. 

Está de parabéns v_ Exª e também todos 
aqueles que contribuíram, ao seu lado, para a valori
zação do Pariamentar na execução e no planeja
mento do Orçamento nacional. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para urrla. corrilinK:ação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Valada
res) - Concedo a palavra ao nobre Senador Fernan
do Be.:er· _ ...,_·-:::: _-ma coinlfnicação ínadiável. -
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O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, ontem, aqui nesta Casa, foi 
lido pelo Senador Roberto Requião editmial da Fo
lha de S. Paulo. Esse jornal, de larga credibilidade e 
de longa tradição na imprensa brasileira, tecia, de 
maneira equivocada, criticas sobre o substitutivo da 
Lei de Patentes. de minha autoria, e aprovado por 
este Senado. Compreendo a complexidade da Lei, 
porque tive oportunidade de- a ela dedicar-me inten
samente. mas vejo que alguns setores da socieda
de. e mesmo do Senado Federal, não a compreen
deram na sua exala dimensão. 

O próprio jornal Folha de S. Paulo, em sua pá· 
gina de editoriais; na opinião do jornalista. ch_efe da 
sucursal de Brasina, coloca-se em defesa do substi
tutivo que o Senado aprovou. Lamentavelmente, 
considero que os votos extemados em relação 
àquela Lei, ou tiveram uma conotação ideológica, 
que respeito, ou não tiveram a compreensão exala 
do que a matéria dizia, ou. em alguns casos. infeliz
mente. as informações foram dirigidas de má-fé. De 
modo que compreendo o equívoco da Folha de S. 
Paulo e quero fazer um rápido registro sobre co
mentários fenos por aquele jornal. 

A Folha diz que a "Lei de Patentes vai muito 
além das exigências de organismos internacionais. 
como a OMC - Organização Mundial do Comércio." 

O substttutivo está absolutamente alinhado 
com o que determina o Acordo TRIPs da Organiza
ção Mundial do Comércio, assinado pelo Brasil no 
âmbito da Rodada Uruguai do GATT e ratificado 
pelo Congresso Nacional. o que o caracteriza como 
n9rma com força de lei. 

A Folha de S. Paulo também diz. em determi
nado ponto do seu editorial. que. "contrariando con
cettos universalmente aceitos e aplicados em prati
camente todo o mundo, a patente passará a ser. no 
Brasil, o direito de impedir a produção a até mesmo 
a importação de certos produtos". 

A verdade é que o direito internacional consa
grado. desde o sécUlo XIX, relativamente à proteção 
conferida pela patente ao seu titular é. exatamente. 
o de impedir terceiro, sem o seu consentimento. de 
produzir, usar. colocar à venda, vender ou importar 
com estes propósrtos produto ou processo objeto da 
pal!lnte. (Art. 42 do Substitutivo). 

Diz também a Folha de S. Paulo que "A lei fere 
( ... ) o conceito internacionalmente consagrado da li
cença compulsória e não só desobriga o detentor da 
patente de produzir no pais. como ainda lhe concede 
o monopólio da eventual importação do produto". 

Isso é absolutamente inverídico e absoltt.a
men!a injusto. porque não seria eu capaz de desesti
mular a produção nacional pela responsabilidade 
que tenho como Presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria · -

O substitutivo exige do titular da patente a fa
bricação local. no prazo de três anos. sob pena de li
cença compulsória concedida a seus concorrentes. 
No caso de eventual importação do produto por ale
gação de inviabilidade econômica na produção local, 
o substitutivo autoriza também a importação paralela 
por terceiros do produto objeto da patente. de forma 
a evitar o monopólio da importação pelo seu titular 
(Capitulo 8'!, Seção 3. Art. 68 do substitutivo). 

A Folha Considera o pipeline como um "me
canismo retroativo" defendido apenas pelos Estados 
Unidos. Isso é absolutamente inverídico. e a infor
mação' que chegou à redação daquele jornal não 
corresponde à realidade. O pipeline, conforme ado
lado no substttutivo. aprovado por esta Casa. é um 
reconhecimento tardio- mas não retroativo- de pa
tentes cujos produtos ainda não foram comerci?liza-
dos em nenhum mercado. j 

Trata-se de instrumento legal presente ria le
gislação de vários países, como Canadá, México, 
China e Polônia. entre outros. 

No texto do substitutivo. foram incluídas salva
guardas suficientes para resguandar os direttos das 
empresas brasileiras que tenham produzido e co
mercializado ou que tenham realizado investimentos 
para produzir e comercializar no Brasil, inde
pendentemente da autoriz?ção do titular. produtos. 
objetos de patentes em outros países.. O texto ga
rante. inclusive. que não haverá pagamentos retro
ativos ou futuros de royallies nesses casos., 

Além disso, a patente somente será concedida 
pelo prazo remanescente da concessão da patente 
no país de origem. que em média é de 20 anos.. Se 
da data da concessão da patente já decorreram, por 
exemplo. 12 anos. e o produto ainda não foi comer
cializado em qualquer mercado. a patente poderá 
ser concedida no Brasil pelo prazo restante, ou seja, 
por oito anos (Arts. 223, 224 e 225 do substitutivo). 

Diz ainda a Folha que o substitutivo "avança 
no campo temerário do patenteamento de seres vi
vos" e "dã possibilidade de que laboratórios ou cor
porações sejam 'donos' de dada espécie ou raça". 

Não há no substitutivo nenhuma autorização 
para o patenteamento de seres vivos superiores. 

O texto considera não patenteáveis "o todo ou 
parte dos seres vivos. exce10 os microorganismos 
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade 
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- novidade, atividade inventiva e apficação industrial ten.cto o Ministério da Justiça a última palavra no que 
- ( ... ) e que não sejam mera descoberta". se rE;tene a acatá-las ou não. 

Assim, nenhuma "espécie ou raça" poderá ser Eu gostaria, no entanto, Sr. Presidente, de la· 
patenteada com base no substitutivo (art 18 do zer um pequeno registro em relação a uma das 
substitutivo)." áreas de Pernambuco, que foi vitima de 271 contes!· 

Lamentavelmente, as infomnações que levaram ações. É a dos Xucunu de Pesqueira, onde inúmeros 
àqueles jornais não correspondem à realidade. Man· fazeodeiros, supostos proprietários de terra, entra-
tive contato com a edaoria do jornal e amanhã, es- ram com um pedido de contestação da área dessa 
pero, artigo de minha autoria tenta esclarecer à opi· comunidade indígena, uma área indefesa com sérios 
nião pública, mais uma vez; as dificuldades que são problemas, reconheço. Há, inclusive, um processo 
do entendimento de uma matéria tão complexa de infiltração de pessoas, algumas até agindo de 

Infelizmente, aiguns selores da sociedade má-fé, tentando se !ornarem proprietárias das terras 
agem de má-fé e Jevam a que um jomai sério como indígenas; mas constituem-se povos indígenas que 
a Folha de S. Paulo faça uma matéria que não cor- merecem o mesmo respe® e a mesma atenção da 
responde à realidade do que foi aprovado por este União e do Governo brasileiro. 
Senado Federal. Fico aqui pensando, Sr. Presidente, nas 1.061 

Muito obrigado, Sr. Presidente. contestações envolvendo mais ou menos, apenas 

Durante o discurso do Sr. Fernando 
Bezerra, o Sr. Antonio Carlos Valadares, su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca
lheiros, 22 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra para uma comunicação inadiâvel à 
Senadora Marina Süva. S. Ex" dispõe de cinco minu
tos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Para uma c;o
municação inadiável. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a minha comuni
cação é para fazer um registro à questão da revisão 
do Decrelo n2 22 que foi instiauido através do Minis
tério da Justiça, Ministro Nelson Jobim, com o De
creto ~ 1.775, de 8 de janeiro de 1996. 

Segundo a visão do Ministério da Justiça, o de
creto, instituindo o principio do cornraditório, visava 
a sanar alguns problemas, do ponto de vista jurídico, 
no que se retene aos direitos dos proprietários cujas 
terras estavam sendo demarcadas para fins de inte
resse das populações indígenas. 
-- - i)o-mru pontcrde-vista;is!ro ~ conslitiliu num 
retrocesso na legislação que protegia e protege os 
interesses dos índios, pois, com o Decreto ~ 22, es
tes foram nocauteados e tiveram sérios prejuízos. 

Vou ater-me a dados, Sr. Presidente. Até on
tem, quando fizemos o levantamento preliminar, pois 
o 1'ª-vantamento oficial será feito pelo Ministério da 
Justiça e pela Funai, já haviam sido feitas 1.061 con
testações errvolvendo aproximadamente 60 áreas in
dígenas já demarcadas, rapresentando 30 milhões 
de hectares de terras indígenas. Essas conte~ 
ações, Sr. Presidente, serão analisadas pela Funai, 

no Estado de Roraima, 700 contestações. Fico ima
ginando se a Funai, com a estrutura que tem, com a 
crise pela qual está passando - como foi de conheci
mento público na saída do Dr. Márcio San!illi, que 
estava à frente da instituição tentando estruturá~a. 
moralizá-la, colocá-la à frente dos desafios neeess&. 
rios para dar nespostas à questão indígena·- , terá 
estrutura, terá condições para realmente defender 
os interesses das populações indígenas nesse pro
cesso todo. 

Algumas das contestações sequer deveriam ter 
sido aceitas pela Funai, urra vez que essas áreas 
ainda não tinham sido demarcadas ou discrimina
das, estavam apenas numa fase inicial, como no 
caso de Rondônia, daquela tribo reoám-descoberta. 

Eu gostaria de fazer apenas esse registro, pois 
farei em outra oportunidade um pronunciamento 
com mais vagar com relação ao tema oomo um 
lodo, para que V. Ex"s tenharo conhecimenlo de que 
aquilo que nós dizíamos, que seria uma verdadeira 
temporada de caça às terras indígenas, realmente 
aconteceu. 

O Sr. Ministro dizia a todo momenlo que o de
cneto iria facilitar a vida dos índios, que asseguraria 
o direitO iiidigena õe rormaque-a: legíSiáÇãc,-nãofas
se desrespeitada O que aconteceu, do meu ponto 
de vista, foi um retrocesso, e todas essas contest
ações, esse processo de revisão, que pode aconte
cer, é muito prejudicial aos interesses dos índios. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con

cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, por ces
são do Senador lris Rezende, que estava inscrno. 

O SR. MAURO MIRANDA {PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-s e 
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Srs. Senadores, centenas de prefettos de todo o 
País têm encônlro marcado com Senadores e Depu
tados, amanhã, no Auditório Nereu Ramos, da Câ
mara dos Deputados. Numa pauta diversificada que 
reflete as angústias de seus municípios, eles vêm a 
Brasília com a esperança de sensibilizar o Congres
so para ampliar as pressõ.es junto ao ExecutiVo, num 
trabalho de mobilização que resulte em benefícios 
reais para as comunidades do interior. Tenho urna 
história politica de comprometimento com o munici
palismo, e não só estarei presente, mas dedicarei 
todo o meu empenho para que esse encontro frutifi
que na direção de açõ_es objetivas. 

É definitivamente notória a verdade de que as 
políticas ofiCiais têm caminhado ·no sentido inverso 
ao interesse dos municípios brasileiros. O problema 
número um es1á relacionado com o calendário e 
com os valores dos repasses do Fundo de Participa
ção. Com a crise na agricultura - especialmente nos 
nossos Estados do Centro-Oeste e, creio, do Norte e 
Nordeste - e os seus efettos no· nível de emprego e 
no movimento comercial nas cidades de pequena 
porte, que são a grande maioria, os recursos para 
investimentos e para o ·pagamento de pessoal fica
ram restritos ao FPM como fonte de sobrevivência 
das prefeituras. Vive-se hoje uma sttuação de caixa 
negativo, e são centenas os municípios que não po
dem pagar sequer os salários de seus servidores. 
Escapam dessa situação dramãtica apenas as cida
des industrializadas, que ainda podem manter serviços 
essenciais como saúde, saneamento e segurança 

O custo econôrrúco da crise social cresce em 
razão geométrica, e é para isso que as autoridades 
federais ainda não se alertaram. O movimento de
sordenado da migração, que é conseqüência inevitá
vel e imediata, multiplica as problemas das periferias 
das grandes metrópoles, com seus efettos no su
bemprego, na violência urbana, na fadiga dos servi
ços essenciais e no crescimento da marginalidade. 
1bdas essas repercussões somadas teriam custos 
menores, se tivéssemos uma política municipalista, 
se os canais da burocracia fossem neduzidas, se os 
prefeitos fossem orividos e se o poder não estivesse 
tão concentrado como está nos escalões federais. 

No campa político, a crise avasSaladora que 
avançou sabre todo o interior do País· estabeleceu 
u~ lastimável quebra de identidade entre os prefei
tos e as suas comunidades. As promessas de cam
panha não foram cumpridas, daí derivando um senti
mento oposicionista eivado de injustiça ,é favorecen
do em murros casas o aparecimento c!Íi· candidatos 
salvadores e suas mensagens demagógicas. Esse 

fato leva à expectativa de que teremos de conviver 
com . ulna temerária queda de qualidade nas admi
nistrações municipais nas próximos anos. É esse 
quadra de perplexidade que tomará inevitável a 
abordagem da reeleição como tema indissociável da 
pauta que será discutida amanhã com as Parlamen
tares. Esse debate é a efetto irrecarrível de muitas 
causas somadas que não podem ser ignoradas. 

O Senado da República tem responsabilidades 
constitucionais com o equilíbrio da Federação. E to
dos nós estamos suficientemente conscientes de 
que o nosso modela federativa está minada nas 
suas bases pelo empobrecimento dos vasos i:apila
res que o sustentam. Não hã como ignorar esse 
fato, que reclama um esforça político na sentido de 
aliviar as tensões e encontrar caminhos. É imperioso 
identificar emergências. A reunião de amanhã pode
rá abrir algumas luzes para a açãa imediata dos po
deres públicos. Temas na política brasileira a tradi
ção cultural de adiar soluções, na expectativa de 
que as problemas se resolvam naturalmente. O ce
surrado tem sido a acumulação e a agravamento das 
crises. No casa atual, a morosidade no andamento 
das refonnas só tem servida para ampliar as ari!lús
tias, obrigando a um único caminha, que é o cami
nho das emergências. 

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a comuni
car, pedindo a presença dos Senadores no encontro 
das prefettos amanhã na Câmara dos Deputados. 

Muito obrigada. · 

O SR. BERNARDO CABRAL -'Sr. Presidente, 
peço, a palavra para uma comunicação inadiá.vel. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem 
a palavra a nobre· Senador Bernardo Cabral. 

· · O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
umà ·comunicação.· Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eminente Senedar Renan Calheiros, pri
meira quero cumprimentar V. ~'pelo exercício da 
Presidência· e par ter tida a gentileza de me conferir 
a palavra neste hora, a fim de que eu dê conheci
menta· à Casa 'de um expediente da Câmara de Diri
gentes LojistaS de Manaus, par intermédio de seu 
Presidente Druiro ·Fernandes Braga· 

'Tenha me pronunciada aqui, Sr. Presidente, re
petidas e reiterarias vezes - e. não vau parar de 
fazê-lo - quanto ao tratamento que é dispensado à 
Zona Franca de Manaus pelo Ministério do Planeja
menta. Não vou deixar de fazê-lo, reptta, porque a 
cada dia chega um expediente mostrando o tratac 
menta mais da que desrespettosa desse órgão que 
deveria voltar as vistas para o que ali se passa 
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Tirarei cópia desse documento e enviarei aos 
Ministérios do Planejamento, da Fazenda e ao Presi
dente da República com considerações oessoais: 

Por enquanto, Sr. Presidente, devo, quero e 
posso fazer esta leitura. O expediente é o seguinte: 

"Senhor Senador, 
Mais uma vez, estamos precisando de 

sua ação parlamentar em favor da Zona 
Franca de Manaus, especificamente quanto 
ao contingenciamento das importações. 

Tem os informações de que o contin
genciamento vai ser reeditado." 

Sr. Presidente, aqui, faço um parêntese: isso 
será feito, desrespeitando-se uma promessa do Mi
nistério do Planejamento, no sentido de que, até ja
neiro deste ano. o contlngenciamento seria esqueci
do ou revogado. 

Continuo a Jeib.Jra: 

"Mesmo levando-se em consideração 
que as importações da ZFM representam 
apenas 6o/o das importações brasileiras, 
esse argumenro não tem prosperado. Aliás, 
nenhum argumento técnico tem logrado êxi
to. Percebe 3e que a solução politica é a 
que tem imperado nas decisões do Governo 
Federal. 

Então, se o caminho é a solução politi
ca, por que não paimilhar nessa. direção? 
Isso, sem que não se apresentem alguns ar-
gumentos técnicos. · · · · · . 

Aceita-se o contingenciamento global 
da cota de importações para o seror ·comer
cial. Se não há outro jeito, que venha Mas 
por que o contingenciamento deve descer 
ao nível de cotas individuais, por empresas? 
Já não sena um contra-senso em si o con
tingenciamento das importações pára urna 
área de livre comércio, dentro de um Pais 
que escolheu o caminho de uma economia 
liberal para rodo mundo poder importar o 
que deseja? Maior contra-senso será contin
genciar os 'indivíduos dentro de Um contin
genciarnento global. A liberdade individual 
{das erqlresas) estará peada A interferên
cia governamental sóbre a iniciativa privada 
passa a ser demasiadamente absurdia. • 

Aqui destaco que o próprio Presidente da Câ
mara de Diretores Lojistas demonstra que a interfe
rência governamental sobre a iniciativa privada che
ga a ser absurda e um contra-senso, pela linha poli
tica que o Governo está adotando. 

_Gonünuo com a leitura, Sr. Presidente. 

"Porque não há razões transparentes 
que justifíqúem o critério de distribuição de 
cotas individuais para importação, devemos 
pugnar por essa liberdade. 

Razões. sim. até históricas, existem 
para se justificar tal decisão: 

1 - Por exemplo, se considerarmos 
que, em tempo algum, desde a invenção 
das cotas individuais. o comércio consumiu 
a cota que lhe fora destinada; 

2 - Que, até março próximo passado, 
portanto, nos três {03) primeiros meses do 
ano, o coméi'clo não se creôimciou·em mais 
de 51 ,73%, para utilização de cotas, em re
lação ao mesmo período do ano anterior e 
que, relativamente às intemaçãe5, compa
rando os mesmos períodos, o comprometi
menro das cotas não foi além de 55,87%; 

3 - Que não exiSte o riseo de se dar a 
ida com muita sede ao pote, porque cada 
um está limilado pelo seu próprio caixa; 

. 4 - Que,. ainda que houvesse alguém 
com tanta disponibilidade de recursos, este 
alguém estaria limitado pelo próprio merca
do; 

5 - Nem haveria quem tivesse a inten
ção de negociar· cota, porque não teria van
tagem, dada.a·.tão estreita equivaiência en
tre o dólar e o real; 

6 - Nem quem quisesse ser oporhJnis
ta de se deslocar para a ZFM, apenas para 
se trtilizar da disponibilidade da isenção de 
impostos, porque a própria Suframa teria 
mecanismos de controle para aferir que 
esse não esiaria.habilitado, por não ter cum
prido as exigências que impõs aos já esta
belecidos em Manaus; portanro, os tradicio
nais importadores estariam protegidos; os 
tradicionais, em tempo algum, somaram 
mais que 900; · 

7 - Nem quem desejasse usar sua 
cota para suprir componentes do setor in
dustrial, pois a Sefaz, a Receita Federal e a 
própria Suframa teriam condição de coibir o 
abuso, em percebendo que tal empresa es
taria praticando compra de artigos importa
dos fõia de seu ramo de ativídade, portanto 
não ci>ndizente com sua inscrição cadastral; 

·s - No que tange à indústria, o-gozo 
dos tíêneficios fiscilis depende da aprova
ção dà Suframa, que analisa os projeros 
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para a produção, beneficiamento ou indus
trialização de mercadorias, como assim es
tabelece o parágrafo 12 do art. 11 do Decre
to n"61.244 de 28108/67; 

9 - Igualmente, "toda a entrada de 
mercadoria nacional ou estrangeira na Zona 
Franca de Manaus fica sujeita ao controle 
da Sutrama, respeitada a competência legal 
atribuída à fiscalização aduaneira e de ren
das internas do Ministério da Fazenda."(art 
12 do menCionado decreto). 

Por conseguinte, temer-se a liberdade 
de acesso de cada importador a uma cota 
global (considenando as limitações do mer
cado, de seu próprio caixa e a existência 
dos controles) é "ver visagem ao meio-dia". 
É persistir-se na manutenção de uma men
talidade atrasada, que fabrica critérios discri
minantes a serviço da injustiça e da insatis
fação geral. 

Cabe, nesta nossa proposição, admitir
se uma reserva técnica, retirada da cota glo
bal, para atender-se a casos emergeneials, 
com parâmetros transparentemente definic 
dos. Somos daqueles que acreditam no fun
cionamento dos controles existentes. Somos 
daqueles que estão dispostos a cobrar se
riedade no seu funcionamento. 

Por fim, um pedido de urgência: que 
seja liberado o saldo das cotas de importa
ção, até agona não utilizado, para dispô-lo 
aos que têm mercadorias internadas no EI
ZOF e que não se habilitaram ao desemba
raço porque não poss'!_em cota. Se isso 
acontecer, o DIA DAS MAES, em maio, será 
mais fastivo. 

Alimentando extrema confiança na 
ação parlamentar de V. Elo', seja na tribuna, 
seja nos gabinetes ministeriais, seja no seu 
poder de convencimento, para aglutinar os 
demais membros da nossa representação 
pariamentir em tomo dessa causa, ficamos 
no aguardo de frutns positivos dessa ação, 
pelo que antecipadamente agradecemos 

Respeitosamente, DAURO FERNAN
DES BRAGA, Presidente. 

_ Vou concluir, Sr. Presidente, até porque sei 
que v. Exi já teve o CUidado de prorrogar por mais 
dois minutos esta sessão. Conseqüentemente, agna
deço e digo que este protesto fica registrado nos 
Anais da Casa e dar-lhe-ei seqüéncia,por meio do 
requerimento que havia mencionado no início. 

, Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os 

Senadores Gilberto Miranda, Esperidião Amin, Ro
n<~ldo Cunha Lima e Edison Lobão enviaram discur
sos à Mesa para serem publicados na forma do art. 
203 do Regimento Interno do Senado Federal. · 

S. Ei<ªs serão atendidos. 

O SR. GILBER I O MIRANDA (PMDB-AM) -
Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores: 

Ocupo es!a tribuna na tarde de hoje para dar 
meu último adeus ao mais extraordinário empreen
dedor amazônida de todos os tempos: o Senhor 
Isaac Benayon Sabbá, falecido no último dia 22 de 
março, em Manaus, aos 89 anos de -idade. 

Descendente de judeus sefarditas do Marrocos 
e nascido em 12 de fevereiro de 1907 em Belém do 
Pará, chegou Sabbá a Manaus, com 15 anos de ida
de, para inaugurar uma heróica saga de realizações 
comerciais e industriais, sem paralelo nos anais da 
história econômicà aa região Norte. 

Depois de trabalhar como vendedor pracista na 
firma Oliveira Marques & Companhia Limitada, Sab
bá fundou a empresa J. Sabbá & Companhiâi em 
associação com seus irmãos, afuândo no ramo de 
representações e, em seguida, no de exportações. 

NeSse sentido, senhoras e senhores, sua orga
nização chegou a responder por 64% da borracha 
exportada pelo Amazonas durante a Segunda Guer
ra Mundial, período em que o Governo do Estado 
Novo de Getúlio Vargas decretou o monopólio da 
borracha. Desligando-se da empresa exportadora, 
Isaac Sabbá fundou sua própria firma, a I. B. Sabbá 
& Companhia Limitada, com participação de seu so-
brinho, Moysés IsraeL ' 

Não tardaria para que Sabbá, com seu caracte
rístico tino para os negócios, identificasse na conjun
tura aberta com a conflagração mundial uma inédita 
oportunidade de progresso pana o Amazonas. As
sim, foi inaugurada a usina de fabricação de crepe 
que daria decisiva contribuição ao esti:>rço de guerra 
Vieram, em seguida, a fábrica de pregos e a serraria 
para a produção das embalagens de seus produtos. 

A década de 50 marcou a etapa mais signilica
tiva e nadiosa das atividades empresariais de Isaac 
Sabbá, com a inauguração da Refinaria de Manaus 
(Capam), sem dúvida o mais importante pré-requisi
to à utterior industrialização do Amazonas. A consoli
dação desse processo viria a traduzir-se na Distri
buidora de Petróleo Sabbá, responsávei pelo abas
teCimento do mercado desde o Acre até o Mara
nhão. Data dessa época a legenda do Rei da Ama-
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zoma, divulgada ao redor do globo em memoráveis 
matérias de capa das revistas Time e Paris Match. 

Incansável e possuído sempre de um entusias
mo jovial e contagiante, Sabbâ criou ainda a Madei
ras Compensadas da Amazônia (COMPENSA), pio
neira no beneficiamento desse valioso recurso natu
ral de nossa região. 

Seu amor ao Amazonas levou-o a se transfor
mar no maior protagonista do novo ciclo de desen
volvimento inaugurado com a implantação da Zona 
Franca de Manaus, que trouxe para a Amazônia 
Ocidental um horizonte de prosperidade, trabalho e 
dignidade para todos os cidadãos. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
Assim era Isaac Benayon Sabbá! Como regis

tra o necrológio publicado nA Crítica, de Manaus, 
em sua edição do último dia 23: Houve 11ma época, 
quando o Banco da Amazônia e o próprio Banco do 
Brasil se fecharam ao caboclo do nosso hinterland, 
que Isaac Sabbã, com sua modéstia de 1 metro e 62~ 
de altura, financiava todo o interior do estado, com 
uma coragem característica dos grandes homens. 

E aqui, Senhor Presidente, surpreendemos 
uma outra admirável faceta desse homem a todos 
os títulos admirável: sua consciência social e comu
nitária, seu compromisso com a promoção material e 
espiritual de nossa gente. Um dos pontos de honra 
de suas empresas sempre foi e continua sendo a 
criação de oportunidades aos menores carentes dos 
subúrbios de Manaus. Com esse mesmo espírito de 
solidariedade, Sabbã preocupou-se em melhorar as 
condições de vida e trabalho do caboclo do interior 
com o estabelecimento da Frtejuta, que garantiu o 
equilíbrio no preço de oomercialí2:ação daquela fibra 

Movido por todas essas preocupações sociais 
e culturais, Isaac Sabbá encontrava tempo, em meio 
às suas múltiplas e estafantes tarefas empresariais, 
para preStigiar as mais genuínas paixões populares. 
Foi presidente do Nacional Futebol Clube, cujos atle
tas ganharam empregos na Usina Labor. Além dis
so, formou com seus operários o memorável escrete ~ 
do Labor Esporte Clube, que marcaria presença bri
lharite na primeira divisão do campeonato amazo
nense de Mebol. 

Muito mais teria a dizer, Senhor Presidente, 
de= personalidade, duplamente condeoorada 
corno benemérito do estado do Amazonas e da cida
de de Manaus; desse diretor, vice-pnesidente e pre
sidente da Associação Comercial do Amazonas; 
desse dirigente e conselheiro de tantas empresas; 
desse marido amantissimo de Dona !rena; desse pai 

ex![<:)moso de Moisés, Mário e Ester; desse avô e bi
savô de sete netos e três bisnetos. Entretanto, rries' 
mo que meu tempo fosse decuplicado, ainda assim 
faltar-me-iam palavras para fazer plena justiça ao 
extraordinário legado de Isaac Benayon Sabbá 

Por isso mesmo. uso os momentos que me 
restam nesta tribuna para concitar todos os setores 
da sociedade amazonense e manauara (governan
tes, políticos, empresários, lideres de opinião, traba
lhadores e estudantes) para que prossigamos uni
dos e solidários na luta nossa de cada dia pela gran
deza e a felicidade do Amazonas, avançando atra
vés do caminho desbravado pelo inesquecível Isaac 
Benayon Sabbá -

Muito obrigado, Senhor Presidente 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB·SC) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o plano de esta
bilização eoonõmica implementado pelo governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, como é do 
conhecimento genal, vem prejudicando alguns seg
mentos da nossa economia, como conseqüência 
das estrartégias adotadas na sua implementação. 

Presume-se, ou pretende-se, que sejam sacrffí
cios temporários, característícós de uma fase de 
ajustamento do setor produtivo nacional, que ora se 
insere no processo de globalização eoonõmica. Hã 
casos, ainda, em que os danos provocados a deter
minados setores ou categorias resultam do controle 
de preços e de outras imposições governamentais, 
que .deveriam durar o suficiente para reverier a cul
tura inflacionária 

Em qualquer hipótese, Sr% e Srs. Senadores, 
é mister fazer duas considerações. Deve-se levar 
em conta, inicialmente, que as dificuidades infligidas 
a deterrrlinados segmentos criam uma condição de 
desigualdade, vale dizer, de injustiça. visto que ou
tros setores não vêm sofrendo transtornos em con
seqüência do Plano Real, ou até mesmo por ele vêm 
sendo beneficiados. Evidentemente, tanto mais gri
tante toma-se essa iniqüidade quanto mais se pro
longam tais circunstãncias. 

Hã que se atentar, além disso, para os resulta
dos práticos que decorrem dessa situação, com gra
ves repercussões na economia nacional. Refiro-me 
à inviabilização das atívidades produtivas, pela fa
lência generalizada em algum setor ou mesmo pelo 
desestimulo e desencanto. 

Nessas condições encontra-se hoje, insofiSma
velmente, o setor agrícola. Orgulha-se o Governo 
Federal de estar propiciando melhor alimerrtação às 
classes de baixa renda, o que é louvável. Entretanto, 
o olhar atento nos mostrará, no reverso da medalha, 
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que a esse benefício corresponde um sacrifício, o 
qual não é compartilhado pela sociedade brasileira 
como um todo, mas suportado, em SJ.Ja maior parte, 
pelo homem do campo. 

Recebi, da Cooperativa Regional Agropecuária 
de Campos Novos Copercampos, do Estado de 
Santa Catarina, que me honra representar neste 
Egrégio Plenário, duas planilhas que esmiúçam os 
custos de produção do feijão. e do milho. São docu
mentos eloqüentes; ~Sr% e. Srs. Senadores, que de
monstram cabalmente o drama do homem que lida 
com a terra Enquanto os insumos foram majorados 
impiedosamente, desde a última safra, os preços mí
nimos permaneceram praticamente engessados. 

No caso do feijão, o preço mínirrió-para a saca 
de 60 quilos, que era de 22 reais, foi para 24 reais; 
no caso do milho, houve uma involução no preço mí
nimo, de 6 reais e 20 centavos, a saca de 60 quilos, 
para 6 reais. "No entanto argumenta o presidente 
da Cooperativa, · Vilibaldo Schmid , o mesmo não 
aconteceu com os insumos. A uréia por exerJ'l)lo, 
teve o preço aumentado em 70% só em 1995". 

A Copercampos, Sr% e Srs. Senadores, reúne 
2.1 00 cooperados da riigião de Campos Novos. A 
grande maioria cerca de 80% é de pequenos agri
cultores, que produzem principalmente soja, trigo, mi
lho e feijão, além de leite. A produçã:> anual de fet]ão é 
estimada em 180 mü sacas, e a de milho fica em lorno 
de aso mil sacas. As queixas dos cooperados concen
tram-se nos preços mínimos dessas duas culturas, 
porque, compondo a cesta básica têm seus pneços 
controledos mais rigorosamente pelo Governo. O pro
blema na interpretação dos cooperados e de quantos 
trnbalharn a terra, é que esse controle só vem sendo 
efetuado "da porteira para denlro". 

O resultado, conforme comentei anteriormente, 
é o desestimulo, que pode ser constalado com a re
dução de 15% da área plantada de feijão e 8% da 
área do milho. Não poderia ser diferente: no caso do 
feijão, o custo por hectare plantado na safra 95196, 
em relação à safra anterior, aumentou 37%, enquan
to o preço mínimo l(ariou 6,6%; no cuttivo do milho, o 
custo por hectare, nos mesmos períodos, aumentou 
35%, enquanto o preço mínimo diminuiu 5%: 

Pode alguém, desavisado, argumentar que os 
preços mínimos não impedem que os produtos al
caaçem valores mais altos. Isso ocorre, efetivamen
te: o milho, em início de safra, está sendo vendido 
entre 7 reais e 20 centavos e 7 reais e 40 centavos a 
saca de 60 quilos. Em plena safra, no entanto, a si
tuação inverte-se, bastando lembrar que esse mes
mo produto, comercializado a 7 reais e 50 centavos 

nos n;Jeses de setembro e outubro, foi vendido a 4 
reais é·so centavos na época da safra É indispensável 
lembrar, ainda, que justamente no período da safra, 
quando os produtos estão em baixa, vencem os com
promissos financeiros assumidas pelos agricuttores. 

Diante dessa situação. é de se questionar se o 
Governo brasileiro, inobstante seu alto propósito de 
garantir comida barata à população de baixa renda, 
não estará matando a galinha dos ovos de ouro. 
Isso. porque, permitindo reajustes abusivas, de um 
lado, e engessando os preços dos produtos agríco· 
las, de outro, sobrecarrega o homem do campo, ao 
invés de fazer com que todos os segmentos produti
vos compartilhem ônus e benefícios. 

Assim. Sr. Presidente, Sr"s Srs. Senadores. 
como representante de um Estado de tradicional im
portância no cenário da agricultura brasileira. apelo 
às autoridades governamentais para que ponham 
termo a esse tratamento discriminatório, viabilizando 
os custos de produção pela correção dos· preços 
agrícolas, como pleiteia a Coopérafiva Regional 
Agropecuária de Campos Novos. Assim, estarão re
parando clamorosa injustiça que se pratica com o 
homem do campo, que não vislumbra lucro fácil, 
mas quer viver do seu trabalho cotidiano e honesto, 
e contribuir para mitigar a fome que flagela milhões 
de lares brasileiros. 

Muito obrigado! 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDS-PB)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a busca in
cansável da Justiça é umà· meta do Direito. Assim 
aprendemos nas primeiras flções nas Faculdades. 
Aplicar a justiça é, _com efeito, uma pretensão e não 
o objeto, porque somente em Deus reside a idéia 
absolUta do justo e do necessário. 

Cá entre nós, não está a apliccção da justiça. mas 
. a pretensão de obtê-la Mtites vezes o regoziJO vem de 

uma decisão qo..e mais se aproxima do qué é possívEl! 
fazer. Assim mesmo, fazer segundo uma ordem estabe
lecida, que obedece a critéiios objetivos ·traça:los pelas 
mãos humanas, e traduzidos na forma de lei. 

Administrar a justiça não significa precisamente 
aplicar a justiça. Em muitos casos porém, adminis
trar é buscar o melhor caminho para o resguardo do 
direito, da vontade coletiva e dos interesses dos 
mais neCessitados. 

O sistema juõJciário é pane do aparelho do Esta
do, e corro tal deve ser visto pela sociedade: um servi
ço p(bfico de natureza essenciaL Ternos no Judiciário, 
uma das vigas que sustentam o pilar da democracia 

Quando vemos a Justiça como um-fim do direito, 
e o judiciário como um setviço do Estado dernocrátioo 
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de direito, nào podemos olvidar os trabalhos que se 
desenvolvem para adequar a entrega da prestação 
jurisdicional aos clamores dos que a invocam. 

Como os demais trabalhos~ desenvolvid_os por 
administradores públicos em outros Poderes, o que ~ 
é levado a efeito no judiciário~ sente o peso das críti' 
cas e os sabores do elogio. Administrar é =im uma 
tarefa difícil. É a vontade e a inco[Tlpreensào de· rm.!- · 
tos que se busca sintetizar. . ~ ~ ~ ~ 

Com relaçào ao Judiciário pesam reclamações ~ 
sobre morosidade processual. Neste ponto as críti- -
cas são uniforme. Ao cuidado com que cada decisão 
deve ser tomada junte-se a possibilidade ~que terri 
cada parte em buscar o seu liVre çlireitO na forma 
mais ampla de defesa 

No Brasil muito tem sido feito para tomar a jus
tiça mais célere e mais próxima da cidadania. O pro
cesso fica mais ágil, e os meios de comunicação 
modernos já permilem conhecer melhor o andamen
to dos feitos. 

Alcançar a Justiça na melhor aoepçào da pala
vra, tem nos dias atuais meios mais eficazes. 

As dificuldades financeiras que assombram os 
executivos nào _é menos presente na administração 
da Justiça. Se no Executivo a criação de novas pers
pectivas é uma batalha a ser Vêncida no dia a dia, 
no Judiciário nào é diferente. É necessário acomo-
dar necessidades com possibilidades. ~ 

. A convivência que tivemos, na condição de Go
vernador da Paraíba, reforçou a compreensào de 
que é urgente uma dedicaçào especial às reclama
ções do Poder Judiciário. Dizemos que reforçou, 
porque estivemos sempre presente no Poder Jucfo
ciário. ora como servidor, ora Promotor Público, ou 
na condição de Advogado. 

Constatamos agora, que não fóram debalde os 
esforços empreendidos por tantos que fizeram da 
causa da Justiça na Paraíba um saoendócio. O tra
balho que agora é mostrado à comunidade paraíba
na pelo Desembargador Antônio Elias Queiroga, 
mostra o valor de tantos quantos o antecederam em 
períodos anteriores. Antes dissemos da nobreza da 
justiça paralbana, afirmando que como Governador, 
e sobretudo como cidadão, nos orgulhávamos dos 
Magistrados da Paraíba, tão bem representados pe
los Presidentes do Tribunal de Justiça em todo o pe
ríodo de sua centenária história. 

É gratificante mostrar a Paraíba fornecendo in
fonmações processuais através de um serviço de in
formática de qualidade singular, que pode fazer om
bros com serviços semelhantes~ que prestam os Tri
bunais Superiores e o Supremo ~Tribunal Federal. 

Foram-se as antigas fichas, e já é visível - para mui
to breve- as consutas via Internet 

Mutto se reclamou das condições de trabalho 
de Magistrados, e até mesmo por edifícios que pu
dessem ser usados para estabelecer o ~ Fórum de 
cada Município. Nos dias de hoje, o próprio Tribunal 
de Justiça, • usando recursos oriundos das ações em 
curso - Fundo do Poder Judiciário - ·já conseguiu 
construii prédios que dignificam o exercício da Ma
gistratura e aprimoram o trabalho dos Juízes. Muitos 
são os construídos, outros tantos reformados, e al
guns em vias de eonstrução. 

- É o Tribunal de Justiça da Paraíba, gerando 
idéias que se executam em prol da comunidade, em 
tempos de falta excessiva de recursos. 

Se a realidade da informática não é mais um pri
vilégio dos grandes centros, alcançando ÓIVersas co
marcas do interior, o trabalho de contenção de gastos 
e de resguardo da moralidade. é generico e indistinto. 

As custas ~são depositadas diretamente em 
conta bancária sob a responsabilictade das partes. 

Os Magistrados, cumprindo determinação da 
Constituição Federal, nesidem na Comanca e vivem 
permanentemente entre os demais cidadãos.: 

Dir-se-ia pouco, apenas· o cumprimento dos 
princípios de direito que a Carta Magna expressa 
Mas não fica apenas~ nisso. A oeferic!ade dos julga
dos é uma meta a ser alcançada pela vontade - e 
até mesmo pelos sonhos - de todos que fazem o 
Poder Judiciário no Estado. 

A convivência harmoniosa entre os Poderes é 
um contributo essencial para a nomnalidade do Esta
do. Não há promoções de um que o outro não saiba, 
nem interferência nas competências constitucionais 
reservadas. Neste aspecto particular, tive a imensa 
gratificação de diVidir as respons3bilidades na admi
nistração do Estado com o Tribunal de Justiça. 

Hoje são os mutirões fiscais que agilizam as 
causas de intere>'Se do Estado, para evitar a evasão 
ilícita de divisas. Abrem-se sessões penmanentes 
com cfiVersos jtiiies examinando ferros contra a Fa
zenda PiJbfica, proferindo decisões e homologando 
acordos. O Judiciário perticipa do esforço contábil do 
Executivo para conseguir tocar os seus programas. 

Desde 1993 existe no Estado da Paraiba a 
Comissão lnterpoderes, que se encarrega de traçar 
um politica de pessoal digna do Estado e dentro das 
suas possibilidades financeiras. O Tribunal de Justi' 
ça, juntamente com a Assembléia Legislativa, o T ri

~ bunal de Contas e o Ministério Público, são partici-
~ ~ pantes assíduos, cOntribuindo para o melhor deslin

de de assuntos de pessélal pelo Executivo. 
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A Comissão lnterpoderes conseguiu traçar 
essa política do possível, evitando a um só teiJll(l in
justiças e abusos. Os vencimentos do. pessoal admi
nistrativô e dos membros do Poderes. em qualquer ní
vel, tiveram balizamento para pennitir o pagamento em 
dia - com calendário para o ano inteiro - de todas as 
remunerações. Não se pode mais falar em salários as
tronôrnicos e sem base legal em qualquer dos Poderes 
do Estado da Paralba. Este intento deve-se, em gran
de parte ao trabalho de comunhão de princípios que foi 
levado a efeito por uma Lei Complementar concebida 
por todos, e que normaliza toda a questão. As criticas 
aparecem sempre. e sempre são salutares. Na maioria 
das vezes por incompreensão dos conceitos das par
celas remuneratórias. O nosso direito administrativo 
permite essa incompreensão porque· acerta conceitos 
diferentes sobre fatos semelhantes; 

Sr. Presidente, 
Assim caminha a Paraíba Das dificuldades de 

ontem restaram apenas experiências para que se 
evitem velhos erros velhos, e se programe um futuro 
promissor. Entretanto, o Poder Judiciário da Paraí
ba. não está imune às 'dificuldades e carências que 
outras unidades do País expelimenta 

A falta de Juízes na Parruba é apenas urna 
amostra do Brasil, e a causa deve ser debitada mais 
à conta do precário sistema educacional do País, e à 
ausência de recursos, que ao trabalho que desen
volvem os que administram o T libunal de JustiÇa Os 
anos de trabalho árduos - vividos por tantos- refle
tem-se na administração exemplar do Desembarga
dor Antônio Elias de Queiroga 

Muito brigado. 

O SR. ECISON LOBÃO (PFL-MA)- Sr. Presi-· . 
dente, Sr% e Srs. Senadores, estou apresentendo, 
ao Senado Federal, Projeto de Lei dispondo sobre a 
elaboração dos demonstrativos regionalizados de 
benefícios tributários, financeiros e creditícios de 
que trata o .§,_!"' do ~;;,135 da Constituição Fede
ral, e dá outras p!O)(idências. · 

Profundas transformações no processo orça
mentário brasileiro têm ocorrido nos últimos tempos, 
perseguindo o seu aperfeiçoamento e a sua transpa
rência, requisitos indispensáveis ao funcionamenlo 
de uma sociedade democrática e pluralista 

Esse salutar movimento teve lugar não apenas 
no -âmbito do Poder ExecutiVo, com a extinção do 
chamado "Orçamento Monetãrio", por- meio do qual 
se realizavam gastos fiscais sem a autorização do 
Congresso Nacional. mas. principalmerrte, dentro 
deste Parlamento com as definições das regras so
bre o tema introduzidas pelos Constituintes de 1988. 

Qs acontecimentos lamentáveis que se suce
diam em meio ao processo de apreciação das peças 
orçamentárias no Congresso Nacional, em passado 
recente, tiveram a pronta e firme resposta das duas 
Casas no sentido de erradicar as irregularidades que 
deles resultavam. 

Foram, assim, através da Resolução n' 02, de 
1995-CN, reformulados os procedimentos adotados 
pela Comissão Mista de Plrunos, Orçamerrtos Públi
cos e FIScalização nas diversas etapas do trato da 
matêrla, tomando mais racional e transparente a 
atuação parlamerrtar neste processo. Para tanto - e 
não se poderia deixar de mencionar - foi fundamen
tal o apoio decisivo dos Presidentes José Sarney e 
Luiz Eduardo Magalhães, ambos firmemente engaja
dos no processo de revitalização da imagem do 
Congresso perarrte a sociedade. 

A despeito desses avanços, muito hã ainda 
que se fazer nessa matéria para que se alcance um 
nível satisfalório de controle e clareza dentro do pro
cesso orçamentêlio. Exemplo marcante disso, é a 
não edição, quase oito anos apôs a promulgaçifo da 
Constituição de 1988, da neoessãria legislação .com-

- ··plemerrtar, prevista no parágraío 9', do art. 165 da 
Constituição Federal, que trata das normas financei
.ras e orçamentálias. 

· Ainda que longe desse ideal, essa matéria vem 
· sendo provisoriamente regida pela Lei n' 4.320/64 e 

pelas sucessivas Leis de Diretrizes Orçarnentãrias 
editadas anualmente. 

-Contudo, um aspecto importante introduzido 
· pela Constituição de 1988 não tem recebido o trata" 
merrto adequado por meio desses documentos le
gais e vem sendo apresentado ·de forma p[eCárià· e 
incompleta por parte do Poder Executivo. Refiro-me 
ao parágrafo 6', do artigo 165, da Constituição Fe
deral, que determina· ao Poder Executivo que elalxr
re demonstrativo regionalizado do eteito. sobre as 
receitas e despesas. decorrentes de isenções, anis
tias. remissões, subsídios e benefícios de natureza 
tributária, financeira e creditícia, o qual deve 
acompanhar o projeto de lei orçamerrtãria anual. 

O afendimento dessa ncirrna, a partir do projelo 
de lei orçamentária de 1990, tem ocoiTido sob a forma· 
de informação connplemerrtar, contendo apenas o De' 
monstrativo de Beneficies Tributários (081): Os de-

- mais demonstrativos, referentes a beneficies financei
ros e creditícios, até hoje não têm sido elaborados. 

A propósito, quando do exame da Lei de Dire
trizes Orçamentárias para 1996 (LD0/96), foi acolhi
da pela relataria emenda parlamentar que determi
nava a elaboração dos referidos demonstrativos; na 
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sanção do projeto, porém, o dispositivo correspon
dente foi vetado pelo Poder EXecUtivo: 

A razão fundamental para a elaboração de tais 
demonstrativos, e que motivou a inclusão do coman
do constitucional por parte dos parlamentares consti
tuintes. repousa na necessidade democrâtlca de o 
Congresso Nacional tomar conhecimento de como 
estão sendo distribuídos regionalmente tais benefí
cios e quais os segmentos· que estão sendo contem
plados com os favores do Estado. --

Para se saber com precisão o montante de re
cursos públicos destinados a determinado setor ou 
região, é insuficiente o exame das dotações orça
mentárias por função programática, contidas no orça
mento. Faz-se_necessário, tarrtJéll\ saber o quanto de 
beneficio tributário, financeiro e--erecfrticio foi alocadio 
para o setor ou região em anáfose, de modo a se ter 
uma visão consolidada do to1al de recursos envolvidos. 

Além disso, destaca-se que somente a partir da 
elaboração do DBT foi possível dembar o m~o de que 
as regiões de menor desenvolvimen1D eram as que ab
sorviam a maior parte dos benefícios tributários conce
didos; na ve«lade, a maior beneficiária dessa política é 
a região Sudeste, com 57,8%. seguida da Norte, com 
15,7%; da Sul, com 11 ,6%; da Nordeste, com 10,4%, e 
da Centro-Oeste, com 4,5%. 

A introdução da obrigatoriedade de elaboração 
do DBT, ·além da razão de mérito apontada, apoiou
se também na experiência dos países desenvolvidos 
em elaborar 'orçamento de gastos tributários' (tax 
expenditures budget) para ser avaliado em conjunto 
com o orçamento anual normal. 

Em que· pesem os· esforços desenvolvidos pela 
Seaetaria da Receita Federal na elaboraçOO do. DBT, · 
por meio de sua Coordenaçã:>-Geral do Sistema de Ar
recadaçã:>, o !ato é que a ferura desse documenlo vem 
apresentando sérios problemas, tan1D na forma de ~m
sentação como na de na1txeza conceituai; ~ a 
eqtivocos e erros de interpretação sobre o assun1D.· . 

Na forma de apresentação, esse docuJ11el'l!l), ain
da que regionafrza:lo; tem mostrado apenas o "efeito 
sobre as receitaS', ináiCalldo o perr;enfl.ral de repre
senlativiclade dos beneficies tributários em relaçãio à 
rece~ estimada nos cfrversos tributos e ao PYOdt.Jto ln
temo Bnt.Jto (PIB). O 'efeito sobre as despesas", que 
indicaria as fmções ou programas que os benefícios 
obje!ivaram estimular, tem sido negligenciado. Por 
essa razão, foi introduzido no meu Projeto de Lei a ob
riga1Drledade de os beneficies serem classificados de 
acordo com a classificação funcionaJ.programálica, de 
modo a possibil~ uma visão consolidada da destina
ção dos recutSOS púbflcos. 

,_ No campo conceituai a questão é mais complica
da Isto porque a tarefa de elaboração de um demons
trativo de benefícios tributários, além de examinar se a 
perda de recuses é efetlva, abrange tarri:Jém a feitura 
de estima!ivas dos valores dos beneficies tributários 
errvolvidos, assentada na formulação de hipóteses so
bre o. comportamento das variáveiS que respondem 
pela magnitude das referidas estlme!ivas. 

Isto, de certo modo, é mais dificil do que sim
plesmente estimar os mornantes de receitas, pois o 
rol de hipóteses de trabalho considerado é muito 
mais amplo. Neste aspecto, a Jisla contida no DBT é 
extensiva e pouco criteriosa, pois consídera tome be
neficio tributário mwes dispOsitivos que, num maior ri
gor técníco. não deveriam assim ser enquadrados. 

Como· é de conhecimen1D dos técnicos, o cOn
ceito de benefício tributário envolve a idéia de perda 
de arreCadação, ou de renúncm de receita; e é um 
assunto que tem gerado muiia polêmica, inclusive 
em nível internacional. 

Os Estados Unidos, por exemplo, têm dois or
ganismos cujo entendimento do que seja gasto tnbu
târio é distinto: a lisla de benefícios tributários ofere
cida pelo Deparlamento do Tesouro, baseàda no 
conceito de legislação de referência, é sempre bem 
menor do que aquela elaborada pela Joint Commit
tee on T axation do Congresso daquele Pafs, basea
da no conceito de imposto de renda normal. 

É fundarnen1al que haja uma conceituação fir
me e uniforme sobre o que se entende como benefí
cio tributário, por duas razões. A primeira, porque as 
estimativas feitas pojem dar ao legislador uma visão 
distorcida, e geralmente superdimensionada, do po
tencial de receita dispensado por essas exe,epciona-

- !idades, podendo induzi-lo a erro na formulação de 
política. ls1D é particularmente importante quando se 
pensa em eliminar benefícios para gerar aumento de 
amecadação, objetivando cobrir insuficiências de re
cursos orçamenlários (o monlante de beneficies tri
butários estimados no Demonstrativo de Beneficies 
Tributários (DB1) para 1996 alcança 3,22% do PIB, 
significando uma renúncia de recursos da ordem de 
R$ 22,5 bilhões. a preços médios de 1996) . A se
gunda, porque é necessário que todos talemos a 
mesma linguagem, sob pena de não haver entendi
mento racional sobre a matéria 

A inconsistência conceituai gera inade<itJações, -
como, por exemplo, a isenção do JmpoS1D Sobre 
Produ1Ds Industrializados (I PI) na aquisição de mate
rial bélico pelas Forças Armadas, contida no DBT 
como benefício tributário •. Ora, neste caso, os sujei
tos ativo e passivo (efetivo) da obrigação tributária 
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sã:> o próprio Governo Federal; logo, como não haveria 
perda de receita, pois o que enba como receita de um 
lado sai do outro como deseni;>olso, não haveria como 
se falar em beneficio tributário. A rigor, essa isenção, 
paradoxalmente, dá ganho, e nãJ perda, de rectl!SOS 
para a União. Isto porque a alternativa de cobrança do 
imposto levaria a União a dividir parte da arrecacfaçOC> 
com os Estados e Municípios, além de ter que arcar 
com o tmuto embutido no preço oo bem ad::juirido. 

Outro problema nessa finha, e também existen
te no DBT, é considerar a exclusão da base de cál
culo da COFINS/PI$ _da receita gerada pela coloca
ção de títulos públicos como benefício tributário. 
Como o montante dessas contribuições, se cobrado, 
acabaria aumentando a taxa de juros pela chamada 
cunha fiscal, o que o Governo arrecadasse de um 
lado iria despender do outro pelo aumento das des
pesas com juros; logo,· essa também é uma isenção 
que não geraria beneficio tributário. Também não 
geraria benefício tributário, contrariamente ao enten
dido' no DBT, a não tributaçãQ de valores recebidos 
a título de diárias e ajuda de custo, de vez que é 
uma indenização de gas1os feilos pelo servidor, não 
aumentando a sua disponibilidade económica. O 
mesmo. ocorre.ria ·com os gastos realizados para. o 
exercício da função profissional ou com a dedução, 
no âmbito das pessoas jundicas, de despesas de 
depreciação, ainda que acelerada 
· .Já a isenção para indenização trabalhista, em
bora meritória, gera beneficio tributário dentno do 
IRPF, porque escapa da legislação de referência do 
tributo e aumenta a cfisponibifldade económica do con
tribuinle. A dedução por gastos com educação e saúde 
também resultaria em benefiCip tributário porque é úiJi... 
zada por um grq>e restrito de" contribuintes. A dedução 
da contribuição da previdência socía1 compulsórja, por 
sua vez, não seria considerada. geradora de benefício 
tnbutário, como pl"evisto no OBT, por duas razões: al
cança indistintamente todos os contribuintes e reduz a 
renda disponívei •. Porém, a'dedução para previdência 
complementar particular geraiia um benefício tributário 
porque não reduZiria a diSpcinibilidade.· económica ~ 
conlribuinte, coin ttdo se passando corno se fosse 
uma apÍicação financeira de sua parte. : · · · · 

'' . . 
Na situação dos tributQs incflfetos a classificação 

não é menos compfiCada Nesse caso, dentno da 
conceituação empregada, os manejiJS de alíquotas 
não provocariam benefícios tributários porque se a 
alíquota mudou é porque mudou o entendimento do 
legislador com relação à tributação de um bem (nos 
casos dos impostos indirelos) ou de uma classe de 
contribuintes ( nos casos dos impostos diretos); ou 

seja, ~o mudanças na legislação de referência do 
tributo e que afetam todos os indivíduos indistinta
mente. Além disso, no caso dos tributos indiretos, si
tUações hã em que a redução da alíquota de um 
bem, que não a zero, poderia provocar aumento, e 
não diminuição da arrecadação fiscal, devido ao fe
nômeno da elasticidade-preço da demanda As deso
nerações objefivas, quaisquer que sejaill suas formas 
(isenções, não-incidênciaS, etc.), ou seja, aquelas con
feridas a produtos, têm o mesmo efeito de urna redu
ção de alíquotas e também não produziriam benefi-

. cios tributários. ·Já as desonerações concedidas aba
gagem de passageiros que viajam ao exterior, a me
nos que estabelecidas por acordos de recip'!JCidade 
internacional, geram benefícios tributários porque be
neficiam. g~ i"eslrito de contribuintes. Também por 
beneficiar especificamente uma negião, os estímulos 
ao desenvolvimento da Zona Franca de Mariaus são 
enquadrados como benefícios tributários. 

De outro lado, não devem ser considerados be
neficias tributários as desonerações cujo objepvo é 
viabilizar a realização de determinada operaçãb eco
nómica· Este é particUlarmente o caso dos "i~enti
vos" ·a.s exportações· qoe, a propósito, a Secl'etaria 
·da Receita Federal vem acertadamente não enqua
drando corno benefício tributário. Com efeito, como 
nenhum País exerce·afividade·monopolística que lhe 
de o poder de exportar tributos,· admite-se que, se 
houver a mbrança de tributos, a exportação fica gra
ves à e a operação não se realiza. No caso de prodU-
tos· primários, romo geralmente o preçO é dado ao 
exportador pelo mercado internacional, a cobrança 
de -tributos diminuiria a sua margem de lucro e, a 
médio prazo; ele seria forçado a-mudar de ·afividade. 
No caso de produtos "industrializados,. a cobrança de 
tnbutos encareceria o-.preço do produto e, diante da 
competitividade. internacional, o. exportador também 
sel'ia foFÇado a se retirar da ativ.idade. •. · ' · · · • 
".-... ~,de.se.,.!IQiar que, mesmo -no caso, em que a 
produtividade do exportador de produtos industriali
zados seja maio<· do. que as dos concorrentes, sufi
ciente .até. mesmo para absorver, no curto prazo, o 
tributo-cobrado, a médio prazo essa vantagem desa
pareceria, diante do. ·elevada rapidez. na dissemina
ção do conhecimento·tecnolõgioo entre as nações:.· 

Essas· considerações levam à conclusão ·de 
que o conceito de benefício tributário·é um conceito 
primordialmente ligado a propósilo econômico-orça
mentário, sendo de menor relevância o tipo jurídico 
da decisão legal que instiliJiu a des01 •et~o-(i'1ilo-in
cidência constitucional, isenção, etc.). Em razão-dis
so, como ainda não ternos na legislação brasileira 
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nenhuma orientação sobre a matéria. procuramos no 
nosso Projeto basear a conceituação ora proposta na 
experiência do T esóúro norte-americano. apenas 

. adaptando-a à realidade brasileira. vistO que nos EUA 
o orçamento de gasto tributário envolve apenas os im
postos dinetos e. em especial, o Imposto de Renda 
Em nosso País incluímos também O<; tributos indiretoo. 
tanto pela característica de nossa legislação, como 
pelo peso que tais incidências têm na arrecadação glo
bal. De resto. como complemento metodológico visan
do à clareza classilicatóna. estabelece-se a obrigato
riedade de serem listados em separádo os dispositivos 
desoneradores de tributos e que não v<>nham a ser en
quadrados como benefíCios· tributàrioo, com a inclica
ção sucinta das razões para esse procedimento. 

Embora c texto constitucional não se refirà,' ex
plicitamente, as contribUições socfais sobre a folha 
de pagamentos, também introduzimos no nosso Pro
jeto a obrigatoriedade de apresentação de demons
trativo para essas incidências, tanto . pela repre
sentatividade em termos de fin;anciamento da.seguri
dade social, como pela necessidade de. se t~r. um 
quadro geral das desonerações fiscais de obrigas;ões 
compulsórias que geram renúncia de arrecadação, . 

É de se registrar que a redação oo § 6' do artigo 
165 da Constituição é de algum modo redurdante, pois, 
além de benefícios tril)~. fala tanbém em demons
trativo de isenções, anistias e <BA:$Sõ~ oo quais po
dem claramente ser entendidos como um Slbconjunto 
de benefícios. tributários' O ·mesmo oeprre com stbsí
díos iinancei= que seriam ig~ lJ!T! stjJconjlJJio 
de beneffcios finanoeiros. Em função disso,· no·= 
Projeto de Lei o tema é tratado \>(li> a temiinologia geral 
de beneffcios, estàJelecendo-se dispositivO<;, que façam 
a compalibil~ doo õrterentes eslímulos.. 

Os demonstrativoo de benefícios cneditíCios e 
financeiros. ·a seu tumo, devem ·refletir todas as·con
cessões efetuadas peio poder público, seja através 
dos orçamentos,. seja por meio de· fundos .de finan
ciamento, para se ter uma visão transparente·e .con
solidada da distribuição desses benefícios, A ubliza
ção da taxa de j!JfOS saiO,· como referencial de 
apuração de subsídios do custó do dinheiro, prende
se ao fato de que hoje esse. indicador é empregado 
oficialmente para medir o custo· a· que ·incorrem ·os 
cqntribuintes se pagarem. os tributos CO'Il atraso, e 
porgue esse é o cus10 em que incorre o Governo 
para se financiar jun1D ao mercado. 

ObjetiVando permitir ·uma- efetiva avaliação 
temporal dos montantes dos recursos envolvidos, foi 
incluída no Projeto a obrigaloriedade de se apresen
tar quadro que possibiltte visualizar as variações en-

tre as BS!imalívas anualmente realizadas para os be
neficias. bem como os montantes provavelmente ob
servados para cada um deles. 

Concluindo, diante da importância dos de
monstrativos em anãl{se. tanto para a formulaÇão de 
polí~cas públicas, como para o éxercício integral da 
prerrogativa do Congresso Nacional em .fiscalizar e 
controlar o processo ~orçamentário. conclamo os co
legas parlamentares para que apóiem õ Projeto de 
Lei a que me referi neste discurso. 

A sua aprovação possibilitará. sem dúvida, um 
substancial. aprimoramento na transparência alocati· 
va dos recursos governamentais e. sobretudo, con
ferirá efelívidade plena à detemunação cofltida no § 
6°. do art 165 do texto constitucional. 

Era o que ~nha a dizer. 
Obrigado. · · 
O SR: PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 

·Presidência comuniCa· aos Srs. Senadores que o 
Congresso Nacional'eslã convocado para uma ses
são conjunta destinada à votação do Projeto de Lei 
n2· 36, de 1995-CN, que "dispõe sobre o Plano Plu
rianual para o período de 1996/1999 e dá outras pro
vidências". a realizar'Se quarta - feira, dia 1 o· do cor
rente, às onze horas.· no· Plenário da Câmara dos 
Deptrtados. 

. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)·- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência· vai' encertal'. os 
trabalhos. designando.para·a s<jSSão -deiibera!iva ord~ 
nária, a realizar-se amanhã. às 1~h30min, a seguinte: 

ORD!;MOODIA 

·. :-1- .. . . .. 
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO 

N"-.74, DE 1994. . ' 

(Incluído em Ordem·do Dia. noo termos do 
· . .art 64, § 2<1 da Constituição Federal, combinado 

com o art 375, VJU., do Regimento Interno) . 

• Discussão, em turilo único, do Projeto. dé ·oe
-Cfetti.Legislativo n2 74: de 1994 (ne 397194; na.Câ
niilià dos Deputadoo), q~ aprova 'o aio que. oulorg!l 

:ffif!TliSSão à. ExECUTIVA FM 1,. TDf.., para explorar 
ser\tiçó de nadlodifusão sonora em fneqüência módúla
da na Cidade de Salgueiro, EstadÓ oo Pemambuco. 

.. (Dependertlo de pm<:erda Conissão de EàJcação) 
~-"'- -

. -2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

"" Nº- 173, DE 1995 

(lncluído:·ém Ordem do Dia. noo termos do 
art 64, §~~da Constituição Federal, combinado 

com o att; 375, VIII, do Regimento Interno) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 173, de 1995 (n" 140/95; na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a· concessão outorgada à SOCIEDADE RÁDIO ITA
PORÃ L TDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de lfa!5orã, Estado 
de Mato Grosso do Sul. 
(~de parecer deComissã:l deEcilcaçã:>) 

-3-
PROJETO DE DECRETÓ LEGISLATIVO 

N• 174, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 22, da Constituição Federal, combínado 

com o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussã:>, em turno único; do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 174, de 1995 (fil.149195, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o alo que renova a concessã:> 
outorgada à RÁDIO GUA.RATHAN S/A para explorar 
serviço de radiodifusã:l sonora em onda méd'Ja na Cida
de de Santa Maria, Estado do Rio Grande do SuL 

(D6perrlerú)deparocerdaConissã:>de E~) 

';_4-
REQUERIMENTO Nº-258, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento ri' 258, 
de 1996, do Senajor JCiio Campos, solicitando, nos ter- . 
mos da art 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclu
sã:> em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senaó::> ri' 
82, de 1995, de sua autoria, que altera dispositivo da Lei 
fi'. 8.004, de 14 de março de 1990, que cfspõe sobre: 
transferênda de financiamento no ãmbito do Sistema F1- .· 
nanceiro de Habilação e dá outras providências. 

-5-
REQUERIMENTO lf!. 260, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento. n" · 
260, de 1996, do Senador Roberto Requião, Presi
dente da Comissão de Educação, solicitando, nos 
termos do art 172, inciso I, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto. de Lei do Se
nado ne 21, de 1995, de autoria da Senadora Bene
dita da Silva, que institui Programa de Educação· 
para a Preservação do Patriinônio EcolÓgico. 

-6-
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"-19, DE 1991 

Discussão, em turno único, das Emendas da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado "" 19, de 1991 
(ri' 2.478192, naquela Casa), de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que toma obriga1ória a inclusão de 

dispositi1(o de segurança que impeça a reutilização 
das seringas descartáveis, tendo 
-- Parecer fa..o<ável, sob ri' 112, de 1996, da Comíssã:> 

-de Assuntos Sociais. 

. -7- -
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 111, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Proje!o de Lei 
da Câmara n" 111, de 1995 (02 4.324193, na Casa 
de origem), que acrescenta incisos ao art 30 da Lei 
11"8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre 
a política agrícola, tendo 

Parecerfavo<ável, sob ri' 97, de 1996, da Coníssã:> 
- de Assuntos EconOmicos. 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 8, DE 1996 

Discussao, em turno único, do Proje!o de Lei 
da Câmara n" 8, de 1996 (ri' 4.897195, na Casa de 
origem), de iniciativa .do Presidente da República, 
que altera os arts. 366 a 370 do Decreto-lei n" 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Pe-
nal, tendo i 

Parecer favorável, sob n" 98, de 1996, da Co-
missão ~ 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-9-
suasrmmvo AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO lf!.49, DE 1995 

·Discussão, em turno suplementer, do Substitu
tivo ao Projeto de Lei do Senado n" 49, de 1995. de 
autoria do Senador Pedro Simon, que dá nova reda
ção ao art 23 da Lei nº- 8.031 , de 12 de abril de 
1990, que criou o Programa Nacional de D~estali
zação, tendo 

Parecer sob ri' 111, de 1996, da Comissão 
." Diretora,.oferecendo a redação do vencido. 

. -10-
PROJETO DE.RESOLUÇÃO N!"8, DE 1996 • 

DiscusSão, em turno único, do Proje!o de Re-
solução"" 8, de 1~6, de autoria do Senador Wal
decl< Omelas, que cfiSJl(íe sobre as operaçê!es exter
nas de natureza finailcéiia ôê interéSSE! da União, 
dos Estados, do Distrito Fecter31 e dos Municípios, a 
que se refere o art 52, inciso V, da Constituição Fe
deral, de caráter não-reembolsável, tendo 

ParecerfaJorãvei, sob Jil.99, de 1996, da Coníssã:> 
-de Assuntos EconOmicos. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros). c Está 

encel'lada a sessão. 

(Levanta:-se a sessão às 1Bh33min.) 
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Ata da 38ª-Sessão Deliberativa Ordinária 
em 1 o de abril .de 1996 

2ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Renan Ca/heiros, Emandes Amorim 

Eduardo Suplicy, Nabor Júnior, Bello Parga e Romeu Tuma 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE· 
GERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Artur da 
T ãvola - Bel! o Parga - Benedita da Silva - Beni V e
ras - Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Pa
trocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coufi. 
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Él
cio Alvares - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim 
- Esperidião Amin - Femanâó Bezerra - Francelina 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - GUilher
me Palmeira - Hugo Napoleão - fris Rezende - Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - João França
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José Jgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Samey - Júnia Marise - Laura 
Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Al
cânlara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira -
Marina Silva·_ Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bOr Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Os
mar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Te
bel - Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero 
Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Se
bastião Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vilela 
Filho- Vilson Kleinrbing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a pro~o de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1Q Secretário em exercício, o nobre Sena:lor 
Esperidião Amin, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE . 
AVISOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

NQ 231, de 1"- de abril de 1996 referente ao Re
querimento n"- 99, de 1996, de informações, do Se
nador Gilberto Miranda 

NQ 256, de 4 de abril de 1996, referente ao Re
querimento n"- 57, de 1996, de informações, do Se
nador Eduardo Suplicy. 

N2 257, de 4 de abril de 1996, referente ao Re
querimento n"- 49 de 1996, de informações, do Sena
dor Gilberto Miranda 

N"- 258, de 4 de abril de 1996, referénte ao 
Requerimento n"- 51, de 1996, de informações, do 
Senador Gilberto Miranda 

As informações foram encaminhadas. em có
pia aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 
N2 259, de 4 de abril de 1996, referente ao Re

querimento n"- 1 00, de 1996, de informações. do Se
nador Gilberto Miranda 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa. 

PARECERES 

PARECER W 167, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem J12 
134, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal o nome do Sr. Galba Ma-

. galhães venoso, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 1 0-4-96 apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Ber
nardo Cabral (em anexo ao parecer), sobre a Men
sagem n"- 134, de 1996, do Senhor Presiderrte da 
República, opina pela aprovação da escolha do Se
nhor GS!ba Magalhães Velloso para exercer o cargo 
de Ministro Classista Temporário do Tribunal SUPe
rior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 1 o de abril. de 1996. -I ris 
Rezencle, Presidente - Bernardo Cabra~ Relator -
José Eduardo Outra, (abstenção) -José Bianco
Élcio Alvares -Arlindo Porto- José lgnácio -
BernardO caorar-Romeu 'fuma;.;.; LUcio Alcânta
ra - Josaphat Marinho - Edison Lob:io - Ney 
Suassuna- Ronaldo Cunha Lima- Ramez Tebet 
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Relator: Senador Bernardo Cabral No âmbito da adminiStração pública, exerceu o 
Com base no § 1•. in fine, do art. 111 da nominádo os seguintes cargos: 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú- -1. Diretor do Patrímôríio de Terras do Esfudo 
blica submete à consideração do Senado Federal o de Minas Gerais (Fundação Rural Mineira, Coloniza-
nome do Sr. Galba Magalhães Velloso, para compor ção e Desenvolvimento Agrário _ Ruralminas), res-
o Tribunal Superiordo Trabalho, no cargo de Minis- ponsável, pessoalmente, pela expedição de mais de 
tro Classisla Temporário, representante dos empre-
gadores, no biênio de 1996 a 1999• A indicação pre- dez mil títulos de propriedade na área rural. 
sidencial está respaldada nos méritos pessoais do 2. Diretor Geral, interino, da Ruralminas. 
nominado, constantes do curriculum vijae em ane- 3. Nomeado Superintendente do Património da 
xo, fls. 2 e seguintes. União, em Brasma. ao início âo governo Tancredo 

Efetivamente, reza o art. 111, § 1•, inciso 11, da Neves. 
Constituição Federal, que o Tribunal Superior do Tendo exercido inúmeras atividades empresa-
Trabalho, alêm dos seus ministros togados e vitalí- riais de destaque, participou ainda o indicado de inú-
cios, compor-se-à, igualmente, de ministros classis- meros Conselhos, como, por exemplo, o Conselho 
tas temporários, em número de dez, com repre- - Curador da Fundação Nacional Pró-Memória 
sentação paritária dos trabalhadores e empregado- (SPHAN-MEC) e do Conselho Nacional de Direito 
res. E esclarece o § 2" do mesmo artigo que as va- AutoraL 
gas destinadas aos classistas será o resultado de in
dicação de colégio eleitoral integrado pelas direlo
rias das confederações nacionais de trabalhadores 
ou empregadores, confonne o caso; 

Rlho de Fernando Megre Velloso e Maria do 
Canno Magalhães Venoso, o nominado é bacharel 
em Direito pela Universidade Federal de Minas Ge
rais, inscrito na OAB-MG, sob o n" 15.379. 

De suas atividades juridicas, confonne indica 
seu Curriculum vitae. cabe destacar: 

'1. Consultor de República - 1985/1990, na 
geslão dos Consultores Gerais da Reptlllica Darcy 
Bessone, Sauio Ramos e Ferro Costa, por convoca
çã> dos Presidentes Tancredo Neves e José Sarney. 

2. Advogado Militante no Fórum de Belo Hori
zonte e junto à Justiça do Trabalho de Minas Gerais. 

3. Assistente do Professor Pedro Aleixo, quan
do da articulação do POR - Partido Democrático Re
püõlicano. 

4. Assistente Jurídico do Gabinete Civil da Pre
sidência da República. 

5. Assistente Jurídico do Ministro de Estado da 
Previdência e Assistência Social. 

6. Consultor ,Jurídico da J'ederação das Indús
trias do Estado de Minas Gerais. 

7. Chefe do Departamento de Estudos Legisla
tivos da Federação das lndústtias do Estado de Mi
nas Gerais. 

8. · Representante da Indústria no Conselho de 
Contnbuintes do Estado ce Minas Gerais. 

9. Chefe de Gabinete do Oiretor-Geral do 
SESI/MG. 

-1 o. Assistente Juríãoco do Direlor-Geral do Depar
tamento de Estiadas e Rodagem de Minas Gerais. 

11. Assistente Jurfdico do Presidente do Insti
tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Mi
nas Gerais. 

_ Na área sindical, cabe destacar o seguinte: foi 
integrante da Confederação Nacional da AgricultUra, 
Consultor Jurídico da Federação das lndúsbias de 
Minas Gerais- FIEMG, Chefe do Departamento de 
Estudos Legislativos da Federação das Indústrias de 
Minas Gerais- FIEMG, Chefe de Gabinete do SESI
MG, Superintendente da Confederação Nacional das 
Instituições Financeirás. 

PossLi ainda o nominado, que é poliglota e 
conferencista, as seguintes condecorações: 

1. Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho. · 

2. Grã.Cruz da Ortlem do Mérito Dom Bosco. 
3. Grande Oficial da Ordem do Mérito de Brasília 
4. Medalha do Mérito Santos Dumont 
5; Insígnia da Inconfidência 
6. Destaque Jurídico de 1979, apontado pelo 

Jornal Diário de Minas, de Belo Horizonte. , 
Por fim, quer-nos parecer que, em face do ex

pos1D, os üustres integrantes desta Comissão já pos
suem os elementos informativos suficientes e neces
sários para deliberar sobre a escolha presidencial do 
nome do Sr. Galba Magalhães Venoso, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Minis
tro Classista Temporário, representante dos empre
gadores, no biênio de 1996 a 1999. 

É o relatório, smj 
Sala da Comissão, 1 O de abnl de 1996. - lris 

Rezencle, Presidente - Bernardo cabra~ Relator. 

PARECER N!' 168. DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 
135, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovaçao do 
Senado Federa~ o nome dlo Sr. Juraci 

-··---
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Candeia de Souza, para compor o Tribu- Chefe do Deparlamento Jurídico 
nal Superior do Trabalho. ._ - Banco Safra S/ A - Salvador (BA) de 1972 a 

Cida 1974 
A Comissão de Constituição, .Justiça e . da- Gerente de Filial em Salvador 

nia, em votação secreta realizada em 1 0-4-96• apre- _ Banco Regional de Brasma SIA de maio de 
ciando 0 relatório apresenlado pelo Sr. Senador Ber-

197 4 
a abril de 

1979 
nardo Cabral (em anexo ao parecer), sobre a Men- Diretorda Carteira de Crédito Geral 
sagem ri' 135, de 1996, do Senhor Presidente da Diretor da Carteira de Câmbio e Comércio Ex-
República, opina pela aprovação da escolha do Se- terior, cumulativamente até 1977. 
nhor Juraci Candeia de Souza para exercer o cargo - PROFLORA SIA- Aoresta e Reflorestamen-
de suplente de Ministro Classista Temporário, no Tri- to (DF) de2de maio de 1979 a2 de maio de 1980 
bunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 1 o de abril de 1996. -I ris Diretor Administrativo e Financeiro -
Rezende, Presidente _ Bernardo cabra!, Relator _ -TERRACAP - Cia Imobiliária de Brasffia de _ 
Lúcio AJcantara - Ronalclo Cunha Lima- Josap- 1974 a 1977 

É Á Membro do Conselho de Administração 
hat Marinho - leio !vares - Romeu Tuma - - CODEPLAN - Cia. de Desenvolvimento elo 
Sérgio Machado - Ney Suassuna -José Bianco - Planalto Central de 197 4 a 1979 
Edison Lobao- José Jgnácio- Ramez Tebet Membro do Conselho de Administração 

Relator: Senador Bernardo cabra! - CEAG - DF - Centro de Assistência Geren-
Com base no § 1 -"-, in fine, do artigo 111 da cial à Pequena e Média Empresa de 1975 a 1977 e 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú- de 1977 a 1979 
blica submete à consideração do Senado Federal o Membro do Primeiro Conselho Delibàrativo 
nome do Sr. Juraci Candeia de Souza, para compor (exercício de 2 manda10s) : 
o Tribunal Superior elo Trabalho, no cargo de suplen- 5. O Dr. Juraci Candeia de Souza exerceU pro-
te de Ministro ClassiSta Temporário, representante fissionalrnente a advocacia, na cidade do Rio de Ja-
dos empregadores, no triênio de 1996 a 1999. A in- neiro, no periodo de 1959 a 1967, como integrante 
dicação presidencial está respaldada nos méritos . do Escritório do Dr. Abelardo Barreto do Rosário, 
pessoais do nominaclo, constantes do currlculum sendo no presente momento Diretor do Grupo Boza. 
vitae em anexo, fls. 2 e seguintes. no Sirnonsen, função que ~ desde 1985. 

2. Efetivamente, reza o art 1 1 1, § 12, inciso 11, s. Por fim, quer-nos parecer que, em iace elo 
da Consti!uição Federal, que o Tribunal Superior do exposto, os ilustres integrantes desta Comissão jã 
Trabalho, além elos seus ministros togados e vilalí- possuem os elemen10s informativos suficientes e oe-
cios, compor-se-á, igualmente, de ministros classis- cessários para deliberar sobre a escolha presiden-
tas temporários, em ·número de dez, 'com repre- cial do nome do Sr. Juraci Candeia de Souza, para 
sentação paritária-dos trabalhadores e empregado- compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo 
res." E esclarece o § 2"- do mesmo artigo que as va- de Suplente de Ministro Classista Temporário, repre-
gas destinadas aos classistas será" o resútaclo de sentante dos empregadores, no triênio de 1996 a 
indicação de colégio eleitoral integrado pelas direto- 1999. 
rias das confederações nacionais de trabalhadores to Relatório, s.mj. 
ou empregadores, conforme o caso•; Sala da Comissão, 1 O de abril de 1996. - lris 

3. Filho de An10nio Candeia Sobrinho e Guio- Rezende, Presidente - Bernando Cabral, Relator. 
mar Telles Candeia, o indicado nasceu em Aracaju-
SE, em 20 de outubro de 1933, sendo bacharel em PARECER N"-169, DE 1996 
Direito pela Faculdàde de Direito do Sergipe, inscrito oa Comissão de Constituiçao, Justi-
na OAB-GB, sob o ri'- 1 0.960. ça e Cidadania, sobre a Mensagem R" 

4. Constam ainda do curriculum vhae do no- 136, de 1996, do Senhor Presidente da 
minado, as seguintes informações: República, submetendo à aprovaçao do 
Ati91dades Anteriores Senado Federal o nome do Sr. AntOnio 

- Casa Bancária Freire, Silveira e Cia. Lida -
Aracaju (SE) de 1955 a 1959 

-Banco Andrade Amaud S/ A - Rio de Janeiro 
de 1959 a 1972 

Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 10-4-96, apre-
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ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Lú
cio Alcântara (em anexo ao parecer), sobre a Men
sagem no 136, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, opina pel~ provação da escolha do Se
nhor Antônio Fábio Ribeiro para exercer o cargo de 
Ministro Classista Temporário do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

Sala das Comissões, 1 O de abril de 1996.- lris 
Rezende, Presidente- l.úcio.Aicântara, Relator
Sérgio Machado - Ronaldo Cunha Lima - Rcmeu 
Tuma - Josaphat Marinho - Élcio Alvares - Ney 
Suassuna - Bernardo Cabral - José Bianco -
Edison Lobão - José.lgnácio Ferreira. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 
Apoiado no § 1", in fine, do art 111 da Consti

tuição Federal, o Senhor Presidente da República 
submete à consideração do Senado Federal o nome 
do Sr. Antonio Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal 
S4lerior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos errpregadores, no triê
nio de 1996 a 1999. A inó1C3ção presidencial está res
paldada nos méritos pessoais do nominado, cons
tantes do curriculum vilaeem anexo (fls. 2 a 13). 

2. Efelivamente, reza o art 111 , § 12, inciso 11, 
da Carta Magna, que o Tribunal Superior do T raba
lho, além dos seus ministros togados e vitalícios, 
compor-se-à, igualmente, de ministros classistas 
temporários, em número de dez, "com repre
sentação paritária dos trabalhadores e empregado
res." E esclarece o § 2" do mesmo artigo que as va
gas destinadas aos classistas será" o resultado de 
indicação de colégio eleitoral integrado pelas direlo
rias das confederações nacionais de trabalhadores e 
empregadores, conforme o caso". 

- 3. O curriculum villie do indicadO aponta-O 
como filho de Geraldo Pereira Ribeiro e Ana Amélia 
Moraes Ribeiro, tendo nascido em 01 de agos10 de 
1942, na cidade de Leopoldo de Bulhões, Goiás. É 
engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia 
da Universidade Federal de Goiás, onde obteve, 
também o título de pós-graduação. .-

4. O Sr~ Antonio Fábio Ribeiro é, atualmente, 
Vice-Presiderrte da Confederação Nacional da In
dústria, além de exercer outros encargos participati
vos (fls. 6), na qualidade de membro de Comissão 
ou de Conselhos, relacionados com as seguintes 
matérias: indústria, ciência e tecnologia, turismo, 
competitividade empresarial e apoio às micro e pe
quenas empresas. Ademais, é dire10r-presidente das 
empresas ANFARI- Empreendimen10s e Consulto
ria SIA e ANFARI Agropecuãria Ltda. Exerceu, igual
mente, inúmeras outras atividades (fls. 7 e 8), sem-

pre voltadas para as áreas de comércio e indÚstria, 
e em píVel de destaque. 

5. O indicado é portador de várias condecora
ções e comendas (fls. 9 e 1 O), nacionais e estrangei· 
ras, tendo sido paraninfo, também, de vários forman
dos dos cursos de engenharia e arquitetura das se
guintes Universidades: Federal de Minas Gerais, Ca-
tólica de Goiás e UnS. -

6. No que respeita à participação em cursos, 
seminários e even10s (fls. 11 e 12), o curriculum v~ 
1ae do indicado aponta para várias matérias técni· 
cas. cabendo citar, entre outras, engenharia de pro
dução e gestão, no Brasil e no exterior. Finalmente, 
a fls. 13, constam as entidades das quais o indicado 
participa ou é associado, onde se indica, inclusive, a 
sua condição aluai de Suplente de Ministro ·classista 
T emporãrio do Tribunal Superior do T raleai h o. 

7. Finalmente, quer-nos parecer que, em face 
do exposlo, os ilustres integrantes desta Comissão 
já possuem os elemen10s informativos suficientes e 
necessários para deliberar sobre a escolha presi· 
dencial do nome do Sr. Antonio Fábio Ribeiro, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo 
de Ministro Ciassista Temporário, representante dos 
empregadores, no triênio de 1996 a 1999. : 

É o relatório, smj. 
Sala da Comissão, 1 O de abril de 1996. - lris 

Rezende, Presidente - Lúcio Alcantara, Relator. 

PARECER N"-170, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 
137, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, sulbmetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Sr. José 
Brãulio Bassini, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. em votação sesela.fài.Jizam -em 1 0-4-96, apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Lú
cio Alcântara (em anexo ao parecer), sobre a Men
sagem n" 137, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, opina pela Aprovação da escolha do Se
nhor José Bráulio Bassini para exercer o cargo de 
suplente de Ministro Classista T emporãrio, no T ribu
nal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissôes, 1 o de abril de 1996. - Íris 
Rezende, Presidente, Lúcio Alcântara. Relator -
Sérgio Machado - Romeu Tuma - Edison Loblio 
- José lgnácio - José Bianco - Ronaldo Cunha 
Lima - Josaphat Marinho - Élcio Alvares - Ney 
SuassiBia- Ramez Tebet- Bernardo Cabral 
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PARECER N"-170, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Just~ 
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 
137, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Sr. José 
Bráulio Bassini, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho. 

A Comissão de ConstitJ.Jíção, Justiça e Cidada· 
nia. em votação secreta realizada em 1 0-4-96, apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Lú
cio Alcântara (em anexo ao parecer), sobre a Men
sagem n> 137. de 1996, do Senhor Presidente da 
República, opina pela Aprovação da escolha do Se
nhor José Bráulio Bassini para exercer o cargo de 
suplente de Ministro Classista Temporário, no Tnõtr 
nal Superior do Trabalho. · 

Sala das Comissões, 1 O de abril de 1996. -Íris 
Rezende. Presidente, Lúcio Alcãntara, Relator -
Sérgio Machado - Romeu Tuma - Edison Lobão 
- José lg nácio - José Bianco - Ronaldo Cunha 
Lima - Josaphat MarinhO - Élcio Álvares - Ney 
Suassuna- Ramez Tebet- Bernardo cabra! 

Relator: Senador Lúcio Alcãntara 
Apoiado no § 1"-, in fine, do artigo 111 da 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Senado Federal o 
nome do Sr . .losé Bráulio Basslní, para compor o Tri· 
bunal Superior do Trabalho. no cargo de Suplente 
de Ministro Classista Temporário, representante dos 
empregadores, no triénio de 1996 a 1999. A indica
ção presidencial está respaldada nos méritos pes
soais do nominado, constantas do cunriculum vitae. 
em anexo (fls. 2 a 5). 

2. Efetivamente. reza o art 111 , § 1"-, inciso 11, 
da Carta Magna. que o Tribunal Superior do Traba
lho, além dos seus ministros togados e vitalícios. 
compor-se-á, igualmente, de ministros classístas 
temporários, em número de dez, com representação 
parítáría dos trabalhadores e empregadores. E es
clareCe o § 2"- do mesmo artigo que as vagas desfi
nadas aos classistas será o resultado de indicação 
de. colégio eleitoral integrado pelas diretorias das 
confederações nacionais de trabalhadores e empre
gadores. conforme o caso. . 

3. O curriculum vitae do indicado aponta-o 
como natural de Vitória - Espirit6-8al}to, com nasci
mento datado de 23 de abril de 1934. É casado, 
possui quatro filhos e tem formação escolar primária 
e secundária, além de ter participado de cursos téc
nicos direcionados para a área empresariaL Em ter
mos de atividades profissionais. é sócio de várias 

!irQ1as nas áreas de comércio e indústria (fls. 3), to
. das.sttuadas no Espírito Santo. 

4. O Sr. José Braúlio Bassini vem exercendo 
desde 1979, várias atividades sindicais correlatas 
(fls. 3 a 5), com destaque para as seguintes: 

- Conse!heir.o da Federação das Indústria do 
Estado do EspirttoSanto (FINDES); 

- Vice-Presidente_da Federação das IndústriaS 
do Estado do Espírito Santo; 

Vice-Presiderite do conselho Superior das Mi
cro e Pequenas Empresas da FederaÇão das Indús
trias do Estado do Espírito Santo (COMICRO); 

- Conselheiro da FederaÇão das lndüstnas do 
Estado do Espírito Santo (FINDES); 

-- Suplente do Conselho deliberativo do Se
brae/Es;. 

- Membro do Grupo de Trabalho das Indústria 
no Fórum de Desenvolvimento do Estado do Espíri
to Santo. 

- Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Espírito Santo (FINDES) Maridato 
1992/1995; lo 

- Presidente do Conselho RegiOné do 
SESI/ES; -

-Presidente do Conselho Regional SENAI/ES; 
- Reeleito Presidente da FederaÇão das lndús· 

Irias do Estado do Espírito Santo (FINDES) - Man
dato 1995/1998; 

Vem exercendo, também atividades comer
ciais naS áreas de roUPas industriais e indústria 
de papel. na qualidade de sócio, o que conduziu a 
várias viagens técnicas pela FranÇa, Itália. Alema
nha, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Chile e 
Bélgica 

5. Finalmente, quer-nos parecer que, em face 
do exposto, os ilustres integrantes desta Comissão 
já possuem· os elementos informativos suficientes e 
necessários para deliberar sobre a escolha presi
dencial do nome do Sr. José Bráulio Bassini. para 
compor o T nbunal Superior do Trabalho, no cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporário. repre
sentante dos empregadores. no triênio de 1996 a 
1999. 

E= o relatório. 
Sala da Comissão, 1 O de abril de _1996. - Íris 

Rezende, Presidente- Lúcio Alcântara, Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jünior) - O expe

diente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos 

pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Esperi
dião Amin. 
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São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 62, DE 1996 

Dispõe sobre a elaboração dos de
monstrativos regionalizados de benefi. 
cios tributários, financeiros e· creditlcios 
de que trata o § ~. art 165, da Constitui
ção Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional t!eéreta: 
Art 1 ~ Os demonstrativos de que trata o artigo 

165, § 6", da Constitllição Federal, serão elaborados 
anualmente e apresentados como informações com
plementares ao projeto· de lei orçamentária anual en
viado ao Congresso NacionaL 

§ 1"- A elaboração dos demonstrativos obede
cerá a regionalização dos benefícios, discriminados 
segundo as suas finalidades e de acordo com a 
classificação funcional-programática· adolada no or
çamento fiscal e da seguridade social. 

§ 2" As estimativas dos benefícios serão revi
sadas periodicamente. 

§ 32 Acompanharão os demonstrativos quadros 
analíticos comparando as estimativas dos benefícios 
para cada exercício orçamentário com aquelas efe
tuadas para os dois últimos exercícios orçamentá
rios precedentes, bem como comparando os valores 
estimados a cada exercício com os valores provavel
mente realizados, calculados com base na revisão 
prevista no parágrafo anterior. 

§ 49. Os quadros de que trata o parágrafo ante
rior serão acompanhados de análise sucinta, conten
do as explicações sobre as variações significativas 
observadas entre as estimativas anuais e os valores 
pravavelmente realizados dos benefícios, bem como 
sobre a evolução provavelmente ocorrida dos diver
sos itens de benefícios nos três últimos exercícios, a 
partir da revisão previSta no parágrafo 2" 

§ 52 A análise da evolução dos benefícios refe
rida no parágrafo precedente será incorporada g~ 
dativamente, a partir da prestação de contas do · · 
exercício de 1997. 

Art 2" Para efeito da elaboração do demons
trativo de benefícios tributários entende-se corno be
nefício tributário a desoneração de impos1D, taxa ou 
contribuição social, autorizada por dispositivo legal 
que, excepcionando a .legislação de referência de 
apli!<3ção de um tributo, tenha objetivo específico e 
alcance grupo relativamente resbito de contribuintes, 
setor ou região. 

§ 1"- Entende-se como integrando a legislação 
de referência de tributo ou contribuição social as re
gras comumente aplicáveis aos seus fatos gerado-

res, incluindo, entre outras, as deduções padrões, as 
deduçõàs necessárias ao auferimento da renda, as 
deduções de impostos e as contribuições sociais 
eQmpulsÓrias, os limites de isenção, a estrutura de 
alíquotas e suas alterações. 

§ 2.2 Equiparam-se a alterações de alíquotas as 
desonerações de tributo ou contribuição social de 
natureza objetiva . . 

§ 3" FK:a implícito ao conceito de benefíCio tri-
. butário a possibilidade efetiva de perda de recursos 

fiscais pelo Estado, em deconência da desoneração 
de operação normalmente sujeita à incidência de tri
buto ou contribuição social. 

§ 42 Não se consideram benefícios tributários: 
I - as desonerações tributárias das indenizaçõ

es compensatórias que não resultem em aumento 
de disponibilidade eoonõmica para o contribuinte; 

11 - as desonerações tributárias que objetivem 
viabilizar a realização de detenninada operação eco
nómica; 

lll - as desonerações tributárias de bens ou 
serviços cujo usuário final seja a União e o conjunto 
dos Estados e Municípios; 

IV - as desonerações tnbutárias que atendam 
à reciprocidade de tratamento entre o Brasil e outros 
países. . 

§ 59. Integram o rol de benefícios tribulários as 
isenções, anistias e remissões tributárias que resul
tem em perda potencial de arrecadação. 

§ ~ Acompanharão o demonstrativo citado no 
caput deste artigo a exposição da metodologia em
pregada na sua elaboração, tomando-se por base os 
conceillls definidos nesta Lei, bem como a discrimi
nação individual dos dispositivos legais desonerado
res de tributos e contribuições sociais que não forem 
enquadrados corno benefícios tributários, com a indi
cação suscinta e individualizada da razão deste tra
tamento. 

Art 3" Para efeito da elaboração do demons
trativo de benefícios financeiros e creditícios enten
de-se como: 

I - benefícios financeiros as subvenções so
ciais e eoonõmicas, os subsídios finsnoeiros e os 
desembolsos de recursos a fundo perdido efetuados 
por órgãos da administração direta e indireta da 
União, inclusive seus Fundos; 

11 - benefícios creditícios a dispenSa. de taxas 
de serviços, comissões e de outros õnus de qual
quer natureza, normalmente cobrados em operaçõ
es de empréstimos e financiamentos, bem como a 
dispensa total ou parcial de taxa de juros incidente 
sobre as referidas operações e assemelhadas, con-
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cedidos por órgãos da administração direta e indire
ta da União, inclUSive seus Fundos. 

§ 1"- Incluem-se como benefícios do inciso 11 os 
desembolsos realizados com o objetivo de equalizar 
taxas de juros. 

§ 2" Nos casos referidos no inciso 11 em que for 
impossível iden!ificar o quantum de dispensa dos 
encargos de juros em relação aos juros cobrados 
em mercado, para operação semelhante, será utili
zado como indicador deste a taxa referencial do Sis
tema Especial de Uquidação e de Custódia - SELIC 
para títulos federais, acumulada mensalmente. 

§ 32 Acompanhará o demonstrativo referido 
neste artigo a exposição da metodologia empregada 
na sua elaboração. 

Art 42 A elaboração dos demonstrativos de 
que trata esta lei será realizada pela Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda, pela Se
cretaria de Previdência Social do Ministério da Previ
dência e Assistência Social e pela Secretaria do Te
souro Nacional, no âmbito das suas respectivas atri
buições insfitticionaís, ou pelos· órgãos que venham 
sucedê-las no exercício de tais abibuições. 

§ 1"- Os órgãos. discriminados no caput deste 
artigo deverão enviar os respectiVos demonstrativos 
ao Órgão Central do sistema de orçamento do Poder 
ExecütiVõ, na mesma data de envio das propostas 
orçamentárias seioriais. 

§ 2"- Os órgãos e entidades produtores das es
tatísticas primárias, que sirvam de base para a ela
boração das estimativas, bem como dos valores que 
integram os demonstrativos, deverão encaminhar 
aos órgãos discriminados no caput deste artigo as 
informações requeridas, no prazo e forma que vie
rem a ser estabelecidas por cada um deles. mecf~an
te instrução nonnativa 

Art 6"- Fica o Poder Executivo autorizado a ex
pedir instruções complementares à execução desta 
Lei. 

Art 7"- O Tribunal de Contas da União, no âm
bito de suas atribuições institucionais, fiscalizará o 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art 6"- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Justificaçlio · 

Segundo o § 6"-, do art 165, da Constituição 
Federal, o Poder Executivo deve elaborar demons
trailito regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrentes de isenções, anistias, remis
sões, ·subsídios e benefícios de natureza tributária, 
financeira e creditícia, o qual deve acompanhar o 
projeto de lei orçamentária anual. 

, 2. A redação do citado dispositívo é de algum 
mõdo redundante, pois, além de benefícios tribulá
rios, fala támbém em demonstrativo de isenções, 
anistias e remissões, os quais podem claramente 
ser entendidos como um subconjunto de benefícios 
tributários. O mesmo ocorre com subsídios financei
ros que seriam igualmente um subconjunto de bene
fícios financeiros. Em função disso, no projeto de re; 
anexo o tema é tratado sob a terminologia geral de 
benefícios, tomando-se o cuidado de estabelecer 
dispositivos que façam a compatibilização dos dife
rentes estímulos. 

. 3. O atendimento do mencionado dispositivo 
constitucional vem sendo cumprido apenaS parcial
mente e de forma precária pelo Poder Executivo. As
sim, a partir do projeto de lei orçamentária de 1990, 
esse Poder tem enviado como infonnação comple
mentar, geralmente como anexo à Mensagem que 
encaminha o projeto, apenas o Demonstrativo de 
BenefíciOs Tributários (DBT). Os demais demonstra
tivos, referentes a benefícios financeiros e .. credití
cios, até hoje não foram elaborados. A propósito, 
quando do exame da Lei de Oiretrizes Orç;:ímentá
rias para 1996 (L00/96), foi acolhida pela relatona 
emenda parlamentar que determinava a elaboração 
dos referidos demonstnativos; na sanção do projeto, 
porém, o dispositivo correspondente foi vetado pelo 
Poder Executivo. 

4 •. A razão para a elaboração de tais demons
trativas, e que motivou a inclusão do comando cons
títucional por parte dos parlamentares constituintes, 
repousa na necessidade democrálica de o Congres
so Nacional-saber como estão sendo cfrstribuídos· re

-gionalmente tais benefícios e quais os segmenlos 
que estão sendo çontemplados com os favores do 
Estado. Particularmente, para se saber com preci
são o montante de recursos públicos destinados a 
determinado setor ou região, é insuficiente olhar as 
dotações orçamentárias, por função programática. 
contidas no orçamento. Faz-5e necessário, também 
salber o quanto de benefício tributário, fínanceiro ~ 

. creditício foi alocado para o se1Dr ou região em-aná
r!Se, de modo a se ter uma visão consolidada do to
tal de recursos envolvidos. Além disso, destaca-se 
que somente a partir da elaboração do DBT foi pos
sível dem.Dar o mito de que as regiõi!s de menor 
desenvolvimento eram as que absorviam a maior 
parte dos benefícios tnbutários concedidos; na ver
dade, a maior beneficiãria dessa política é a região 
Sudeste com 57,8%, seguida da Norte com 15,7%, 
da Sul com 11 ,6%, da Nordeste com 10,4% e da 
Centro-Oeste com 4,5%. A introdução da obrigalo-
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riedade de elaboração do DBT, além da razão de 
mérito apontada, apoiou-se também na experiência 
dos países desenvolvidps em elaborar orçamento de 
gasiOs tributários (ta:x expenditures budget) para 
ser avaliado em conjunlo com o orçamen1o anual 
nonnal. 

5. Em que pesem os esforços desenvolvidos 
pela Secretaria da Receita Federal, por meio de sua 
Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação; na 
elaboração do DBT, o fafD é que a feitura desse do
cumento vem apresentando sérios problemas, tanfD 
na forma de apresentação como de natureza concei-
tuai. . 

6. Na forma de apresentação, esse documento, 
ainda que regionalizado, tem mostrado apenas o 
efeito sobre as receitas, indicando o percentual de 
representatividade dos benefícios tributários com 
relação à receita estimada nos ãwersos tributos e ao 
Produto Interno Bruto (PIB}. O efeito sobre as des
pesas, que indicaria as funções ou programas que 
os benefícios objetivaram estimular, tem sido negli
genciado. Por essa razão, foi introduzido no projeiO 
de lei a obrigaiOriedade de os benefícios serem clas
sificados de acordo com a classificação funcional
programática, de modo a possibirltar uma visão con
solidada da destinação dos recutSOs públicos. 

7. No campo conceituai a questão é mais oom
plicada. Isto porque a tarefa de elaboração de um 
demonstrativo de beneficies tributários, além de exa
minar se a perda de recursos é efetiva, abrange a 
feitura de estimativas dos valores dos benefícios tri
butários envolvidos, assentada na formulação Q9 hi
póteses sobre o comportamento das variáveis que 
~ndem pela magnitude das referidas estimati
vas. Isto, de cer10 modo, é mais difícil do que sim
plesmente estimar os monlantes de receitas, pois o 
rol de hipóteses de trabalho considenado é muito 
mais amplo. 

8. Como é de conhecimento, o conceito de be
nefício tributário envol~e a idéia de Perda de arreca
dação, ou de renúncia de receita e, é um assunto 
que tem geradcÚnU!a polêmica. inclusive em nível 
internacional. OS EUA. por exemplo, têm dois orga
nismos cujo entendimento do que seja gasto tribulá
rio é distinto: a lista de benefícios tributários ofereci
da pelo Departamento do T escuro, baseada no con
ceitQ de legislação de referência, é sempre bem me
nor do que aquela elaborada pela Jolnt Commitllle 
on Taxatlon do Congresso daquele País, baseada 
no conceito de imposto de renda nonnal. 

9. É fundamental que haja urna conceituação 
firme e uniforme sobre o que se entende como be-

nefício .!ributário, por duas razões. A primeira, por
que .as estimativas feitas podem dar ao legislador 
uma visão distorcida, e geralmente superdimensio
nada, do potencial de receita di!>l)ensado por essas 
excepcionalidades, podendo induzi-lo a erro na for
mulação de política. Isto é particularmente imporlan
te quando se pensa em eliminar benefícios para ge
rar aumento de arrecadação, objelivando cobrir insu
ficiências de recursos orçamentários (o montante de 
benefícios tributários estimados no DBT pará 1996 
alcança 3,22% do PIB, significando uma renú'ncia de 
recursos da ordem de R$ 22,5 bilhões, a preços mé
dios de 1996). A segunda, porque é necessário que 
todos falemos a mesma linguagem, sob pena de não 
haver entendimento racional sobre a matéria 

1 O. A inconsistência conceituai gera inadequa
ções, como, por exemplo, a isenção do Imposto So
bre Produtos Industrializados (lPI} na aquisiçãO de 
material bélico pelas Forças Armadas, contida no 
DBT colTI() benefício tributário. Ora, neste caso, os 
sujeitos ativo e passivo (efelivo} da obrigação tribu
tária são o próprio Governo Federal; logo, como não 
haveria perda de receita, pois o que entra como re
ceita de um lado sai do outro como desembolso, não 
haveria como se falar em beneficio tributário. À rigor, 
essa isenção, paradoxalmente, dá ganho, e não per
da, de recursos para a União. Isto porque a alternati
va de cobrança do imposto a levaria dividir parte da. 
arrecadação com os Estados e Municípios, além ~ 
ter que arcar com o tributo embutido no preço do 
bem adquirido. 

11. Outro problema nessa linha, e também 
existente no DBT, é a exclusão da base de cálculo 
da COFINSIPIS da receita gerada pela colcx;ação de 
títulos públicos. Como o montante dessas con-tribui
ções. se cobrado, acabaria aumentando a taxa de 
juros pela chamada cunha fiscal, o que o Governo 
arrecadasse de um lado iria dispender do outro pelo 
aumen1o das despesas com juros; logo, essa tam
bém é urna isenção que não geraria benefício tribu
tário. Também não geraria benefício tributário, con
trariamente ao entendido no DBT, a não tributação 
de valores recebidos a titulas de diãrias, de vez que 
é uma indenização de gasiOs feitos pelo servidor, 
não aumentando a sua disponibilidade econõmica 
O mesmo ooorreria com os gastos realizados para o 
exercício da função profissional ou com a dedução, 
no âmbito das pessoas juridicas, de despesas de 
depreciação, ainda que acelerada 

12. Jã a isenção para indenização trabalhista, 
embora meritória, gera benefício tributário, porque 
escapa da legislação de referência do tribuiO e au-
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menta a disponibilidade econõmica do contribuinte. 
A dedução por gastos com educação e saúde tam
bém resultaria em benefício tribulário porque é utili
zada por um grupo restrito de contribuintes. A dedu
ção da contribuição da previdência social compulsó
ria, por sua vez, não seria considerada geradora de 
benefício tributário, por duas razões: alcança indis
tintamente todos os contribuintas e reduz a renda 
disponível. Porém, a dedução para previdência com
plementar particular geraria uni benefício tnbulário 
porque não reduziria a disponibilidade econõmica do 
contribuinte, com tudo se passando corno se fosse 
uma aplicação financeira de sua parte. 

13. Na situação dos tributos indiretos a classifi
cação não é menos compficada. Nesse caso, dentro 
da conceituação empregada, os manejos de alíquo
tas não provocariam benefícios tributários porque se 
alíquota mudou é porque mudou o entendimento do 
legislador com relação à tributação de um bem (nos 
casos dos impostos indiretos) ou de uma classe de 
contribuintes (nos casos dos impostos diretos); ou 
seja, são mudanças na legislação de referência do 
tnbuto e que afetam todos os indivíduos indistinta
mente. Além disso, no caso dos tnbutos indiretos, si
tuações hã em que a redução da alfquota de um 
bem, que não a zero, poderia provocar aumento, e 
não diminuição da arrecadação fiscal, devido ao fe
nômeno da elasticidade-preço da demanda. As de
sonerações objelivas, quaisquer que sejam suas for
mas (isenções, não-incidências eto.), ou seja, aque
las conferidas a produtos, têm o mesmo efeito de 
uma redução de aliquotas e também não produzi
riam benefícios tribulários. Já as desonerações con
cedidas a bagagem de passageiros que viajam ao 
exterior, a menos que estabelecidas por acordo de 
reciprocidade internacional, geram benefícios tribu
tários porque beneficiam grupo restrito de contribuin
tes.. T arnbém por beneficiar especilicamente uma re
gião, os estímulos ao desenvOlvimento da Zona 
Franca de Manaus são enquadrados como benefí
cios tributários. 

14. De outro. lado, não devem ser considerados 
benefícios tributários as desonerações cujo objetivo 
é viabllizar a realização de determinada operação 
econômica. ESte é partiruarmente o caso dos incen
tivos às exportações que, a prop6silo, a SRF vem 
acertadamente não enquadrando como benefício tri
butário. Com efeito, como nenhcm pais exerce alivi
dade monopolislica que lhe dê o poder de exportar 
tributos, admite-se que, se houver a cobrança de tri
butos, a exportação fica gravosa e a operação não 
se realiza. No caso de produtos primários, como ge-

ral(llente o preço é dado ao exportador pelo merca
do internacional, a cobrança de tributos diminuiria a 
sua margem de lucro e, a médio prazo, ele seria for
çado a mudar de atividade. No caso de produtos in· 
duslrializados, a cobrança de tributos encareceria o 
preço do produto e, diante da competitividade inter· 
nacional, o exportador também seria forçado a se re
tirar da atividade. É de se notar que, mesmo no caso 
em que a produtividade do exportador de produtos 
industrializados seja maior do que as dos concorren
tes, suficiente até mesmo para absorver, no curto 
prazo, o tributo cobrado, a médio prazo essa vanta
gem desapareceria, diante da elevada rapidez na 
disseminação do conhecimento tecnológico entre as 
nações. 

15. Essas considerações levam a conclusão 
que o conceito de benefício tributário é um conceito 
primordialmente ligado a propósito econõmico-orça
mentário, sendo de menor relevância o tipo jurídico 
da decisão legal que instituiu a desoneração (não-in
cidência constitucional, isenção etc.). Em razão dis
so, como ainda não temos na legislação bl;;.sileira 
nenhuma orientação sobre a matéria, procúrarnos 
basear a conceituação ora proposta na éxpêriência 
do Tesouro norte-americano, apenas adaptarido-a à 
realidade brasileira, vislo que nos EUA o orçamento 
de gasto tribulário envolve apenas os impostos dire
tos, e, em especial, o Imposto de Renda. Em nosso 
País incluímos também os tributos indiretos, tanto 
pela caracterisfica de nossa legislação, como pelo 
peso que tais incidência têm na arrecadação global. 
De resto, como complemento metodológico, visando 
à clareza classificatória, estabelece-se a obrigalorie
dade de serem fistados os cfJSpositivos desonerado
res de tributos e que não venham a ser enqu&rrados 
como benefícios tributáriOs, com a inóiCSção sucinta 
das razões para esse procedimento. 

16. Einbora o texto constitucional não se refira, 
explicitamente, às contribuições sociais sobre a fo
lha de pagamentos, também introduzimos a obriga
toriedade de apresentação de demonstrativo para 
essas incidências, tanto pela representatividade, em 
temnos de financiamento da seguridade social, como 
pela necessidade de s.evter um quadro geral das de
sonerações fiscais de obrigações compulsórias que 
geram renúncia de arrecadação. 

17. Relativamente aos demonstrativos de be
. nefícios creditícios e financeiros é importante que re
flitam todas as concessões efetuadas pelo poder pú
blico, seja através dos orçamentos, seja por meio de 
fundos de financiamento, para se ter urna visão 
transparente e consolidada da distribuição desses 
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benefícios. A utilização da taxa de juros Selic, como dade plena à determinação contida no § ~ do art. 
referencial de apuração de subsídios do custo do di- 165 do texto constitucional. 
nheiro, prende-se ao fato de que hoje esse indicador Sala das Sessões, 1 O de abril de 1996. - Se-
é empregado oficialmente para medir o custo a que nador Edison Lobão. 
incorrem os contribuintes se pagarem os tributos LEGISLAÇÃO CffADA 
com atraso e porque esse é o custo em que incorre 
0 Govemo para se financiar junto ao mercado. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRAS!L 18. Objetivando permitir uma efetiva avaliação 
temporal dos montantes dos recursos envolvidos, foi SEÇÃO 11 
incluída a obrigatoriedade de se apresentar quadro Dos Orçamentos 

que possibilite visualizar as variações entre as es1i- Art 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
mativas anualmente realizadas para os benefícios, estabelecerão: 
bem como os montentes provavelmente observados 1 _ 0 plano plurianual; 
para cada um deles. A referência de provavelmente, 11 _ as direlrizes orçamentárias; 
ao invés de efetivamente, prende-se ao fatO de que 111 _ os orçamentos anuais. 
em algumas situaç:ões não se dispõe de um registro § 12 A lei que instituir o plano plurianual esta-
conlábil claro que indique o montante de beneficio belecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, obje-
ocorrido, mas tão-somente de uma atualização de tivos e metas da administração pública federal para 
sua base de cálculo. Exéil"plo disso, é a isenção do as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
IPI para as saídas de produtos industriais da Zona para as relativas· aos programas de duração comi-
Franca de Manaus onde, no DBT que acompanha o nuada 
orçamento anual, estima-se um montante para tais § 2" A lei de diretrizes orçamentárias com-
operações e, sobre elas. aplica-se as alíquotas no- preenderá as metas e prioridades da administração 
minais do tributo; o beneficio provavelmente ocorrido pública federal, .incluindo as despesas de. capital 
somente será obtido após o fim do exercício, quando para 0 exerci cio financeiro. subseqüente, oriéntará a 
se tem o valor efetivamenta. !aturado e sobre o qual elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 
também será feita uma · eslima!iva com base nas as alterações na legislação tnbutária e estabelecerá 
mesmas alíquotas, visto que não se dispõe, como a política de aplicação das agências financeiras ali-
no caso dàs saídas tributadas, de nota fiscal identili- ciais de fomento... . . ... 

· cando o valor do imposto calculado e contabilizado § :;p o Poder Executivo pubücará, até trinta 
em separado. Por último, de forma a permitir que o dias após 0 encerramento de cada bimestre, relaló-
Poder Executivo se ajuste operacionalmente às no- rio resumido da execução orçamentária 
vas demandas de informações contidas no projeto, é § 4" Os planos e programas nacionais, regia-
previsto que a apresentação dos valores provavel- nais e. seta riais previstos nesta Constituição serão 
mente realizados em exercícios anteriores seja com- elaborados em consonância com o plano plurianual 
pletada gradualmente, a partir da prestação de con~ e apreciados pelo. Congresso NacionaL 
tas de 1997 (é de se lembrar que, por exemplo, no § fll A lei orçamentária anual compreenderá: 
caso do Imposto de Renda, as informações do exer- 1-0 orçamento fiscal referente aos Poderes da 
cicio T -1 na prálica somente estão disponíveis - se União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
o processament<>'éorrer bem - no exercício T +~;·de tração di reta e indireta, iro::lusive fundações instituí-
vez que as declarações são apresentadas em abril das e mantidas pelo poder público; 
do ano To e processadas até o restante deste exer- 11 - 0 orçamento de inveslimento das empresas 
cicio). · · emque a União, direla ou indiretamente, detenha a 

1S. Concluindo, diante da importância dos de- maioria do capital social com direito a voto; 
monstrativos em análiSe, tanto para a formulação de III - o orçamento da seguridade social, abran-
políticas públicas, como para o exercício integral da gendo todas as entidades e órgãos a ela vincuiados, 
prerrogativa do Congresso Nacional em fiscalizar e da administração direta ou indireta, bem como os 
controlar o processo orçamentário, apelo aos cole- fundos e fundações instituídos e mantidos pelo po-
gas Parlamentares para que apóiem o presente pro- der plblico. 
jeto de lei. que, sem dúvida, possibilitará substancial § e;o. O projeiiHle-lei orçamentária será acom-
aprimoramerrto na transparência alocativa dos recur- panhado de demonstrativo regionalizado do eleito, 
sos governamentais e, sobretudo, conferirá efetivi- sobre as receitas e despesas, decorrente de isençõ-
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es. anistias, remissões. subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e credilícia 

§ 72 Os orçamentos previstos no § 52, I e 11, 
deste artigo, compatibilizados coin o plano pluria
nual, terão entre suas funções a de reduzir desigual
dades inter-regionais, segundo critério populacionaL 

(À Comissão de Assuntos Economi
cos- decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 63, DE 1996 

Dispõe sobre a remissão de créditos 
tributários federaiS de pequeno valor. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O Ministro de Estado da Fazenda fica 

autorizado a conceder a remissão de créditos tribu
tários de valor corrigido não superior a dez rml UFIR, 
decorrentes de fatos geradores ocorridos até o sex10 
ano anterior à entrada em vigor desta lei, desde que 
referentes a débitos não inscritos na dívida ativa em 
fase de execução. .. . 

Art 2" O favor instituído no artigo precedente 
não se estande às contribuições de que tratam os 
arts. 149 e 195 da Constituição. 

Art 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Um dos entraves que se opõe (sem efeito) ao 
bom desempenho da arrecedação de tributos é, sem 
dóvida, a demora na sua cobrança, seja na esfera 
administrativa, seja nas execuçõeS judiciais, a des
peito de ser muito grande o número de fiJncionários 
da Secretaria da Receita Fedetal e de Procuradores 
da Fazenda Nacional que se dedicam exclusivamen
te à atividade administrativa e judicial de determina
ção e exigência de créditos tributários da União. 

Recentemente, a Lei 11' 8.748, de 9 de dezem
bro de 1993 criou dezoito Delegacias da Receita Fe
deral especializadas nas atividades concernentes ao 
julgamento de processos relativos a tributos e contri
buições federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal, o que demonstra a preocupação do 
Go,remo com a celeridade procedimental e com a 
rápida solução dos contenciosos. -

É muito grande, também,~ peso desses valo
rosos funcionários na folha de pagamentos da 
União, razão pela qual deve, o Governo, tirar deles o 
máximo proveito, direcionando-os para funções cujo 

retpmo seja garantido e, ao mesmo tempo, compen
sador. 

Assim, entendemos que a administração fiscal 
deve voltar sua atenção para os processos envol
vendo grandes quantias pois, enquanto a .Fazenda 
preocupa-se com todo o universo de devedores - a 

·imensa maioria pequenos, podem estar-lhe esca
pando os peixes grandes. 

Conforme informações da Secretaria da Recei
ta Federal, o total de créditos tributários em curso de 
cobrança administrativa e judicial monta a R$1 00 bi
lhões, devidos por 855 mil contribuintes. Desse total, 
R$98 bilhões são devidos por apenas 15 mõ contri
buintes, ou seja, menos de 2"/o dos devedores res
pondem por 98% do total devido. De posse desses 
dados, qualquer leigo conclui que, se a União cen
trar seus esforços na cobrança desse pequeno gru
po de devedores. os resultados de sua ação serão 
infinitamente superiores aos que vem atualmente 
conseguindo. 

Se recebidos os créditos desse pequeno con
junto de sujeitós passivos, teríamos à disposição do 
Governo Federal, para atendimento das necessida
des mais prementes da população, um voli)me de 
recursos dezasseis vezes maior que o total arreca
dado com o extinto IPMF, que agora ameaça voltar 
dissimulado em contnbuição social. 

A aprovação deste projeto dimnuirá em muito 
o acúmtio de processos administrativos em curso 
pela eliminação daqueles referentes a créditos tribu
tários de diminuta importãncia e em vias de prescri
ção, liberando os agentes fazendários para que pos
sam atuar com mais efetividade sob o aspecto da ar
recadação de rendas federais. 

Acreditamos que para o Congresso Nacional é 
esta a melhor maneira de colaborar com a admnis
tração tributária no sentido de melhorar o desempenho 
das Receitas T ribulárias Federais, botando t.m ponto fi
nal em demandas insignificantes e antigas, que só fa
zem consumir o preciOso tempo de um seleto gn.po de 
funcionários e que, mesmo vencidas pela Uniã>, em 
qua;e nada contribuiriam para os cofres pü>riCOS. Des
sarte, contarri:ls com voto favorável de cada um dos no
bres Pares do Senado e da Câmara dos Depúa:los. 

Sala das Sessões, 1 o de abril de 1996. - Se
nador João França 

LEGISLAÇÃO CITADA . 
LB N" 8.748, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993 

Altera a le!lislação reguladora do 
processo adminiStratiVo de determinação 
e exigência de crédito tributários da União, 
e dá outras providências. 



Abril de 1996 · ANAlS DO SENADO FEDERAL 00255 

O Presidente de República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1" Os dispositivos a seguir, do Decreto n" 

70.235(1), de 6 de março de 1972, que, por delega
ção do Decreto-Lei n" 822(2), de 5 de setembro de 
1969,. regula o processo administrativo de determ;:. 
nação e exigência de créditos tributários da União, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 9" A exigência de crédito tributá
rio, a retificação de prejuízo fiscal e a aplica
ção de penal idade isolada serão formaliza
das em autos de infração ou notificações de 
lançamento, distintos para cada imposto, 
contnbuição ou penalidade, os quais deve
rão estar instruídos com todos os termos, 
depoimentos, laudos e demais elementos de 
prova indispensáveis à comprovação do ilíci
to. 

§ 1" Quando, na apuração dos fatos, 
for verificada a prática de inflações a dispo
sitivos legais relativos a um imposto, que im
pliquem a exigência de outros impostos de 
mesma natureza ou de contribuições, e a 
comprovação dos ilícitos depender dos mes
mos elementos de prova, as exigências rela
tivas ao mesmo sujeito passivo serão objeto 
de um só processo, contendo todas as notifi
caçOes de lançamen!o e autos de infração. 

§ 22 Os procedimentos de que tratam 
este artigo e o artigo 7"' serão válidos, mes
mo que formalizados por servidor competen
te de jurisdição diversa da do domicílio tribu
tário do sujeito passivo. 

§ ~ A formalização da exigência, nos 
termos do parágralo anterior, previne a juris
dição e prorroga a competência da autorida
de que dela primeiro conhecer. 

Arl 15. ··----····----··----·--··--·····-
Parágrafo único. Na hipótese de devo

lução do prazo para impugnação do agrava
mento de exigência inicial, decorrente de de
cisão de primeira instância, o prazo para 
apresentação de nova impugnação, come
çará a fluir a partir da ciência dessa decisão. 

Art 16 .................................................. .. 

III - os motivos de fato e de direito em 
que se fundamenta, os pon!os de discordân
cia e as razões e provas que possuir; 

IV - as diligências, ou perícias que o 
impugnante pretenda sejam efetuadas, ex
postos os motivos que as justifiquem, com a 
formulação dos quesitos referentes aos exa
mes desejados, assim como, no caso de pe
rícia,o nome, o endereço e a qualificação 
profissional do seu peri!o. 

§ 1" Considerar-se-á não formulado o 
pedido de diligência ou perícia que deixar de 
atender aos requisitos previslos no inciso IV 
do art. 16. 

§ 22 É defeso ao impugnante, ou a seu 
representante legal, empregar expressões 
iníurioSas nas· esCritos apresentados .no pro
cesso, cabendo ao julgador, de ofício ou a 
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. 

§ ~ Quando o impugnailte alegar direi
to municipal, estadual ou estrangeiro, pro
var-lhe-á .o teor e a vigência; se assim o de
terminar o julgador. 

Arl 17. Considerar-se-á não impugna
da a matéria que não tenha sido expressa
mente contestada pelo impugnante, admitin
do-se a juntada de prova documental duran
te a tramitação do processo, até a fase de 
interposição de recurso voluntário. 

Art. 18. A autoridade julgadora de pri
meira instãncia determinará, de ofício ou a 
requerimento do impugnante, a realização 
de diligências ou perícias, quando entendê
las necessárias, indeferindo as que conside
rar prescindíveis ou impraticáveis, observan-

. do o disposto no artigo 28, in fine. , 
§ 1" Deferido o pedido de perícia, ou 

determinada de oficio, sua realização, a au
toridade designará servidor para, como peri
to da União, a ela proceder e intimará o peri
to do sujeito passivo a realizar o exame re
querido, cabendo a ambos apresentar os 
respectivos laudos em prazo que será fixado 
segundo o grau de complexidade dos traba
lhos a serem executados. 

§ 2" Os prazos para realização de dili
gência ou perícia poderão ser prorrogados, 
a juízo da autoridade.. 

§ 32 Quando, em exames posteriores, 
diligências ou perícias, realizados no curso 
do processo, forem verificadas incorreções, 
omissões ou inexalidões de que resultem 
agravamento da exigência inicial, inovação 
ou alteração da fundamentação legal da exi-
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gência, será lavrado auto de inlração ou 
emitida notificação de lançamento comple
mentar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, 
prazo para impugnação no concernente à 
matéria modificada 

Art 20. No âmbito da Secretaria da 
Receita Federal, a designação de servidor 
para proceder aos exames relativos a dai
gências ou perícias .recairá sóbre Auditor
Rscaldo Tesouro Nacional. 

Art 21. Não sendo cumprida nem im
pugnada a exigência, a autoridade prepara
dora declarará a revelia, permanecendo o 
processo no órgào preparador, pelo prazo 
de trinta dias, para cobrança amigável. 
~ ~ ~~ § 1 ~ No caso de impugnaÇão -partiat, 
não cumprida a exigência relativa à parte 
não litigiosa do crédito, o órgão preparador, 
antes da remessa dos autos a julgamento, 
providenciará a formação de autos aperta
dos para a imediata cobrança da parte não 
contestada, consignando essa circunslãncia 
no processo original. 

§ 2" A autoridade preparadora, após a 
· declaração de revelia e findo o prazo previs
to no caput deste artigo, procederá, em re
lação às mercadorias e outros bens perdi
dos em razão de exigência não impugnada, 
na forma do artigo 63. 

§ 3" ............................ ~----........... .. 
§ 4" ................................................... _. 
Art 25 ............................ --............ . 
I - .................................. -----·--

a) aos Delegados da Receita Federal, 
titulares de Delegacias especializadas nas~ 
atividades concernentes a julgamento de 
processos, quanto aos tnbutos e contribuiçõ
es administrados pela Secretaria da Receita 
Federal. 

b) .................................. --.. ·-·----.. . 
11 - ................................... --.............. -
§ ,12. ............................... --.......... - ... . 
I - 12 Conselho de Contribuintes: Im

posto sobre a Renda e Proventos de Qual
quer Natureza; Imposto sobre lucro üquido 
- ISLL; Contribuição sobre o Lucro Líquido; 
_Contribuições para o Programa de Integra
ção Social - PIS, para o Programa de For
mação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP, para o Fundo de Investimento So
cial- COFINS, instituídas, respectivamente, 
pela lei Complementar n2 7, de 7 de setem-

, bro de 1970, pela lei Complementar n2 8, de 
,3 de dezembro de 1970, pelo Decreto-lei n2 
1.940, de 25 de maio de 1982, e pela Lei 
Complementar n2 70, de 30 de dezembro de 
1991, com as alterações posteriores. 

§ 4" O recurso voluntário interpoSto de 
decisão das Câmaras dos Conselhos de 
Contribuintes no julgamento de ~recurso de 
ofício será decidido pela Câmara Superior 
de Recursos Fiscais. 

Art 28. Na decisão em que for julgada 
queslão preliminar será também julgado o 
mérito, salvo quando incompatíveis, e deia 
consiará o indeferimento fundamentado do 
pedido de diligência ou perícia, se for o 
caso. 

Art 31. A decisào conterá relatório re
sumido do processo, fundamentos legais, 
conclusão e ordem~ de intimação, devendo 
referir-se, expressamente, a todos os autos 
de infração e notificações de lançaniento ob
jeto do processo, bem como às ràZões de 
defesa suscitadas pelo impugnante contra 
todas as exigências. 

Art 33. . ............................................ _ 
Parágrafo único. No caso em que for 

dado provimen!D a recurso de ofício, o prazo 
para interposição de recurso voluntário co
meçará a fluir a partir da ciência, pelo sujeito 
passivo, de decisão proferida no julgamento 
do recurso de oficio. 

Art 34. . ................................. _ _;,__, 

I - exonerar o sujeito passivo do paga
mento de crédito tributário de valor total (lan
çamentos principal e decorrentes), atualiza
do monetariamente na data da decisão, su
perior a 150.000 (cento e cinqüenta mil) Uni
dades Rscais de Referência- UFIR. 

Art 59. ~ ...................... ---··-···--·--
/ 

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

~ § 32 Quando puder decidir do mérito a 
favor do sujeito passivo a quem aproveitaria 
a declaração de nulidade, a autoridade jul
gadora não a pronunciará nem mandará ,.. 
petir o ato ou suprir-lhe a falta 
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Art. 22 São criadas dezoito Delegacias 
da Receita Federal especializadas nas ativi
dades concernentes ao julgamento de pro
cessos relativos a tributos e contribuições 
federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal, sendo de competência dos 
respectivos Delegados o juigamento, em pri
meira instância daqueles processos_ 

§ 12 As Delegacias a que se refere este artigo 
serão instaladas, no prazo de ceirto e vinte dias, por 
ato do Ministro da Fazenda, que fixará a lotação de 
cada unidade, mediante aproveitamento de cargos e 
funções existentes, ou_ que venham a ser criados, na 
Secreiaria da Receita Federal. 

§ 22 Até que sejam instaladas as Delegacias 
de.que trata o caput deste artigo, o julgamento nele 
referido continuará sendo de compelênciados Dele
gados da Receita Federal. 

Art. 32 Compete aos Conselhos de Contribuin
tes. observada sua competência por malêria e den
tro de limites de alçada fixados pelo Ministno da Fa
zenda: 

I - julgar os recursos de ofício e voluntário de 
decisão de primeira insiãncia, nos processos a que 
se refere o art. 12 desta lei; 

11 - julgar os recursos de ofício e voluntário de 
decisão de primeira insiãncia, e de decisões de re
cursos de oficio, nos processos relativos a reslituí
ção de impostos e contribuições e a ressarcimento 
de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos. 

Art. 42 O Ministro da Fazenda expedirá as ins
truções necessárias à aplicação do disposto nesta 
lei, inclusive à adequação dos Regimentos Internos 
dêS Conselhos de Contribuintes e da ê:ãrnari Supe
rior de Recursos Fiscais. 

Art. 5"- As despesas decorrentes desta lei cor
rerão à conta das dotações orçamentárias próprias 
do Ministério da Fazenda 

Art. 69- Esta lei entra em vigor ria data de sua 
publicação. · ' - · 

Art. 72 Revogam-se os arts. 69- e 19 do Decreto 
~ 70235, de s de março de 1972. - ITAMAR 
FRANCO, Presidente . da Replilfica - Fernando 
Henrique Cardoso. 

(A Comissão de AssW71:os Eccnômi
cos - áecisào terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os proje
tes serão publicados e remetidos à comissão com
petente. 

Passa-se à lista de onadores. 

Cpncedo a palavra à primeira oradora inscrita, 
a nobre· Senadora Benedita da Silva 

A SRA. BENEOITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, domingo último, dia 07 de abril, co
memorou-se o Dia Mundial da Saúde. O tema esco
lhido para este ano fOi "Municípios e Comunidades 
Saudáveis: Por Uma Vida Melhor". 

O Dia Mundial da Saúde marca o surgimento 
da Organização Mundial da Saúde, fundada em 
1948. Essa data serve como marco pªra abordar
mos detidamente a dramática situação da saúde do 
povo brasileiro. 

Num primeiro momento, entendo ser necessá
rio identificar a origem. as raízes de um processo de 
adoecimento crónico em que atualmente está mer
gulhada a maioria da população brasileira 

Os dicionários traduzem que "tome é uma sen
sação desagradável provocada pela falta de alimen
tos no organismo". Os cientistas acrescentam que 
essa prolongada falta de alimentos gera o enfraque
cimento. a inanição e, depois, a morte. Quando o or
ganismo sobrevive, a falta de minerais, vitaminas e 
proteínas causa as chamadas doenças carenciais: a 
falta de ferro causa anemia; a falta de vitamina A, a 
cegueira; a falta de vitamina D, o raquitismo. E por 
aí vai. São as chamadas doenças da fome. 

Quando esse quadro se apresenta generaliza
do, atingindo grandes contingentes populacionais, 
como infelizmente é o caso do Brasil, fica explícito o 
que de mais negativo um país pode apresentar:: a 
inexistência de um política social. o descaso dos go
vernantes para com a saúde e a qualidade de vida 
da populaçãq. é um feto gravíssimo para o futuro de 
qualquer nação, pois todas pretendem alcançar pa
tamares de desenvolvimento compatíveis com o rit
mo mundial, quando seus sucessivos governos, tal- · 
vez por total falta de visão política, não priorizam, 
para alcançar esse desenvolvimento, as bases sóli
das que uma população Saudávei oferece. 

Sabe-se que urna melhor qualidade de vida re
sulta de decisões políticas e não de fOrmas de go
verno. O governo que alenta para a educação e a 
saúde do seu povo obtém resultados expressivos 
em termos de qualidade de vida da população e pro
gr~ Social efelivo do país. Pobre ou rico, o pais 
que prioriza esses setores eleva sensivelmente a ex
peclativa de vida e a capacidade de aprendizagem, 
a partir do nível intelectual que a população logrou 
atingir. é o caso decCuba"pór.e>:emp~o,-país que vi

. sftei recentemente. Sabemos qUe é um país pobre, 
limitado geograficamente, que sofre um feroz blo-
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queio há mais de 30 anos, mas que e5lã em dia com 
a educação, está na vanguarda da saúde e possui, 
orgulhosamente, um povo saudável e culto. O Chile 
também passou a ser um bom exemplo, pois está in
vestindo 70% de todo o seu orçamento em políticas 
sociais. Outros exemplos são os Estados Unidos, 
que investem em saúde U$2.700,00 per capita, e a 
Argentina, que investe U$250 per capi!a. Enquanto 
nós, atualmente, investimos apenas U$80 per cap;. 
la em saúde. 

A desnutrição desempenha um trágico mas de
terminante papel no destino do povo brasileiro. A 
cada 30 minutos morrem 20 crianças, tendo como 
causa básica, ou associada, a desnutrição profunda 
Estudos do Unicef revelam que mil crianças bl"asllei
ras morrem, a cada 24 horas, antes de completar 
um ano de vida, vítimas da desnutrição. Esse é o 
verdadeiro termómetro que mede a doença social a 
que ainda hoje, tragicamente, está fadada a Nação 
brasileira. 

O que se tem feito para combater efetivamente 
essa situação de verdadeira imoralidade? 

O tema escolhido pela Organização Mundial da 
Saúde, para este ano, "Municípios e Comunidade 
Saudáveis: Por urna Vida Melhor", é importante por
que as mudanças políticas, econõmicas, demográfi
cas e sócio-culturais ocorridas no Brasil nas últimas 
três décadas levaram a maioria da população a uma 
complexa sriuação em que os problemas de saúde 
não podem mais ser encarados apenas pela pers
pectiva tradicional de cuidados médicos. 

No País como um todo é urgente urna ação po
lítica séria e abrangente em setores como sanea
mento básico, educação e saúde, com recursos or
çamentários compatíveis com as necessidades. 

AcabamOS de votar o Orçamento e temos ab
soluta certeza de que ele não detém recursos com
patíveis para essas necessidades na área de saúde. 
Por isso, é urgente uma política de red"ISlribuição de 
renda, pois o mundo inteiro sabe que o Brasil é um 
dos países mais injustos nesse sentido. É urgente 
realizarmos urna reforma agrária que tenha continui
dade numa polítiCa. agrícola que assente o homem 
ao campo, dando 'sustantação e viabilizando o traba
lho é a vida de pequenos produtores rurais para que 
produzam mais e mais alimentos, diminuindo assim 
o abandono do campo e os boisões de miséria nas 
grandes cidades. 

Sabemos que esse movimento dos sem-terra, 
daqueles que trabalham pela reforma agrária, mobir,.. 
zou o Pais em mais de vinte Es!ados, numa manf. 
!estação altamente pacífica para sensibilizar e dizer 

qLte essa questão da reforma agrária não pode e 
nãa deve ser ideológica, nem tampouco bandeira de 
algum partido. Assisti, pela televisão, quando per
guntaram aos sem-terra se eles estariam afinados 
com algum partido de esquerda Eles colocaram que 
o movimento é autónomo, independente, e cada um 
segue o partido que quiser. É lógico que essa ban
deira deve ser_abraçada por todos os partidos politi
cas e, principalmente, pelo Governo Federal, que 
deve fazer, de imediato, os assentamentos já pro
gramados para que possamos não só garantir a pro
dução de alimentos, mas também acabar com os 
bolsões de miséria existentes, dando uma certa es
tabilidade para aqueles que trabalham na terra. 

Minha convicção é a de que essas seriam algu· 
mas das medidas com as quais poderíamos resga
tar, verdadeiramente, a qualidade de vida e a saúde 
do nosso povo. 

Enquanlo isso não ocorre, o Brasil ocupa o se
gundo lugar no mundo em casos de hanseníase, fi
cando logo depois da fndia Além disso, só em 1994 
foram notificados 158 mil casos de lepra. E não 
adianta dizer que isso é uma maldição bibli~ trata
se, na verdade, de uma realidade brasileira que já 
deveria ter sido modificada, porque temos recursos 
e condições para fazê-lo. 

Sagundo a Fundação Nacional da Saúde, a 
cada ano surgem entre 30 a 36 mil novos casos da 
doença no Brasil. A tendência é de crescimento do 
número de casos porque o período de incubação da 
doença é semelhante ao da AIOS: em média, dura 
de três a seis anos, mas pode chegar até a dez 
anos. Mesmo com um plano de controle da doença, 
a partir de 1986 o número de casos aumentou. 

Outro exemplo é o caso da hepetite B - sabre o 
qual tive a oportunidade de pronunciar-me recente
mente -, que é virótica e mata mais pessoas em um 
dia do que a AIOS em um ano, sendo cem vezes 
mais contagiosa. Segundo dados da Fundação Na
cional da Saúde, pelo menos 8% da população bra
sileira já contraiu o vírus da hepatite B. Na Região 
Amazónica existe um hiperendemia, onde várias co
munidades apresentam quase 1 00% de infecção. Os 
índices de contágio no Estado de Santa Catarina 
também são alarmantes. Mesmo assim, o Brasil ain
da não produz a vacina contra esse vírus, extrema
mente perigoso, contagioso e mortal. Há dois meses 
o Ministro da Saúde sustou um processo de compra 
de 20 milhões de doses da vacina O motivo alegado 
foi que um laboratório coreano oferecia produto simi
lar por um terço do preço dos laboratórios que ven
ceram a fi citação. No entanto, uma comissão de léc-
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nicas do próprio Ministério da saúde, formada por 
cientistas de renome, aconselhou a não aquisição 
da vacina coreana. 

Enquanto isso, milhares de brasileiros conti
nuam morrendo por causa da hepatite B e infectan
do outros milhares sem que haja qualquer campa
nha nacional. Recentemente morreu o arquileto e 
poeta Pedro Pelegrlno, vitima da doença, contraída 
por uma transfusão de sangue .. 

O problema da tuberculose é outro exemplo 
critico no nosso País. Essa doença estã sendo obje
to de preocupação em nível internacional pela Orga
nização Mundial da Saúde, que a classificou corno a 
única emergência global. A tuberculose é a doença 
que mais mata ou debilita adultos com idade entre 
15 e 59 anos em todo o mundo. Morrem mais mu
lheres em idade gestacional por tuberculose do que 
por causas relacionadas à gestação ou ao parto. No 
Brasil, os serviços de saúde notificam anulllmente 
90 mil casos novos e 5 mil mortes em decorrência 
da tuberculose. Isso significa que a doença mata 
diariamente 14 pessoas, colocando o Brasil em 6" 
lugar em número de casos no mundo, ficando atrás 
somente da fndia, Indonésia, China, Filipinas e Pa
quistão. 

A detecção e cura dos transmissores é a forma 
mais efetiva de prevenir e controlar a disseminação 
da tuberculose. Para isso, os tratamentos e medica
mentos, que são muito baratos - um tratamento cus
ta em média 11 dólares por pessoa-, deveriam estar 
disponíveis na rede pública de saúde. Mas o progra
ma de combate à tuberculose foi desmontado pelo 
Governo Collor de Mello e desde então não tivemos 
mais uma política ostensiva 

- Atualmente, no Brasil, estamos nos defrontan
do com um fenômeno que é um verdadeiro parâme
tro da situação crítica da saúde no Pais. Principal
mente no eixo Rio-São Paulo, as taxas de abandono 
de tratamento são muito elevadas. Os determinantes 
desse fenômeno são complexos, mas os elementos 
apurados, mais diretarnente responsáveis por isso, são 
a precariedade ·da rede de atendimento, geralmente 
distante do local de domicilio, os longos períodos de 
espera,. estoques irregulares de medicamentos e 
pessoal desmotivado e insuficientemente treinado. 

A Sr!- Marina Silva- V. E# me permite um 
aparte, nobre Senadora Beneórta da Silva? 

- A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo, com 
muita honra, o aparte a V. E#. 

A Sr!- Marina Silva - Parabenizo V. Ex" por
que, neSta Casa, sempre tem abordado temas que 
se referem aos direitos sociais, e a saúde é um direi-

to do cidadão • assim está na nossa Constituição. V. 
Ex", .;;rté· por ser da área de saúde, tem todo um en
volvimento com a problemática e coloca muito bem 
as mazelas a que o Brasil tem submetido a sua po
pulação: doenças já resolvidas, do ponto de vista 
médico - porque temos as saídas do ponto de vista 
clínico, dos remédios -, continuam a matar cidadãos 
brasileiros, senão meio cidadãos. porque não têm os 
seus direitos constitucionais assegurados. A saúde é 
um deles; a educação é outro. Inclusive a educação 
ajuda também no que diz respeito à questão da saú
de. V. E# sabe disso. Há um problema que acho 
fundamental resgatar: apesar de o SUS - Sistema 
único de Saúde ter toda uma teorização e tentar im
plementar uma saúde preventiva, em detrimento da 
que é praticada, que é a curatiVa, esse siStema não 
funciona no Brasil. Isso porque requer uma série de 
outros pré-requisitos, que não são atendidos, refe
rentes a uma política de geração de emprego e ren
da, melhoria da qualidade de vida, saneamento bási
co e uma série de pontos que são fundamentais 
pára se fazer a saúde preventiva No entanto, exis
tem em algumas administrações, em alguns Esta
dos, experiências muito localizadas sobre a questão 
da instituição da saúde voitada para as famllias, com 
médicos de farnilia, com agentes comunitários, com 
todo um envolvimento da comunidade no processo 
de prevenção às doenças. Isso vem apresentando 
resultados, principalmente no que se refere à dimi- . 
nuição da mortalidade infantil, à diminuição de doen
ças, porque muitas vezes o Poder Público, por não 
investir nesses programas, acaba gastando mais. 
Por exemplo, uma coisa é uma criança com uma pe
quena gripe ou uma diarréia ser tratada no início da 
doença - ou mesmo evitar-se essa doença; porque 
isso pode acontecer -, e outra coisa é essa criança 
já entrar em uma unidade de saúde com um quadro 
de pneumonia grave, necessitando ficar internada, 
pois haverá gastos com remédios que, às vezes, po
dem ser caros. O Poder Público acaba gastando 
muito mais dessa forma do que se, realmente, fizes
se um investimento nesses agentes comunitários de 
saúde, contratando médicos que aluem nas comuni
dades, nos postos, fazendo um sistema realmente 
descentralizado. Só estou aqui tentando falar um 
pouco daquilo que conheço, pelo menos na minha 
região, e da experiência que tenho da Prefeitura de 
Rio Branco, que é administrada pelo PT. EstamOS 
criando o programa de saúde da família, que tem di
minuído a mortalidade infantil e tem dado, digamos 
assim, um alento para aS populações das periferias. 
Mesmo sendo leiga na matéria, tenho observado 
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que o caminho é esse, e não o que é praticado no 
nosso Pais, muitas vezes atê por interesses qlie 
desconhecemos, que é a prática da saúde curativa, 
onde há investimento· em remédios, onde há investi
mentos numa área que não responde à demanda da 
saúde pública do Brasil. Muno obrigada 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Ex• e o incorporo ao rneu discurso, até 
porque a intervenção de V. Ex•, Senadora Marina 
Silva, apenas adiantou e enriqueceu o que estou co
locando. Não apenas na Prefeitura a que V. Exª se 
referiu, mas em todas as prefetturas administradas 
pelo Partido dos. Trabalhadores uma das principais 
marcas é esse investimento na área de saúde e 
educação. Isso tem trazido um grande sucesso não 
para quem está administrando - no caso, os prefei
tos -, mas para a população, que!em tido um atendi
mento de saúde preventivo e esta fficõrporando na 
necessidade da saúde curativa condições que são 
paralelas. intermediárias. e até ·resgatando, de um 
passado que conheci pelo meu tempo de vida, o mé
dico de família Portanto. o aparte de V. Exª é como 
uma seqüência deste meu pronunciamento, preen
chendo as suas lacunas. 

Também os profissionais da área de saúde, 
Senadora Marina Silva. precisam ser bem pagos e 
treinados. Não é mais possível que se conviva com 
uma remuneração dos serviços médicos em pata
mares de R$3,00 a consulta. Isso é um insulto. Os 
profissionais da saúde estão acumulando dois, três, 
quatro empregos, trabalhando doze, quato12e, dezes
seis horas por dia para terem um saiário mais ou me
nos. Não podemos também conviver com isso, porque 
o atendimento passa a ser de baixa qualidade. 

Estamos assistindo ultimamente a uma fuga 
em massa, independentemente das medidas que o 
Governo possa estar sugerindo, do emprego públi
co; onde antes existiam serviços de excelência, os 
hospiTais estão ficando sem condições de atender à 
população. 

Como V. Ex• bem colocou. sou da área de saú
de, mas no dia em que concluir o meu mandato e 
n'!o estiver mais disposta a disputar nenhuma elei
ção quero crer que dificilmente voltarei para a minha 
atividade de enfermagem, dado o fato de que não se 
tem um respaldo, uma susternação, a nível de salá
rio e úe condição de trabalho. Nessa atividade, difi
cilmente poderia sustentar a minha faÍnília ou meS
mo gozar de um certo conforto individua!. 

É importante também que possamos resgatar 
os direttos dos servidores da área de saúde. Coinci
dentemente. temos tramttando nesta Casa um prOJe-

to ,regulamentando essa matéria que pura e simples
mente foi vetado pelo Presidente, e estamos em· en
tendimento com as Uderanças. A carga horária des
ses servidores, como acabo de dizer, é extrema
mente pesada 

No Rio de Janeiro, a crise nos hospitais é dra
mática e foi muitas vezes denunciada, mas nenhu
ma providência ainda foi tomada O Governo esta
dual assiste impassível ao caos da Saúde na Zona 
Oeste do Rio, e o que é pior. há sérias denuncias de 
que não utilizou grande parte dos recursos destina
dos à Saúde. Onde foram utilizados, então? 

Enquanto isso, o prefetto do Rio afirma ter mais 
de 1 bilhão de reais em caixa. Mas priorizou obras 
de embelezamento da cidade e a Saúde? Os hospi
tats Municipais também estão em sérias dificuldades 
e os profissionais também são mal remunerados. A 
evasão médica no município existe e não é peque
na Na zona oeste do Rio, por exemplo, os postos 
de Saúde Municipais funcionam em codições sub

. humanas. É uma vergonha! Se ali fossem investidos 
parte da poupança que o prefeito diz ter em çaixa -
ao invés de preocupar-se em mexer com as pedras 
das caiçadas de Copacabana - A população fjoderia 
dispor de um atendimento melhor, mais humano, in
clusive nos finais de semana, diminuindo as filas e o 
sofrimento da população carente. 

Para ilustrar uma vez mais o gravíssimo qua
dro da saúde no país, raras vezes o desprezo pela 
vida humana terá chegado ao ponto tão baixo quan
to no lamentavel episódio do funcionamento do Insti
tuto de Doenças Renais de Canuaru. em Pernambu
co. que já é. responsável pela morte de mais de 35 
pacientes que ali se submeteram ao tratamento de 
Hemodiálise, em menos de um mês. Trata-se de 
um procedimento criminoSo que tem de ser tratado 
com o máximo rigor da lei, até para que sirva de ad
vertência a tantas outras Instituições de Saúde es
palhadas pelo Pais. Sabe Deus o que estará acon
tecendo em locais os mais distantes! Poderia abor
dar, ainda a queStão da denque, da Malária, da Aids, 
etc. etc. etc. Mas encerro a:jui o quadro da Saúde no 
pats afirmando que o Brasil tem de se esforçar muito. 
mas muito mesrro para resgatar qualidade. o conceito 
e a conliabilidade em seu Sistema de Saúde! 

Neste sentido, será realizada a X Conferência 
NaCJonaJ da Saúde, este ano, oportunidade em que 
se fará uma ampla reviSão do Sistema de Saúde 
Brasileiro. Quero cumprimentar o Ministro da Saúde, 
Dr. Adib Jatene. pela convocação de tão importante 
Conferência e pelo empenho que vem demonstran
do no sentido de detectar traudes. visando o correto 
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investimento das verbas para minimizar os efeitos 
do quadro dramático da saúde no País. Assim, a 
questão central das mudanças anunciadas pelo Mi
nistério para melhorar a gestão do Sistema Único de 
Saúde - SUS -. bem colocada pela Senadora Mari
na Silva, merece ser destacada 

O Ministério Vai transferir para os Municípios a 
prerrogativa de pagar os Hospitais conveniados com 
o sistema. Dentro dessa política de descentraliza
ção. adequada a um País de·dimensões continentais 
e problemas bastante distimos em cada uma das 
suas regiões. há que se atentar a urna questão preo
cupante: como será o controle posterior dos paga
mentos feitos pelas Prefeituras. Ou seja. como des
centralizar sem perder o controle dos gastos? 

A descentralização é a forma mais democrática 
de levar a saúde à população. tanto que o tema da 
Organização Mundial da Saúde para esta ano está 
justamente ligado ao conceito de Município. Mas a 
fiscalização dos recursos é uma prioridade no com
bate às fraudes e desvios das verbas destinadas à 
saúde. Em se passando diretarnente esses recursos 
às Prefeituras. os investimentos não estarão garanti
dos não raro os interesses se dispersam e a corrup
ção aflora A CPI que apurou as fraudes do SUS. 
mostrou exemplos estarrecedores de carreiras políti
cas que floreceram às custas de verbas desviadas 
ou mal usadas da saúde. 

A flscalização das verbas deve ser a palavra 
de ordem. Vai levar um bom tempo para que a cons
ciência de cidadania esteja plenamente disseminada 
no País. Por isso. a autofiscalização para quen) usa 
verbas públicas é sempre uma opção perigosa no 
Br_asiL Assim. o Ministério da Saúde precisa desen
volver um sistema eflciente para fiscalizar as contas 
municipais e estaduais. Esta é a minha preocupação 
maior a respeito das reformas proposlas pelo Minis
tério da Saúde. 

Rnalizando. desejo registrar minha expectati
va de que· a X Conferência Nm:ionah:le Saúde de
libere no sentido de que se promovam as reformas 
necessárias no SUS. encaminhando soluções para 
atender a expectativa colocada pela Conferência 
de Alma Ata. realizada em 1978. pela Organização 
Mundial de Saúde. Saúde para todos no Ano 
2000!. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
- Muito obrigada 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva. o Sr. Nabor Júnior. deixa a cadeira da 
presidência. que é ocupada pelo Sr. Eman
des Amonn. 4E Secretário. 

O . __ SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miran
da. por 20 minutos, por cessão do Senador Eman
desAmorím. 

O SR.. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr% e 
Srs. Senadores. é com ãnirrio construtivo e espiiito 
desarmado que chego a esta tribooa pare analisar 
algumas realidades do nosso aluai momento políti
c:o. Tentarei ser justo no aplauso. sem ser intransi
gente na cnlica, ao falar de um governo que apóio. 
livre de condicionamentos de interesse que não se
jam aqueles que são ditados pela parcela da popula
ção brasileira que represento nesta Casa Um Go
verno que, para justiflcar tudo o que dele se espera, 
já não pode mais adiar o seu momento de autocriti
ca, linnada no convencimento de que estamos dian
te de dois países conflitantes entre si: o país do futu
ro de médio e de longo prazos. que será impulsiona
do pelas reformas já aprovadas ou em andamemo; e 
o país do presente, marcado pelas manchas negras 
de uma crise persistente e maligna. que cobre gran
des extensões de seu território e de seu tecido so
cial. 

Por todos os motivos, a tiderança incontestável 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem sim
bolizado o centro de convergência das aspirações 
nacionais. Além da postura ética e do caráter ampla
mente reconhecido do homem. tem os dotes acadê
micos do cientista social. mas tem. sobretudo, como 
trunfos adicionais de autoridade para o exercício da 
Presidência da República, o apoio fortemente majo
ritário das umas e o prestigio sucessivamente confir
mado pelas pesquisas de opinião. Raríssi,mos ho
mens públicos alcançaram. na História deste País, 
tantas condições favoráveis para liderar a sociedade 
e a ela corresponder. 

Graças à sua persistência, e embora com o sa
crifício de setores mais frágeis da economia, como a 
agricultura, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so derrubou a inflação, restabelecendo os elos per
didos da cidadania e criando nos mercados externos 
um ambiente favorável para novos investimenlos 
num país de grandes potenciais. mas reconhecida
mente descapitalizado. Essa é uma dívida do povo 
brasileiro ao esfon;o e à liderança do Chefe do Go
verno. Também lhe devemos o encaminhameltlo 
das reformas que vão transformar a face econômica 
e reduzir as desigualdades sociais do País. É um 
saldo altamente positivo tanto para o Governo. como 
autor das iniciativas, quanto pare a sociedade. como 
beneficiária final das mudanças. 
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Mas não basta. A queda da inflação não é um 
fim em si mesma, mas um instrumenio para reorga
nizar a economia e nela reambierrtar o poder repro
dutivo de novos investimentos. O sucess<nro conr
bate à inflação é pré-condição para o desenvoM
menio económico e social, desde que as pohlicas de 
governo se voltem para este objetivo seguinte, ser
vindo-se das circunstâncias favoráveis nos campos . 
da política e da economia. Infelizmente, parece que 
o Brasil não está seguindo. essa receita, consumin
do-se nas ações menores do varejo e da rotina Não 
há sinais objetivos de qualquer esforço para dotar o 
País c:Om um modelo de planejamenio de longo pra
zo, contemplando setores básicos de infra-estrutura 
O Ministério do Planejamento e Orçamento não 
cumpre a função implícita em seus objetivos, confor
mando-se com a prática medíocre de ações mera
mente fazendárias e de controle orçamentário. 

Na paisagem ampliada da Esplanada dos Mi
nistérios, a impressão não é diferente. lr!Vemos to
dos a sensação de que o Governo esgoiou o seu ar
senal de iniciativas, depois do encaminharnenlo das 
reformas ao Congn;~sso. No horizonte visível, não 
são notadas aquelas preocupações de caráter cOm
plementar para a implementação das reformas já 
aprovadas. A apatia do Governo já inquieta os inves
tidores internacionais que estão apostando no Brasil 
pós-reformas. As necessidades imediatas daquele 
·país do presente, conturbado pela multiplicidade de 
suas crises sociais, estão aparentemente fora das 
preocupações do Governo. Mas o país do st.i:lde
senvolvimento não pode esperar pelos resultados dO 
país das reformas. A paralisia é inquietante. 

Não cometo a injustiça de afirmar que o Gover- · 
no está vivendo um período de ressaca prolongada, 
comemorando ainda as suas vitórias. Mas diria que, 
após algumas goleadas, o primeiro escalãoencheu
se de arrogância e entediou-se, esquecendo-se de 
que precisa vencer outros desafios para ganhar o 
campeonato dO desenvolvimento, na transição para 
o próximo século. O Presidente tem o campo, a 
bola, o time e á·torcida, e não tem adversários com 
força suficiente para bloquear-lhe novas vitórias. É 
imperioso que Sua Excelência faça trovejar a voz do 
Olimpo para reanimar a sua equipe de governo, ou 
substituir aqueles que estejam cansados da glória 
ou não trabalhem para o conjUrito da sociedade. 

O Presidente tem três quartos de seu mandalo 
para cumprir, e ainda lhe resta a perspectiva da ree
leição, se confirmar as suas credenciais para conse
guir o apoio do Congresso e do povo brasileiro. Eu 
estou na primeira linha dos defensores da reeleição, 

e e;spero que o Presidente reaja para justificar esior
ços políticos nesse sentido. Os destinatários de suas 
cobranças estão bem visíveis, podendo ser alcança
dos rapidamente pela mira, pelo poder e pela vonta
de política do Palácio do Planalto. Sem qualquer es
forço de imaginação, qualquer brasileiro mediana
mente informado poderá relacionar os alvos da apa-
tia oficial. · 

Cito pessoalmente alguns exemplos: a privati
zação não avança, comprometendo as linhas bási
cas do processo de recuperação da eficiência do Es
tado. O País continua carecendo de urna política de 
habitação · objetiva, de orientação centralizada Os 
juros mantêm-se nas ailuras, inviabilizandc5 novos in
vestimenlos reprodutivos de renda. A queda cres
cente no nível de eiTI(lrego assusta a população, 
más os debates sobre o assunto não saem dos limi
tes da retórica A rede pública de saúde está falida, 
enquanto a promiscuidade dos esgoios a céu aberro 
multiplica o poder disseminador das doenças. O se
ter educacional consom!Hle nos debates e nas teo
rias que não levam a providências efetivas. Ãs recei
tas de exportação, sobretudo na minha região, ·a 
Centro-Oeste, sofrem com os ónus pesados 'de uma 
estrutura rodoferroviária arcaica e ineficiente. Esta
dos e municípios vivem o doloroso calvário da insol
vência. E as raízes de todos esses males são adu
badas pela indiferença da burocracia 

É preciso repensar esta face do País, que não 
depende exclusivamente das reformas, mas de deci
sões políticas de emergência Com o seu crédito 
pessoal ainda inalterado, graças à generosa com
preensão do povo brasileiro para este momenlo de 
transição, o Presidlente da REipública precisa sacudir 
o seu Ministério e revocacionar o seu Governo para 
a ação. Sua Excelência terá ao seu lado o Congres
so, os partidos e um povo sensível à perSuasão par
ticipativa. Para isso, é imprescindível uma retomada 
de priilcipios solidários entre o poder e a sociedade, 
buscando-se o reencontro das identidades de cam
panha. O Presidente tem nas mãos todas as cartas 
para vencer as apatias momentâneas e elelrizar o 
ãnimo da Nação, reconquistando os descrentes e 
mantendo ao seu lado os que ainda não debanda-
ram. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Mui
to obrigado. 

A SRA. JÚNIA MARlSE -Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, 
como Líder do POT. S. Exª dispõe de cinco minutos. 
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A SRA. JUNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Sem re\lisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores, trago aqui exemplares dos princi
pais jornais do nosso País, nos quais vemõs desta
cada em fotos, inclusive coloridas, a repressão prati
cada ontem, em Belo Horizonte, pela Policia Militar 
do Estado contra os trabalhadores sem terra que 
vieram de Governador Valadares para a Capital, 
nesse Movimento em favor da reforma agrária. · · 

Esse conflito, Sr. Presidente, Sr"s e Sts. Sena
dores, marca profundamente a história de um passa
do que toda a sociedade brasileira gostaria de ver 
sepultado. Por mais que as autoridades deste País 
queiram reprimir manifestações demOCráticas como -
essa, o Movimento dos Sem-Terra objeliva mostrar, 
sem dúvida alguma, que esses trabalhadores do 
cam!'o, que desejam terra para tnabalhar, que estão 
se mobilizando e promovendo essas caminhadas 
com o objelivo de alertar as nossas autoridades, dis
põem apenas do seu ideal e da sua ferramema de 
trabalho. A repressão a que !oram submetidos certa
mente nos causa indignação, porque forarn reprimi
dos sob a ameaça de cachorros e cassetetes, em 
um ato de violência Cabe-nos, neste momento, ma
nifestar aqui não apenas a nossa solidariedade ao 
Movimento dos Sem-Terra, !nas solidariedade nesse 
momento em que foram reprimidos com tania violên
cia pela Polícia do nosso Estado. 

Gostaria de registrar aqui alguns pontos da re
percussão, a nível nacional, desse alo de repressão 
realizado ontem, em Belo Horizonte. A Folha de 
S. Paulo assim noticia: 

"A Polícia fez operação para prender 
ferramentas dos quatrocen!os manifestantes 
que caminham rumo a Belo Horizonte. Cinco 
pessoas ficaram feridas, !oram detidas de
zesseis pessoas, sendo dois sem-terra. en
tre eles um adolescente, três sindicalistas e 
um padre. Os sem-tenra foram barrados pela 
Polícia ontem pela manhã na BR-262, na 
entrada de 13elo H.Qrizonte, com a determi
nação _de que só prosseguiriam a marcha se 
entregaSse as suas ferramentas!" 

Outro jornal mostra daramente, em sua primei
ra página, a Polícia agredindo os trabalhadores de
sarmados. Também o Estado de S.Paulo, oomo os 
jornais de Minas Gerais, retratam a violência que foi 
praticada ontem contra os trabalhadores sem terra 
de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, deseja
mos aqui ressaltar, mais uma vez, a importãncia 
desse Movimento, que alerta sobre a necessidade 

emerge:_ncial e imperiosa de o Governo promover a 
re!on:na agrária não com palavras, mas com práti
cas, com vontade politica, para que possamos ter os 
trabalhadores ·efetivamente rio campo, plantando e 
colhendo alimentos para a nossa população. E é isto 
que eles querem. Eles querem respostas do Poder 
Executivo, dos Governos Estaduais. Querem vonta
de política das nossas autoridades que lhes garanta 

· ··o direito de ter a terra para trabalhar. 
Neste momerrto, apelo ao Governador de Mi

nas Gerais no sentido de que determine aos órgãos 
do Estado um reexame, um levantamento completo 
das terras devolutas do nosso Estado, a fim de que 
elas possam ser destinadas também ao Programa 
da Reforma Agrária em Minas Gerais. 

Esse acidente, ocorrido ontem em Seio Hori
zorrte, demonstra. sem dúvida alguma, o despreparo 
das nossas autoridades", no momento em que esta
mos vivendo e consolidando a democracia em nosso 
País, com relação às reivindicações dos trabalhado
res sem terra 

Por que o Governo não dá o mesmo tratamen
to aos banqueiros? Esses banqueiros que estão co
metando crime contra a economia popular fraudam 
durante. um, dois, dez anos; aplicam golpes;· provo
cam rombos, mas o Governo os socorre, liberando 
milhares e milhares de Reais. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Peço à Sr- Senadora que seja breve, porque ainda 
temos 20 oradores inscritos. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Estou concluindo, 
Sr. Presidente. 

Por que, Sr. Presidente, um tratamento tão di
ferenciado:com trabalhadores desarmados, que têm 
apenas nas mãos as 5uas ferramentas de tralbalho? 
Por que tanta violência contra esses trabalhadores 
que foram presos, que, como as fotografias e a di
vulgação dos noticiários deste País demonstram, de
sejam apenas gritar e continuar gritando, enquanto 
esperam por uma reforma agrária neste País? 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Erriandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves, 
por 20 minutos. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, coincidindo com o Domingo de Páscoa, trans
correu, em 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, com 
uma temãtica definida pela Organização Mundial de 
Saúde, em termos das "cidades saudáveis". 

Em todo o mundo, autoridades e profissionais 
da área, em decorrência das comemoraçõeS desse 
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evenlo, estiveram relletindo e estimulando as comu- ql@l fazem parte os Chefes de Estados Americanos, 
nidades a participarem dessa preocupação primor- q~o ficou claro que a reforma do setor de saúde 
dial, que é melhorar o desempenho da saúde nos deve ser um item prioritário da agenda política de to-
centros urbanos; uma situação que se agravou dos os países da América. 
com o rápido crescimento das cidades, nos últi- O esforço da saúde pública no Brasil conse-
mos anos. guiu alguns avanços positivos, entoe os quais o au-

0 Brasil passou, em apenas cinco décadas, mente da expectativa de vida média, relacionados 
de País eminentemente agrário, com 65% de sua com a taxa de longevidade; o controle da poliomieli-
população vivendo no campo, em meados da déca- te a níveis satisfalórios e um resultado admirável em 
da de 40, para País urbano, confonne dados do últi- termos de imunização, através das campanhas de 
mo censo, onde 78% da população vive nas cida- vacinação e do trabalho de assistência à saúde por 
des. - intermédio dos agentes comunitários. 

A urbanização da população mundial, especial- Entretanfu, houve uma perda considerável de 
mente aqui, em nosso País, resullou na expansão evolução em tenmos de vigilância sanitária, fiscaliza-. 
de favelas, como um cinturão de pobreza e condiçõ- ção de remédios e alimentos e no controle de certas 
es subumanas em tomo das grandes cidades, onde doenças que voltaram com maior intensidade, como 
é crescente a necessidade de investirnenlos em in- a tuberculose - doença oportunista para desnutridos 
fra-estru!ura de habitação, saneamento básico e e pessoas de saúde precária, onde o Brasil chegou 
edt=ção, para que a saúde poSsa melhorar o seu até a exportar tecnologia para sua erradicação -, a 
desempenho, onde também são necessários priori- dengue, a febre amarela e a hanseníase, esta última 
dades e recursos. coloca o Brasil entre os po~s países do mundo em 

Até o ano passado, o Brasil ocupava o 63" lu- que ainda existem focos importantes da enfermida-
gar numa lista de 145 países, relativamente ao oon- de. 
!role da mortalidade infantil. 

Em 1994, depois de decorridos cinco anos, 
quando a população brasileira cresceu 11%, soman
do-se a ela um contingente de mais de 15 milhões 
de pessoas, os recursos destinados à saúde supera
ram em pouco as ciflas de 1989, chegando a 
R$15,6 bilhões. A partir de então os valores têm au
mentado um pouco: R$ 18,4 bilhões em 1995 e 
R$20 bilhões para 1996, o que ainda é insuficiente 
para o atendimento satisfa1óri0 a uma população de 
160 milhões de habitantes, correspondendo a 
US$125 por habitante, pouoo superiOr a situação de 
nove anos atrás, em 1987, quando a União despen
dia US$120 dólares por habitante. _ 

Reconhecemos que o Ministro Adib Jatene. ad
ministrador competente e profissional respeitado em 
sua classe, tem procurado fazer o possível para re
verter a situação trágica em que se encontrava a 
saúde pública brasileira 

No entanto. mais que soluções paliativas e pe
quenas melhorias aqui e ali, o setor precisa de mu
danças radicais em termos de política pública e~ fixa
ção de prioridades. ~ 

_Em ~meados do ano passado, participei, em -
Washington, oomo observador do SenadO, de reu
nião promovida pela Organização Panamericana de 
Saúde, com a participação de importantes autorida
des e dirigentes governamentais da área de saúde, 
como desdobramento da Cúpula das Américas, da 

A verdade é que a saúde, depois de um ano e 
quatro meses da administração do atual Governo, 
ainda continua na UTI, à míngua de recursos, priori
dades e, principalmente, a vontade política de se re
solver seus problemas mais urgentes. 

A mortalidade ocorrida em Caruaru, que pode
ria ter sido evitada se houvesse um rigoroso e efi
ciente seNiço de fiscalização e vigilância· sanitária 
em funcionamento, é algo lamentável e revoltente. 
Um acidente da maior gravidade. 

Esse assunto deve ser motivo de grande preo
cupação, um sintoma e um sinal do que ocorre em 
todo o País com sua população carente, que diaria
mente morre por falta de condições de atendimento 
médico-tlospitalar de emergência 

Falta de higiene, contaminação e infecção hos
pitalar são sintomas de descaso e abandono, que já 
se tomam uma rotina diària 

Um fenômeno curioso é que a imprensa já se 
cansou de promover os projelos e denunciar as ma
zelas da saúde brasileira A revista Veja, há pouco 
tempo, dedicou um dos seus números a uma tentati
va de diagnóstico da situação dos hospitais púbücos 
do País, com o título de "Os Médicos Pedem Socor
ro", em que fez um documentário importante sobre a 
precariedade do funcionamento e das condições de 
trabalho dos médicos do setor público. 

O pitoresco é que este ano, na data em que 
ocorreu o transcurso do Dia Mundial de Saúde, no 
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Domingo de Páscoa. as capas de revistas e man
chetes dos jamais são dedicadas aos heróis do cri
me e aos sucessos da criminalidade. 

Enquanto isso, em Caruaru, para a pojlulação 
revoltada, criminosos são os médicos e as autorida
des que deveriam cuidar com segurança da saúde 
da população. · 

É bem verdade que a Constituição de 1988 
universalizou o direito de acesso aos serviços de 
saúde como obrigação do Estado e transformou a 
assistência médica de beneficio da previdência so
cial, condicionada, portanto, à situação de contri
buinte, em ação de saúde e de acesso universal. 

Foi esta mudança que onerou, consideravel
mente, o sistema público de saúde. 

Entretanto, para fazer face a esses novos en
cargos da seguridade social, entendida, agora, como 
o conjunto de politicas e ações nas áreas de previ
dência, assistência social e saúde, a nova Constitt.i
ção também previu no Sistema de Seguridade So
cial um orçamento próprio, que é o Orçamento da Se
guridade Social constante da lei orçamen1ária anual. 

No entender de muitos estudiosos, a Constitt.i
ção de 1988 estabeleceu fontes de recursos sufi
cientes para o financiamento da seguridade social e, 
por conseguinte, da saúde. 

As dificuldades económicas têm atingido, fron
talmente, o desempenho da saúde, mas, também. 
existem obstáculos maiores, que são os de natureza 
administratíva e principalmente política. 

A falta de uma definição clara das competên
cias da Seguridade tem permitido, por elasticidade e 
tolerância de conceituação, que os referidos recur
sos venham a ser destinados às mais diversas finali
dãdes, como gastos em educação, o pagamento de. 
pessoal civil, inativos e pensionistas, em detrimento 
das ações específicas de saúde, previdência e as
sistência 

A verdade é que a saúde é quase sempre adia
da, preterida na eleição c!aS' prioriê!âdes. EiicoS10u
se à Seguridade Social, em detrimento da saude, 
uma porção excedente de sócios. 

A força de-cada titular ministerial, numa disputa 
de queda-de-braço e prestigio. é que tam determina
do, na prática, para onde vão os recursos. sempre 
sob a hegemonia da equipe eeonômica, atualmente 
mais preocupada em aplicar transfusões em bancos 
anêmicos e engordar, ainda maiS: as regiões mais 
industrializadas. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores; e indis
pensável que se otimize a racioilàlidade administrati
va não apenas dos recursos financeiros e materiais 

alocadQs à saúde, mas também que se administre, 
controle e fiscalize o atendimento em assistência 
médica nos hospitais e postos de saúde, no sentido 
de se promover o melhor atendimento, mas também 
de se receber os planos privados de saúde e das se
guradoras, especialmente dos seguros obrigatórios 
de veículos, as despesas decorrentes do atendimen
to aos seus beneficiários, uma receita praticamente 
ausente do orçamento da saúde, mas que repre
senta um serviço prestado bastante oneroso. 

Ressalte-se que, a partir de 1984, enquanto a 
totalidade dos gastos federais com internações hos
pitalares destinou-se ao pagamento de rede particu
lar credenciada, os prestadores públicos ou filantró
picos de serviços de saúde passaram a ter, progres
sivamente, uma maior participação no atendimento. 

Em 1994, este alendimento já representava 
61 ,2%, sendo a participação da rede particular de 
38,8%, correspondente à assistência médica e inter
nações realizadas pelos 6.134 estabelecimentos 
particulares credenciados. 

Basta citar, por exemplo, o seguinte: enquanto 
a Associação Médica Brasileira - AMB - fixava em 
R$16,80 a consulta médica para convênios, e a con
sulta cobrada de particulares em Brasília .era de 
R$40,00, a mesma consuta arbitrada pelo SUS, 
conforme tabela oficial que entrou em vigor com a 
nova moeda, foi estabelecida em R$2,40, valor este 
ainda não corrigido. Entretanto, as consuitas particu
lares, em Brasma, neste mês de abnl, já chegam a 
mais de R$60,00. 

As mesmas áJSparidades de valores de interna
ção, honorários médico e serviços hospitalares ocor
rem com relação aos preços praticados pela. SUS no 
pegamento a entidades que lhe prestam serviços 
por convênio ou credenciarnentos e os praticados 
pelo mercado, decorrendo daí a redução da oferta 
da rede privada ou a tentação de artificias cóntábeis 

.;: PU.de.laturamento, em paralelo com a proliferação 
dos planos de saúde. 

Em pronunciamento feito no domingo, pela te
levisão, por ocaSião do Dia Mundial da Saúde, o M~ 
nistro Adib Jatene comenta importantes iniciativas 
de sua gestão. como o combate sistemático às frau
des e irregularidades, a reorganização do Sistema 
único de Saúde, os programas destinados às tami- -
üas e a difusão de tratlalhos de agentes comunita
rios, visando a educação sarlítária e a articulação 
dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, com 

· - a par!fcíP<içãcr dê"enõdãi:ies fii'ái1tl'ljpícmn!' serviços 
privados. no aperfeiÇoamento do Sistema Único de 
Saúde. 
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A problemática da saúde em nosso País não ... Este esforço inclui a melhoria da gestão, o 
está dependendo apenas de normas jurídicas, de combate sistemáticó às fraudes e irregularidades ca-
melos legais, pois as leis e regulamentos atualmente pazes de gerar tragédias que não podiam mais estar 

· existentes, com suporte maior na Constituição Fede- ocorrendo e a mobilização de recursos indispensá-
ral, dão a esse se!or tão estratégicó da vida nacional veis para conseguinrnos oferecer tudo aquilo que a 
condições sufidentes para se prover o que está fal- população exige e tem direito. 
tando: recursos, racionalidade política e administrati- Para isto, precisamos conter com a mobir.za-
va, em especial vontade política, para que se dê ao ção e solidariedade de 1oda a comunidade, com a 
povo o padrão de assistência médico-hospitalar e de re!omada do sentido ético em todas as ações e com 
saúde que merece, como principal agente e benefi- a ampliação, em cada indivíduo, da consciência dos 
ciário do progresso da Nação brasileira. fa!ores nocivos ou benéficos para a sua saúde. 

Solicito seja transcrito, com este pronuncia
mento, o texto da fala do Ministro de Estado da Saú
de por ocasião do transcurso do "Dia Mundial da 
Saúde". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR JOSÉ ALVES EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Comemora-se hoje o dia mundial da Saúde, 
quando as populações dos mais de 170 países são 
convidadas a meditar.sobre um tema comum relativo 
à saúde. 

Neste ano, o tema definido pela organização 
mundial da saúde foi o das cidades saudáveis. 

Em 1 950, nós éramos 33 milhões de ruibitan
tes no campo e 18 milhões nas cidades. Hoje, me
nos de 50 anos depois, somos 32 milhões no campo 
e mais de 1 20 milhões nas cidades. 

Apenas nas 1 1 regiões metropolitanas vivem 
mais de 45 milhões de brasileiros. 

Este crescimento, não planejado, na população 
das cidades, que ocorre não só no Brasil mas em 
toda a América Latina e em outras partes do mundo, 
resultou na expansão de favelas e vilas periféricas, 
em que as condições de habitação, no saneamento 
básico e dos serviços sociais são as piores possí
veis, a despeito das ações-governamentais. Por ou
tro lado, o quadro nas pequenas cidades das regiõ
es mais pobres do pais é igualmerrte preocupante. 
Um grande esforço precisa ser feito reunindo os três 
níveis de Governo e comunidades para enfrentar o 
desafio na conquista de cidades saudáveis. 

Neste esforço cabe ao setor saúde oferecer 
serviços preventivos e curativos de qualidade. 

_ Recuperar, expandir e equipar estes serviços 
através de parceria entre os Governos Federal, Es
taduais e Municipais, com participação de Entidades 
Filantrópicas e Serviços F'rivados. t: tarefa na qual, 
se empenha o Ministério para a construção do Siste
ma único de Saúde. 

Fatores como o hábito de fumar, o consumo 
exagerado do álcool, a ingestão de sal e gorduras 
em excesso, a convivência com mosqui!os transmis
sores, os acidentes e a violência, são exemplos de 
causas de doenças e lesões que necessitam da mo
bilização comunitária e individual para serem contro
ladas. 

Da nossa parte, estamos reorganizando o Sis
tema Único de Saúde, com a descentralização dos 
serviços para Estados e principalmente os Municí
pios, com resultados muito positivos em inúmeras ci
dades brasileiras, onde já se observam a expansão 
da ofer1a de serviços de melhor qualidade e a me
lhoria significativa dos níveis de saúde. 

Estamos levando também às cidades os pro
gramas de saúde da família e dos agentes comuni
tários de saúde, com os quais pretendemos esten
der a cobertura dos serviços a mais brasileiros e ofe
recer imunizações. educação e outros clidados bã
siCos através da assistência combinada nos domicí
üos e nas unidades de saúde. 

Mas o desalio de desenvolvermos cidades 
realmente saudãveis no Brasil tem que ser enfrenta
do por uma ampla ação intersetorial, para expandir 
radicalmente a oferta de serviços de abastecimento 
de água, ·tratamerr!o do esgoto e lixo, bem como a 
qualidade das habitações. 

Ao concei!o de cidades saudáveis somam-se o 
conceito e a prática de políticas pfblicas saudáveis. 
Não apenas as políticas sociais, mas lambém as po
líticas económicas. 

Por esta razão, no Dia Mundial da Saúde, 
quando o mundo todo discute as cidades saudáveis, 
devemos continuar os esforços do Governo e da so
ciedade brasileira pelo crescimen!o econômico, com 
geração de empregos e melhor distribuição de ren
da O desenvolvimen!o só tem sentido se melhorar a 
vida das pessoas. Esta é uma responsabilidade in
delegável de Governos, Políticos e das Bites Nacio
nais com a População brasileira 
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Quero anunciar agora e convocar toda a socie- traem situação regular, e de 14 a 46% quando a si-
dade brasileira para participar alivamente dos deba- tuação tfmá ·· - ·· --· 
tes que antecedem, em todo o País, a realização da Dados do lntemational Road Federation afir-
décima Conferência Nacional de Saúde, que vai marrt cada R$1,00 poupado pelo Estado na conser-
aconlecer no mês de setembro próximo, na Capital vação de estradas corresponde a pelos menos a 
Federal; seu terna será exatamente saúde e qualida- R$3,00 no desembolso do usuário na operação do 
de de vida. - seu veículo. 

Finalizo, reiterando que somente com medidas O Geipot. na sua Nota de 27 de abril de 1995, 
corajosas no se1or saúde - como a reorganização mostra que, quando o estado de conservação de 
do Sistema Único de Saúde, que está em curso, e uma estrada passa do perfil ótimolbom para péssi-
com a mobilização da sociedade para definir e im- mo/ruim, os coeficientes de acréscimos são respecli--
plementar ações intersetoriais e políticas plil!icas vamente: 
saudáveis - poderemos conquistar melhores concJi-, 1 - consumo de combustível, gasta-se mais até 
ções dé vida e de saúde para a população brasileira. 58%. 

2 - custo operacional, gasta-se mais até SSOA>. 
Mui1o obrigado. 3 - o número de acidentes amplia-se em 50%. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} - V. 4 - em tempo de viagem, despende-se até 

Ex!serã atenãldo na fonna regimental. 100% mais. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Em termos de acidentes, informa a publicação 

Lobão, por cessão do Senador Carlos Bezerra, por que, na nossa malha rodoviária federal pavimenta-
20 minutos. da, registra-se a média anual de 60 mil com 37 mil 

feridos e 5 mil mortos, índices de acidentes que su-
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o peram em 6 vezes os registrados na Europa, nos Es-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se- talos Unidos e no Canadá No entanto, a melhoria da 
nadares, muito jâ se tem debatido sobre o gravissi- nossa malha pavimentada reduziria à rneta;~e os 
mo problema das rodovias brasileiras, e, ao que pa- aluais níveis ele acidentes nas estradas brasileiras. 
rece, muito pouco se conseguiu até agora para pra- Parece-me grave que, tendo nas mãos o diag-
servar um dos maiores patrimOnios nacionais, repra-- n6stico do problema que sa::rifica nossas rodovias - e, 
senfado por uma malha rodoviária federal de 51.612 . segundo penso, 0 caminhO que nos levaria a soluções 
qúlõmetros, ilvaiiada em US$150 bilhões. -. n1lo tenhamos a oportunidade, e tatvez a éiSpOSição 

O Governo Federal, justiça seja feita, tem as- política. de efelivar com urgência as ações salva:loras. 
sumido iniciativas e anunciado empreendimentos O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} - No-
que vêm em socorro das nossas rodovias deteriora-- bre Senador Edison Lobão, a Presidência interrom-
das e em péssimo estado de conservação. pe 0 discurso de v. E# para prorrogar a Hora do Ex-

- Com a devida vênia dos nossos administrado-- pediente· por mais 15 minu1os, a fim de que V. Ex" 
res, porém, pennito-me diz,er que, na minha modas- possa concluir o seu pronunciamento. 
ta opinião, nenhuma delas traz o sinete da emergen- 0 $R. EDISON LOBÃO _ Jã sabemos, a esta 
cialidacle que atenda à wgência urgentíssima recla-
mada pela precariedade das rodovias brasileiras fe- altura - e aqui me sirvo de artigo publicado na im-
derais, para não falar no caos que.fKIIIQIY6 grandii, prensa pelo Dire1or-Geral do DNER, Tarcisio Detga-
parte das estradas estaduais. · da, em'Olltullro'iicrano passado -, que a nossa dé-

É bom lembrar que, nos litimos 13 anos, os re- bâcle rodoviãria começou em 1976, quando o mon-
cursos destinados às rodovias federais não ultrapás- tante arrecadado alraVés do Fundo Rodoviário Na-
saram, em niédia. 45% do que era considerado vital cional, criado em 1945; começou a ser absorvido 
para a sua conservação, segundo estimativas dos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento. A partir 
técnicos no assun1o. AD peso dessa carência de daí, os recursos não mais foram inteiramente desli-
55% que se vem somando ao longo de mais de uma nados à conservação das rodovias. 
década, aconteceu o que estã acontecendo: o com- Com a extinção do Furldo Nacional de Desen-
prometimento quase falai da malha rodoviária bmsi- volvimen1o - FND -. a partir de 1982, a situação se 
feira, causando prejuízos anuais de difícil avaliação. agravou. Melhorou depois com a recriação do Fundo 

Sim, porque demonstram os índices do Banco Rodoviário Nacional, em 1987. Contudo, a nossa cri-
Mqndial que hã um acréscimo de 6 a 14% nas das- ticada Constituição de 1988, proibindo a vinculação 
pesas de transporte quando uma estrada se encon- de tributos, voltou a cancelar esse Furldo. 
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Ora, graças ao Fundo Rodoviário Nacional o 
Brasil podia oferecer ao mundo, até a primeira meta
de da década de 1970, a auspiciosa informação de 
que menos de 15% da malha pavirilentada nacional 
encontrava-se em estado deficiente de conservação, 
contra os índices de 18% de estradas hoje em ã.a 
em mau e péssimo estado, somados aos 54% em 
condições regulares, sobrando dessa dramática si
tuação apenas 28% de rodovias federais em boas 
condições. Vinte e oito por cerno em boas condiçõ
es, bem entendido, até que, a continuar a carência 
de recursos, também se incorporem às estatísticas 
das piores. 

Em resumo: extinguiu-se por duas vezes o 
Fundo Rodoviário Nacional; extinguiu-se o Fundo 
Nacional do Desenvolvimento. A nova Constituição 
surgiu como um novo obstáculo à política rodoviária, 
uma pá de cal nas nossas pretensões de oferecer à 
economia nacional e à população brasileira a conti
nuidade da então vitoriosa opção brasileira pelas es
tradas pavimentadas. 

Em 1989 e 1990, houve a malograda expe~ên~ 
cia com o selo-pedágio. A partir de 1990, o DNER 
passou a depender ex.c!usivarnente dos recusos re
passados pelo T escuro Nacional, e agora assistimos 
ao desfecho das tantas e sucessivas imprevidências. 

. Pela minha experiência e pelo conhecimenfD 
que tenho do assunlO, perfilo-me ao lado dO? técni
cos quando estes dizem que, sem a vinculação de 
recursos, os problemas rodoviários brasileiros nãO 
encontrarão solução. · · 

Assim acontece em países que, de manetra 
mais ampla ou menos ampla, adotám""à·· vinculação 
de recursos para os dispêndios com rodovias- recei:
tas que são total ou parcialmente transferidas para 
fundos rodoviários. Quem os indica é a pUblicação 
do Geipot, em • Avaliação da Contribuição dos Usuá
rios Rodoviários -Mf/Geipot - 1992", e dnJJoletim 
"Refomna Conservação Via!", de janeiro de 1996, pu
blicado pela lnternational Road Federation. São 
eles: EUA, Áustria, Islândia, Holanda, Suíça, JapfuJ, 
Austrália, Mali, Bolívia, Colômbia, Honduras, África 
do Sul, Gana, Zài~ Togo e Zâmbia 

Faço este pronunciannen1o, hoje, para comuni
car que apresentei a esta Casa, com o generoso 
apoio de um terço dos Srs. Senadores, Proposta de 
Emenda Constitucional que, alterando os arts. 153, 
155, 159 e 167 da Constituição, procura a solução 
mais simples e menos cf!Spendiosa para socorrer a 
malha rodoviária nacional. 

A proposta dá à União competência para insti
tuir imposlO ·sobre petróleo e derivados e outros 

combustíveis líquidos e gasosos. Vincula tal impos-
10, porém, à restauração, conservação, segurança e 
adequação de rodovias e hidrovias federais. Dã aos 
Estados e Municípios, com a parte que lhes couber, 
a obrigação de apficação nos sistemas viários sob 
sua jurisdição, ao mesmo tempo em que procura 
proteger os derivados de petróleo e combustíveis li
quides e gasosos da expectativa malsã de outros 
imposlOs. 

Estabelece que as alíquotas do imposto serão 
fixadas periodicamente por resolução do Senado, de 
iniciativa do Presidente da República ou de um terço 
dos Senadores, e aprovada pela maioria absoluta 
dos membrOs desta Casa · · · · 

Cria outras proteções, bem como asségura a 
participação dos Estados e Municípios. 

· É importante enfatizar que não se está propon-
do a instituição de mais um impoato, mas sim a 
substituição de imposlOs existentes. Advoga-se. na 
verdade, a extinção dos seguintes imposlOs: imposlO 
de· importação sobre petróleo bruto; ICMS sobre de
rivados de petróleo, álcool e serviços de transportes 
e o lmposlO de Vendas a Varejo (de esfera munici
pal). Em contrapartida, propõe-se a criação qe um 
único imposto de competência federal que os substi
tuiria. 

Certamente, os recursos arrecadados serão 
distribuídos entre as esferas federal, estadual e mu
nicípai, com base na dimensão dos subsistemas sob 
as responsabilidades das mesmas e o conseqüente 
rateio de encargos,· seguindo os seguintes percen
tuais: 35% para a União, 45% para os Estados e 
DistrifD Federal e 20"A> para os Municípios. 

Em restimo, volto a repetir que é absolutamen
te .danosa a redução drástica de ~ imposta 
ao sefDr, que tem legado ao País sérios problemas 
noS setores econômicos e sociais. Em conseqüên
cia, muito se fala em privatização como a saída mila
grosa para esse maL 

É inegável que programas de melhoramentos, 
restauração e manutenção de rodovias, com proje
tas de alta capacidade, em parceria com a iniciativa 
privada são desejáveis. filo entanto, essa não pare
ce ser a solução ideal para o Brasil, visto que o sis
tema de concessão só é viável para um percentual 
não muilO elevado - há dados do DNER que apon
tampara um índice em tomo de 15% das estradas 
do Pais - e deixariam rodovias, como por exemplo 
do Nordeste, sem mecanismos de financiamento efi
cazes. Grande parte das rodovias, portanto, conti
nuará a ser conservada pelo Poder Público, o qual, 
por sua vez, só o farã eficientemente com recursos 
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vinculados de fonte específica de financiamento, de 
modo a evitar desvios. 

Dessa forma, buscamos, com a apresentação 
da proposta constitucional, o estabelecimento de um 
fundo equânime e de fácil arrecadação. Os recursos 
que o alimen1am advêm de contribuição do usuário ro
doviário. feita por meio do pagamento de um imposto 
sobre derivados de petróleo e outros combustíveis lí
quidos e gasosos, utilizados na·operação rodoviária 

Esse mecanismo proposto é, ínegavelmente, 
mais eficiente e racional que o processo ora existen
te. uma vez que pode gerar o monlante de recursos 
necessários para financiamento das oper?ções de
mandadas no setor, ao mesmo tempo que reparte 
adequadamente os encargos, segundo a intensida
de de uso da malha rodoviária 

Além disso, esse imposto caracteriza-se pela 
baixa complexidade fiscal, promovendo a transpa
rência na relação entre a contribuição do usuário da 
malha rodoviária e o retomo dos recursos anecada
dos, o que, por sua vez, traduz-se em fator de im
pacto social. 

lmporlante observar que houve preocupação. 
em evitar-se que o petróleo e derivados e outros· 
combustíveis automotivos venham a ser onerados 
pela incidência do ICMS paralelamente à carga lri
butária resultante dessa proposta 

Ademais, esse novo mecanismo não implica 
perda de receita fiscal pelas Unidades da Federa
ção, uma vez que as alíquotas seriam fixadas se
gundo a necessidade de recursos, e as _receitas se
riam repartidas entre União, Estados e Distrito Fede
ral e Municípios.. 
_ Nesse contexto, salienta-se que as modificaçõ

es na Constituição Federal, ora propostas, abrem 
caminho para, por meio de lei ordinária, implemeillar 
um modelo de financiamento que evite, de maneira 
segura e penmanente, um colapso total do setor e, 
conseqüentemente, um dos gnandes e quaSe in
transponíveis obstáculos ao nosso desenvolvimento. 

Estas são as razões que me levam a acrecfrtar 
na aprovação dessa Proposta de Emenda Constitu
cional que tive a honra de apresentat..a esta Casa. 

Cérto estou da sensibilidade política de V. Ex% 
que, comci.._eu,. ·se preocupam gravemente c:Om o 
crescente eslado caótico das rodovias que, no pas
sado, Janto nos encheram de orgulho. 

- Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So

bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1"- Se
cretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

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

São lidos os seguintes: 

Brasma, 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Prógre5sista Brasileiro 

(PPB), valho-me deste para indicar o nobre Senador 
José Bonifácio, em substituição ao nobre Senador 
Leomar Quintanilha, nas comissões permanentes 
abaixo relacionadas:· · 
Comissao de Assuntos Econõmicos Titular 
Comissao de Assuntos Sociais Titular 
Comissão de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização Titular 

· Comissão de Educação Suplente · 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

- Nacional - . Suplente 
Comissão de Serviço de Infra-Estrutura Suplente 
Comissão de Fiscalização e Controle Suplente 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração. 

Cordialmente, Senador Epitácio -Caféteira, ü~ 
der do PPB. 

Brasilia, 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Brasileiro 

(PPB), valho-me deste. para indicar o nobre Senador 
José Bonifácio, em substituiÇão ao nobre Senador 
Leomar Quin1anilha, nas comissões temporárias 
abaixo relacionadas: 
Mineràçã.o (Req. o" 185/95) 
Refonma Politico-Partidária 
(Req. nº- 518/95) 
Comedór Centroeste (Req. nº- 17/96) 
Código de Ttâns~o (PLC nº- 73/94) 
Progratni!ção de Rádio e iV · 

Titular 

Titular 
Titular 
Suplente 

(Recj. nº--470195) · Suplente 
Conferência na ONU (Req. nº- 263/96) Suplente 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração_ 

Coi'dialmente - Senador Epitácio Cafeteira, 
Líder do PPB. 

OFÍCIO N2 20/96/GLPSDB 

Brasília, 1 O de abril de 1996 
Senhor Presidente,. 
Valho-me do presente para indicar o Senador 

Lúcio Alcãntara, em substituição ao Senador Beni 
Veras, como titular na Corrjssão Temporária desti
nada a acompanhar as propostas, teses e os proce
dimentos necessários à participação do Brasil na 
Conferência das Nações Unidas sobre Assenlannen
tos Urbanos- Habitat 2, que será realizada em Is
tambul, no período de 3 a 14 de junho de 1996, 
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constituída mediante a aprovação do Requerimento 
n2263, de 1996. 

Na oportunidade renovo protesll:>s de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, líder do PSDB. 

OF.GLPMDB N" 238196 

Brasma, 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, . 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n2 1.372, de 3 de abril de 1996, 
que acrescenta paragrafo ao art. 75 da Lei n" 4. 728, 
de 14 de julho de 1965. 

Titulares Suo! entes 

Senador José Foaaca Senador Carlos Bezerra 

Senador Femardo Bezerra Senaci:Jr Raviano Melo 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Exceiência protestos de alta estima e consideração. 
-Senador Jader Barbalho, líder do PMDB. 

OF. GLPMDB N" 239196 

Brasma. 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os senadones abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na Co
missão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Me
dida Provisória rf'. 1.373, de 3 de abril de 1996. que 
acrescenta parágrafo 5" ao art. 4", da Lei rf'.- a884, de 
11 de junho de 1984, e dá outras providências. 

I Titulares SuPlentes 
I Senador Carlos Bezerra Senador Ramez T eibet 

I Senador Hurrl:Jerto Lucena Senador C::flildo Ma!claner 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
-Senador Jader BarbalhO, líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Se
rão-feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, ofício que selá lido pelo Sr. 1º 
Secretário, em exercício, Senador Romeu T uma 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N" 256196 

• 
Bras ma. 1 o de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os nomes dos Senadores do PMDB, 
que comporão a Comissão Temporária, destinada a 
acompanhar as propostas, teses e os procedimentos 
necessários à pariicipação do Brasil na Conferência 
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humancs 
-Habitat2. 

Titulares Suo lentes 

Sena::lor Casildo Maldenar Senador Flaviano Melo 

Senador Mauro Miranda Senador Onofre Quinan 
Senador Gerson Camata Senadora Mariuce Pinto 

Ao ense1o renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. -Senador Jader Bar
balho, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
ofício lido vai à publicação. 

· . A Presidência designa os Senadores indicados 
pela liderança do PMDB para integrarem a Comis
são Temporária, criada mediante a aprovação do 
Requerimento n2 263, de 1996, nos termos do ofício 
qÚe acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em· exercício, ·sr. Senador Jefferson Pé-
res. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 321, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 216 do Regimento Interno 

do Senado F€derai, sejam presliroas pela Mesa Di
retora do Senado Federai as seguintes informações: 

1" Qual o número de jornalistas contratados 
pelo Senado Federal; 

2º Quais os nomes desses jornalistas e suas 
respectivas matrículas, salário. lotação e data de ad
missão; 

· · Justilica<;ao: 

Chegou ao conhecimento desta 4" Secretaria 
que vários jornalistas integrantes do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, tambêm estariam acumu
lando igual atividade em entidades privadas, ou pú
blicas, nessas atuando em regime de tempo integral 
e dedicação exdusiva 

Em sendo verdadeiras essas infonnações. es
tar-se-ia diante de uma situação da maior gravidade. 
porque conforme uma indubitável irregularidade, 
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cumprindo ser dever desta Casa proceder uma am
pla investigação sobre essas informações. 

A questão torna-se mais urgente neste mo
mento em que setores da imprensa estão sistemati
camente acusando o Congresso, apresentando-o à 
sociedade da pior maneira possível, denegrindo-o 
de forma deletéria 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1996. - Se
nador Emandes Amorim PMDB- RO. · 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} - A 
Presidência defere o requerimento, nos termos do 
art 215, 11, b, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 ~Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. 

t: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 322, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro; nos termos do art 50, § 2" da Cons

tituição Federal e do art 216, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas, em 
caráter de urgência, ao Sr. Ministro da Fazenda, Dr. 
Pedro Malan, as seguintes informações: 

1 - Quantos mutuários do SFH têm o reajuste 
das prestações calculado em bases inferiores aos 
índices dos reajustes dos saldo;; cjevedores? Qual o 
percentual que este número representa, em relação· 
ao total de financiamentos da casa própria através 
do Sistema? 

2 - Qual o percentual de inadimplência dos 
mutuários do SFH nos financiamentos para aquisi
ção da casa própria? 

3 - Quais os procedimentos adotados pelo 
SFH, em face a inadimplência e considerando que 
os valores dos financiamentos são" incorrpatívei:;; 
com os reajustes salariais e os valores dos saldos 
devedores são inverossímeis ante a realidade do 
mercado imobiliário do País? · . 

4 - Qual o percentual dos imóveis levados' à 
execUção judicial ante a-totalidade da inadimpfên-

. ? .- . Cla. 
5 - Noi; casos de execução judicial, os imó

veis relÓmados e levados à hasta pública, têm sido 
arrematados pelos valores dos saldos devedores, ou 
pelo parâmetro do mercado? 

Registro, oportunamente, que tais estabeleci
meõtos são imprescindíveis à apreciação do PLS n2 
82/95, em tnamitação nesta Casa 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1996. - Se
nador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

(A Mesa para decisão.) 

O. SR. PRESIDENTE (Erilandes Amorim} - O 
requeriniento lido será despacho à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art216do Regimen
to Interno. 

Esgotou--se ontem o prazo previsto no art 91 , § 
3", do Regimento Interno, sem que tenha sido inter
posto recurso, no sentido de apreciação, pelo Plená
rio, do Projeto de Lei do Senado n" 297, de 1995, 
que dispõe sobre transporte a granel, por meio de 
condulo de derivados de petróleo produzidos no 
País. 

A maléria foi aprovada em apreciação conclusi
va pela Comissão de Serviços de Intra-EStrutura. 

O Projeto vai à Cámara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - En

cerrotrSe ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 7 4, de 
1995 (n"-3.838/93, na Casa de origem), que inclui no 
Plano Nacional de Viação o trecho que menciona, 
no Estado de Minas Gerais. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
·A matéria será incluída em Ondem do Dia, 

oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Es

gotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência informa ao Plenário que os P:-c · 
jetos de Decreto Legislativo constantes dos itens n2s 
1 a 3 da pauta da presente sessão já estão instruí
dos oom os relalórios assinados pelos naspectivos 
relatores e saencontnam distribuídos aos Srs. Sena
dores nos avu!SÕS da Ondem do Dia 

Desta fonna, consulta se os Srs. Senadpres con
cordam com a dispensa de sua leitura pelo relatores, 
cabendo à Presidência fazê-los pubficar no Diário dO 
Senado Federal, no local adequado. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, ficam dis
wooarhaas leih-Kaa do'i-$lareCerRS-. 

~ - • Os~ Srs. Senadores que se encontram em seus 
gabinetes, por favor compareÇam ao plenário, pois o 

· piimeiro item requer votação nominal, com quorum 
qualificado. 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 74, DE 1994 

(Incluído em Ondem do Dia, nos termos do art. 64, 
§ 2<, da Constituição Federal, combinado com'O 

art 375, Vlll, do Regimento Interno} 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decrelo Legislativo n2 7 4, de 1994 (n" 
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397/94, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Exe
cutiva Fm Lida, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Salgueiro, Estado de Pernam
buco. 

Nos termos do art 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Joel de Hollanda para 
proferir o parecer em substiluição à Comissão de 
Educação. · 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Sena
dores: 

I -Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecei, o Proje
to de Decreto Legislativo nº- 74, de 1994 (nº- 397-8, 
de 1994, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Executiva FM Lida 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Salgueiro, Estado 
de Pernambuco. 

Por meio da Mensagem Presidencial nº- 474, 
de 1992, o então Presidente da Repúbflca submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
nº- 124, de 13 de março de 1990, que outorga per
missão para exploração de canal de radiodifusão so
nora, nos tenmos do art. 49, inciso XII, rombinado 
rom o § 1 ~ do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Executiva FM Ltda: 

Nome do Sócio Cotista Cotas dê Particioacão 

M"an::os Antônio Ivo de Sou- 1.500 
za 
Marinete Ivo de Souza. 1.500 

Total deCotas 3.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo necebido 
parecer favorávei ·de seu relator, Deputado José 
Mendonça Bezerra, e aprovação unãnime daquela 
Comissão. · · 

Na Comissão de Constituição e JLSiiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi ronsiderado juridi
CX>, constitucional e vazado em boa técnica legislativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
ooncessão, permissão ou autorização pera que se 

executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter' 
mos do art 223 da ConstitUição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF nº- 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de inlor
mações e exigências a ser cumpridas pela entidade 
pretendente, bem como pelo Ministério das Comuni
cações, e que devem instruir o processo submetido 
à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que arompanha o PDL n" 7 4, de 1994, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n" 39/92, ficando caracterizado que a em
pnesa Executiva FM Lida atendeu a todos çs requi
sttos técnicos e legais pera habilttar-se à outorga da 
permissão, opinamós pela aprovação do ato, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da 
Cãmara dos Deputados; 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
parecer é favorável. · 

Passa-se à discllSSão, em turno único. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Sr.Presi· 

dente, peço a palavra. é 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Arno(im) -

Com a palavra o nobre Senador José lgnácio Ferrei-
ra, pera discutir. -

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
· Pela andem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden

te, faço uso da palavra não para discutir, mas pela 
andem, rom base no art. 14, VIII, a, do Regimento 
Interno. 

Gostaria de um esclarecimento, tendo em vista 
disposição regimental rontida no art. 375 sobre es

~-.sas matérias e disposição da Constituição Federal 
que estabel~, com clareza, um prazo para que 
elas sejam apreciadas pela Casa 

Há 3 matérias na pauta da Ordem do Dia, e eu 
gostaria de indagar a V. Exª. já decorridos por volta de 
2 anos, o que está acontecendo, porque há um prazo 
especifico, previsto na Constituição. art 223, e mais 
ainda no Regimento Interno, art 375, e vários incisos. 

Há uma disposição clara orientando o romporta
mento de cada Casa e dando um prazo fixo, de 45 
dias, para que essas matérias sejam apreciadas. 

Indago de V. Ex', naturalmente ouvida a Asses
soria, o que está ocomendo. Eu, realmente, não sei. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência informa V. Exª que-a matéria chegou à 
Mesa no dia 15 áe março. Portanto, a demora não 
foidaMesa ·· 

Continua em -discussão o proje!o. · -
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pera discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra, para discutir, por 1 O minutos. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, a Bancada do Partido dos 
Trabalhadores tem adotado uma posição sistemãtica 
toda vez que esternos votando aqui outorga de con
cessões ou permissões para emissoras de rádio e 
televisão, ou a renovação das concessões para 
emissoras de rádio e televisão. O PT tem votado 
contrariamente à outorga de novas concessões e se 
abstém quando se trata da renovação. 

A argumentação que sempre apresentamos foi 
a não ins!alação, até o momento, do Conselho de 
Comunicação Social, previsto na Constituição brasi
leira e cuja lei de criação foi aprovada em 1991. 

Saudamos como positiva a -comespondência 
que os Lideres dos Partidos receberam, com uma 
proposla do Presidente do Congresso Nacional de 
nomes destinados a compor esse Conselho. 

Goslaríamos de registrar, embora essa matéria 
ainda dependa de uma análise mais acurada, algu
mas preocupações que nos ocorrem com relação a 
essa proposta 

Em primeiro lugar, todas as vezes que o as
sunto Conselho de Comunicação Social vem a dis
cussão neste plenário, há Senadores que fazem crí
ticas ao fato da sua composição, definida pela lei 
que o criou, ser excessivamente corporativista. 

Já ouvimos diversos .Senadores argumentarem 
em favor desse ponto de vista, já que o Conselho 
privilegiou, na sua representação, as corporações li
gadas à comunicação, a saber, os empresários da 
área de comunicação, rádio e televisão, jornais, jor
nalistas, trabalhadores da área, etc. 

Além disso, está previsla a presença, no Con
selho, de 5 representantes da sociedade civil, eleilos 
pelo Congresso Nacional. Dentre os 5 nomes pro
postos pelo Presidente do Senado Federal em cor
respondência encaminhada aos Líderes, e sobre os 
quais S. ~ aguarda manifestação, temos algumas 
preocupações. Vamos inclusive formalizá-las, em 
correspondência ao Presidente, mas existem algu
mas que saltam aos olhos. 

A primeira é que um dos nomes é o do Diretor 
de Jornalismo da Rede Globo de TeleVislio. Ora, 
os meios de comunicação, seja rádio, televisão ou 
imprensa escrita, já estão representados compulso
riameJ1te no·- Consel!lo de Comunicação Social, 
como estabelece a lei que o criou, através da sua 
representação, vamos dizer assim, corporativa Não 
vemos sentido, então, em indicarmos, entne os cinco 
representantes da sociedade civü, alguém que já 
está: ligado a esses setores, principalmente pelo fato 
de o Presidente do Conselho de Comunicação So
cial ser eleito entre os cinco membros repre
sentantes da chamada sociedade civil. 

E, sinceramente, penso que ficaremos em uma 
situação muito esdrúxula se tivermos um Conselho 

de Comunicação Social presiãldo pelo Diretor de 
Jornalismo da Rede Globo de Televisão -isso sem 
entrarmos no mérito da sua competência na matéria 

Em segundo lugar, vamos apresentar a suges
tão de que muito mais do que nomes, devemos 
apresentar critérios para a escolha desses nomes da 
sociedade civil. É inadmissível, no nosso entendi
mento, por exemplo, que não sejam indicados no
mes de representantes da OAB, da ABI ou da CNBB 
- não, naturalmente, dos três ao mesmo tempo. 

Já há até urna certa experiência, em outros 
conselhos, como, por exemplo, o Conselho de Fundo 
de Garantia, onde há representação das centrais sind~ 
cais e vigora um acordo entre elas para que, em um 
ano, o representante seja membro da CGT, em outro 
ano, da outra CGT, e, no ano seguinte, da CUT. 

Enfim, sugeriríamos como critério termos, por 
exemplo, um representante--dos empresários- não 
dos empresários de comunicação, pois já estão rep
resentados nas qUOlas corporativas -. um repre
sentante das centrais sindicais, através de acordo e 
de rodízio entre elas, um representante dessas enti
dades da chamada sociedade civil - CNBB, OAB e 
ABI -, porque, aí sim, estaremos, pelo menos com 
esses representantes, corrigindo ou contribuindo 
para corrigir o excesso de corporativismo da lei. 

Mas, de qualquer forma, consideramos positiva 
essa proposte do Presidente do Senado, na medida 
em que a questão do Conselho de ComunicaçãO So
cial eslava um pouco no limbo, eslava um pouco es
quecida, s6 era levantada aqui por ocasião dessas 
volações de concessões e de renovações por mellh 
bras da Bancada do PT. Portanto, é importante que 
novamente se dê parfida a essa questão, para que 
possamos fazer um amplo debate no Plenário do 
Senado sobre o Conselho de Comunicação Social. 

O segundo ponto que quero registrar é sobre 
um aspecto relacionado lambém à existência do 
Conselho de Comunicação Social. 

A Lei de 1V a Cabo, que foi aprovada, salvo 
engano, em 1993, prevê que a sua regulamentação 
seria feita pelo Poder Executivo, ouvido o Conselho 
de Comunicação SociaL 

Muito bem, no início do ano passado, o Presi
dente Sérgio Motta, em função da não-existência do 
referido Conselho, encaminhou uma proposta de re
gulamenlação do serviço de 1V a Cabo, que foi clas
sificado pela Mesa como 'Diversos" - talvez por não 
se encontrar outra forma regimental para que a ma
téria pudesse tramitar. A proposte foi encaminhada 
pela Comissão de Educação, para que es1a desse 
um parecer sobre a matéria 

Fui designado, no primeiro semestre do ano 
passado, Relator da proposla e dei um parecer que 
foi aprovado, por urtanimidade, pela Comissão de 
Educação do Senado da República Esse parecer 
concluía que não era atribuição da Comissão de 
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Educação dar parecer sobre aquela matéria, n;a me
dida em que a lei explicitava que aquela era uma 
atribuição do Conselho de Comunicação Social. 
Concluía também com a sugestão de que se sobres
lasse a matéria e de que o Conselho fosse instalado 
num prazo máximo de 30 dias. 

Esse parecer foi aprovado, repito, por unanimi
dade, pela Comissão de Educação. No enlanto, o 
Ministro Sérgio Motta. talvez insatisfeito com o pare
cer que foi aprovado pela Comissão de Educa<;ão; 
talvez encarando o Senado da República como 
mero car1ório, para onde se encaminham propostas 
e es1aS têm que ser carimbadas; talvez desgostoso 
com o fato de o carimbo que foi colocado naquela 
matéria não corresponder aos seus interesses, man
dou novamente a mesma matéria para ser analisada 
pela Comissão de Educa<;ão. A matéria foi então 
distribuída ao Senador José Fogaça, que deu um 
parece contrário ao meu, dizendo que a Comissão 
de Educação tinha poderes para analisar a questão. 

Há aí dois aspeciDs que considero relevantes: 
primeiro, o falo de o Ministro Sérgio Motta ter enca
rado o Senado corno mero cartório, pois mandou a 
matéria para cá para obter um parecer e, como não 
gostou do resultado - não ioi um parecer de um Se
nador do PT, foi um parecer aprovado por unanimi
dade pela Comissão de Educação -. enviou nova
mente a mesma matéria para ser anafiSada pela Co
missão de Educação. 

Isso aconteceu no ano passado. Essa questão, 
no mínimo, deveria ter merecido uma análise por 
parte da Comissãâ de Constituição, Justiça e Cida-. 
dania, já que o Regimento do Senado prevê que 
uma matéria que tenha sido rejeitada não pode ser 
reapresen1eda na mesma sessão legislativa 

Porlanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse 
lato inclusive reforça a necessidade da implanla<;ão 
imediata desse Conselho de Comunicação Social, 
até porque isso é atribuição do Congresso Nacional. 
T ai vez, o Ministro Sérgio Moita, sabendo áiSSO, te
nha dado uma de "joão-sem-braço• e pedido que o 
Congresso se manifestasse. 

Isso reforça o nosso alerta no sentido de. •• 
o Sr. Peão smon- f'errrie.lre v. E>i' un ;;pate? 

. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito 
prazer, concedo um aparte oo Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro" Simon - Não consegui entender 
esse ofício do Presidente Sarney; não o recebi, mas 
soube que os Líderes receberam. Com toda sinceri
dade, não entendo. Já conversei com três Líderes, 
que me disseram não ter havido reunião de üderan
ça. -Entêo, nenhum dos Líderes partiCipou de qual
quer tipo de reu1ião. Não sei se houve reunião da 
Mesa, o que sei é o seguinte: vieram os nomes do 
Conselho da Cãmara dos Depu1edos. A Mesa ante
rior fez várias reuniões de Uderança. durante as 
quais se chegou à conclusão de que aqueles nomes 

er.am muito figados a um discurso que o Senador 
José Fogaça fez aqui. Eram nomes muito figados às 
empresas de televisão e de rádio e que o debate de
veria ser mais aber1o, mais amplo. Discutia-se inclu
sive a altemção daquele projeto, e o Senador José 
Fogaça e vários outros propuseram uma reunião 
para discutir essa matéria De repente, todos os Lí
deres, pelo menos os que têm conversado comigo, 
disseram que foram surpreendidos com uma car1e 
do Presidente do Senado, onde S. Exª já fazia indi
cações. Com isso, cria-se uma situação de constran
gimento para os Líderes e para a Casa S. Exª já co
loca nomes no papel, e os Líderes vão ter que velar 
ou não os nomes que ele, Presidente, Sr. José Sar
ney, teria indicado. Faço utna próposla ao nobre 
Presidente - que entendo deveria ser feita' com a 
maior urgência: já que o Presidente não convida os 
Líderes, que os Líderes se ofereçam para participar 
de uma reunião com o Presidente, a fim de que pos
samos debater essa matéria e ver o que aconteceu, 
porque, sinceramente, não entendi! V. Exª é o quarto 
Líder de que tenho conhecimento que recebeu o ofí
cio. V. Exi, Senador Epitacio Cafeteira, o recebeu? 

O Sr. Epitacio Cafeteira - T arnbém recebi o 
modelo de cédulas com nomes jã pronto. A meu ver, 
essa atitude foi deselegante; afinal de conlas;esta
mos aqui para homologar! Quem indicou aqueles 
nomes, quem os escolheu? A primeira parte diz que 
foram os sindicatos. Mas e o outros Líderes? Até 
goslaria de saber, já que o Senador José Eduardo 
Outra está tratando do assunto, por que não fazemos 
uma reunião de Líderes para discutir o assunto? Por
que, na realidade, não es1amos homologando. 

O Sr. Pedro Simon - Hoje, pela manhã, falei 
com o Líder do PSDB. S. Ex" disse que também re
cebeu um ofíCio, mas que também não sabe de 
nada, não tem idéia do que se trata. Então, sincera
mente, não estou entendendo. Uma matéria dessa 
seriedade, dessa importância! Podem até acusar o 
Senado- e sou um dos que o acusam- de guardar 
matérias complicadas na gaveta sem decidir sobre 
as mesmas. Entêo, que se chamem os Líderes, que 
se dê prazo para analisar a matéria De repente, re
cebemos uns nomes e está escondido de V. Ex• um 
represenlanle da Rede Globo. V. Exi e os Líderes 
vão tirar o representante da Rede Globo? O ilustre 
Secretário da Mesa, que é uma brilhante personali
dade, uma das melhores pessoas que conheço. Va
mos tirá-lo? Ou o Jornalista Mesquita, que está fazen. 
do um bravíssirno trabalho na divulgaçã:> do Senado; 
mas o Senador colocou-o, vamos tirá-lo? Creio, since
ramente, que não dá para entender o que lK:Onteceu. 
Por isso, proponho uma reunião das Lideranças com o 
Presidenle para esclarecermos essa matéria 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concordo 
plenamente com a sugestá:) do Senador Pedro Simon, 
no sentido de que haja essa reunião de Líderes. 
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A nossa posição é muto mais do que entrar no 
mérito dos nomes. é saber quais serão os setores a 
ser contemplados entre os 5 nomes da chamada so-
ciedade civil. · 

O Sr. Edison Lobão - Permita-me V. Ex'- um · 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 
Exª com muito prazer. 

O Sr. Edison Lob::!o - Senador José Eduardo 
Outra, não tenho dúvidas de que o Presidente José 
Samey não terá a menor dificuldade em convidar os 
Líderes para esse encontro. Eu próprio jã eStive com 
S. Ex'-. juntamente com outros Lideres, em inúmeras 
reuniões e jamais S. Exª se recusou a receber os Lí
deres para tratar de qualquer assunto de interesse 
do Congresso Nacional e do Senado. Agora, perce
bo que o Senador Epitacio Cafeteira começa a dar 
explicações ao Senador Pedro Simon, na medida 
em que informa - e o faz corretamente - que aque
les nomes foram indicados pelas respectivas asso
ciações. Portanto, o Senador José Samey não teria 
outra atitude a tomar a não ser a de incluir os nomes 
no papel que enviou às Lideranças. O Senado não é 
obrigado a aceitá-los, mas aqueles são os nomes que 
chegaram ao gabinete do Presidente José Sarney. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite V. Exª um 
aparte? 

O· SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Com pra
zer, ouço V. Ex'-. 

O Sr. Epitacío Cafeleira - Fui citado pelo no
bre Senador Edison Lobão. Informo que, segundo o 
papel que recebi, os nomes que se referem aos 
itens de 1 a 8, se não me engano, foram mandados 
por entidades. Dali em diante, não. Ou seja: a partir 
de determinado item, os nomes não foram manda
dos por nenhuma entidade. Penso que o Colégio de 
Líderes praticamente desapareceu nesse período da 
atual Mesa Antes, o Colégio de Lideres discutia a 
matéria que ia constar da Ordem do Dia e chegava 
ao consenso em relação ao que se faria Atualmen
te, não. Os Líderes não são chamados para nada 
Não que eu queira ser chamado pelo Presidente, -
com quem não mantenho relações pessoais, mas, 
se fosse convocado, designaria o Vice-Lider. Dessa 
forma, o Partido se faria representar. Penso que 
deve haver reunião do Colégio de 'Líderes para tratar 
desse tema A figura do Senador Epitacio Cafeteira 
não tem a menor importãncia; alguém representará 
o PPB no dia em que se ouvirem as Lideranças an
tes de tomar decisões. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concluindo, 
penso que não vão entrar na disct ssão dos nomes, ou 
da forma pela qual fui formulada a correspondência 

Essa correspondência tem o mérito de reacen
der o debate sobre o Conselho de Comunicação So
cial no Senado. Poderemos, nesta Casa, jã que hou
ve manifestação de pelo menos três Lideres, propor 

essa re~nião para discutir a questão dos nomes ou, 
melhor ainda- é a sugestão que o PT vai levar -, os 
critérios para a escolha dos cinco membros da so
ciedade civil. Os oujros nomes, a não ser que se mo
difique a lei, não podem ser mudados - hã um repre
sen1ante de rádio e televisão, um representante de rá
ÓIO, um representante dos jornalistas, um repre
sentante dos engenheiros com notório saber na ãrea. 
e outros. Portanto- repito- a não-ser que- mude a lei, o 
Conselho terã que ser composto dentro dessa distri
buição corporativa No entanto, no que se refere aos 
cinco membros da chamada sociedade civil, vamos 
propor que se estabeleçam critérios de escolha Have
rá um grande avanço se alinhavarmos, se organizar
mos a reunião dos lideres para discutir o assunto. 

Antes que eu me esqueça, uma vez que o item 
1 da pauta está em discussão, o encarnínhamento 
de votação do PT é contrário à matéria, por tratar-<>e 
de outorga de permissão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Continua em discussão o projeto. 
A Mesa esclarece ao Senador José Eduardo 

Outra que a Lei n2 8.389, de 30 de dezembro de 
1991, em seu arl4", § 2"-, diz o seguinte: ; 

"Os membros do Conselho e Seus res
pectivos suplentes serão eleitos em sessão 
conjunta do Congresso Nacional, podendo as 
entida:!es representativas dos selores men
cionados nos incisos I e IX desse artigo suge= 
rir nomes à Mesa do Congresso Nacional". 

O Presidente José Sarney notificou as entida
des para que sugerissem os nomes e os encarnf. 
nhassem aos Líderes. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, V. Exª disse que ia esclarecer o Senador 
José Eduardo Outra. Mas V. Ex'- não deveria escla
recer a mim, porque eu não disse o contrário. O es
clarecimento deveria ser dirigido ao Senador Epita
cio Cafeteira. Repito: não contestei a lista dos no
mes, nem a forma pela qual foi elaborada Estou ale
gando que deve haver éiSCIISSão daqui para frente. 
Sei que é o Congresso que elege todos os membros. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Mesa esciarece que foi colocado em debate e que 
estamos prestando os esclarecimentos. 

O SR. EP!TACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Emarr:les Amorin) - Conce
do a palavra. pela ordem, a:> Senacbr Epilacio Ca!eteira 

O SR. EPlTACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. de
pois do aperte do nobre Senador Pedro Simon, ape
nas confirmei que, a exemplo de outros lideres, re-
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cebi um papel que continha o modelo da cédula. já 
com os nomes. Dizia que os primeiros itens haviam 
sido indicados pelas respectivas entidades de clas
_se. Em relação aos últimos, não disserarrr como fo. 
ram encontrados. 

Penso, portanto, que não holNe nenhuma deci· 
são de Uderança, porque já veio pronto. Está aqui 
um modelo de cédula Se fôssemos comparar, seria 
o mesmo que receber a qédula d§. votação dos vetos 
de hoje, já marcada . 

Era só isso, Sr.Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

Presidência esclarece ao Plenário que, de acordo 
com o art 288,-inciso IV, do Regimento Interno, a 
matéria depende, para a sua aprovação, do voto 
favorável de dois quintos da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrõ
nico. 

Solicito aos Srs. Senadores que ainda não 
registraram o seu comparecimento que o façam, 
porque vamos liberar o computador. (Pausa) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procedfrse á votação.) 

VOTAM SfM OS.SRS. SENADORES: 

Antonio Caries Magalhães - Antônio Carlos 
Valadares - Ademir Andrade -Arlindo Parlo - BeUo 
Parga - Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Patrocínio - Caries Wilson - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Elcío Alvares ..., Epitácio Ca
feteira - Francelina Pereira -'~renas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Carnata - Hugo Napoleão - lris Re
zende - Jader Barbalho - Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - Josapha! Marinho -José Agripino - José 
Alves - José Bonifácio - José Roberto Arruda -
Levy Dias - Lucidio Porte!la - Lucio Alcantara -
Mauro Miranda - Ney Suassuna - Onofre Quinan -
Ramez Tebet- Renan Calheiros- Ronaldo Cunha 
uma -Sebastião Rocha- Sergio Machado - Vilson 
Kleinübing- Wald~k Ornelas. 

VOTAM NÃO OS SF.IS. SENADORES: 
Benedida da Silva - José Eduardo Outra -

Lauro Campos. 
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-

RES: - -
Carlos Bezerra - Esperidião Arrún - Jefferson 

Peres - José Bianco - Pedro Simon .. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Vo-

tarãm SlM 40 Srs. Senadores; e NÃO 03. 
HolNe 5 abstenções. 
Total de votos: 48. 
O projeto foi aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para·areda

ção final. 

·0-SR:José IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi· 
dente, peço a V. Exª que registre o meu voto "sim". 

- O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • O 
voto de V. Exª serâ registiado. 

O SR. CASILDO MALDANER- Sr. Presidente, 
peço a V. Exª que registre o meu voto "sim". 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex• que registre o meu voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Emande$ Amorim) • V. 
Exªs terão seus võtos registrados. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen
do a redação final que será lido pelo Sr. 1" Secretá
rio em exercício, Senador Sebastião Rocha 

É lido o seguinte: 

PARECER~ 171, DE 1996 
_(Da Comissão Direfora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n"-74 de 1994 (n'- 397, de 1994, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenla a reâação final 
do Projeto de Decrelo Legislativo n'-74, de 1994 (n" 
397, de 1994, na Càmara dos Deputados), que. apro
va o ato que outorga penmissào à ExecutiVa FM 
Lida., para explorar serviço de radiodffusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Salgueiro, 

· Estado de Pernambuco. 
Sala de Reuniões da Comissão, 1 o de abril de 

1996. - Renan calheiros, Presidente - Emandes 
Amorim, Relator - AntOnio cartas Valadares -
Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N"171, DE 1996 

Faço saber ·que o Congresso· Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48. item 28, do Regimento Interno. pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N"- , DE 1996 

Aprova o ato que outorga pennissão 
à Executiva FM Ltda., para explorar serv~ 
ço de radiodifusao sonora em freqüência 
modulada na cidade de Salgueiro, Estado 
de Pernambuco. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art 1" É aprovado o alo a que se refere a Por

taria n'- 124, de 13 de março de 1990, que ouforga 
permissão à Executiva FM Ltda, para explorar, por 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em lreqüência modulada na ci
dade de Salgueiro, EStado de Pernambuco. 

Art 2" Este Decreto Legislativo entra &m vigor 
na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência. passa-se· à imediata apreciação da re
daçãofinal. 

Em discussão a redação final do projeto. (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 (Emandes Amorim) -

ltem2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N2173, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 64, § 2~. da Constituição Federal, 
combinado com o art 375,_ VIII, do Regimen
to Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto -Legislativo ri' 173, de 1995 (n<'-
140/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor
gada à SOCIEDADE RÁDIO ITAPORÃ 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de !tapo
rã, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Ramez T ebet para proferir 
parecer, em substituição à Corrussm de Edl!C3ÇOO. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS, para emi
tir-parecer) -Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a este Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n<'-173, de 1995 (ri' 140, de 
1995, na Câmara doS Deputedos), que aprova o ato 
que renova concessão à Sociedade Rádio ltaporã 
Ltcla, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de ltaporã, Estado de 
Mato (\rosso· do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial ri' 702, 
de 1994, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
s/n_de 22 de agosto de 1994, que renova conces
são para exploração de canal de radiodifusão SonO
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1" do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionãria do em
preendimento Sociedade Rádio ltaporã Uda.: 

Nome do Sócjo Cotis!a Colas de Particjpar;;io 
- Flávio Augusto Coelho Derzi 5o.ooo 
- Marco Antônio Cunha 50.000 
-José Antônio Salomão 50.000 
- Jorge Roberto Salomão 50.000 
Total de Colas 200.000 

O presente projeto foi examinaliiG pela Comis
são de C'lência e Tecnologia. Comlinieação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 

. _ parecer favorável de seu relator, Deputado Carlos 
Apolinário, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis-
lativa · 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do arl 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, neste Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios eslebelecidos pela Resolução SF ri' 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade prelendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 173, de 1995, evidencia o 
CUilllrimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n" 39192, ficando caracterizado que a em
presa Sociedade Rádio ltaporã Ltda., atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à 
renovação da concessão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
parecer é favorável. 

Passa-se à discussão em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, de 

-acordo com o art 288, inciso IV, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para a sua aprovação. do 
voto favorável de dois quintos da composição da 
Casa. devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
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(Procede-se à votação J 
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães ..:: Antônio Carlos 
Valadares - Ademir Andrade- Arlindo Porto - Bello 
Parga- Beni V eras- Carlos Patrocínio- Carlos Wil
son - Casildo Maldaner ~ Coutinho Jorge - Edison 
Lobão - Elcio Alvares - Epitacio Cafeteira - Esperi
dião Amin - Fernando Bezerra - Frani:eiino Pereira 
-Freitas Neto- Hugo Napoleão- !ris Rezende
Jader Barbalho - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Agripino - JoSé Alves -
José Bonifácio -·José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda- Júnia Marise- Levy DiaS- Lúeidio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Mariuce 
Pinto - Mauro Miranda - Ney Suassuna ~ Onofre 
Quinan- Rarnez Tebet- Renan Calheiros- Renal
do Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Macha
do- Vilson Kleinübing- Waldecl< Onnelas. 

ABSTêA-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Jefferson Péres - José Bianco - José 
Eduardo Outra - Laura. Campos- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Vo
taram SIM 44 Srs. Senadores; não houve voto con
trário. 

Houve 8 albstenções. 
Total de votos: 52 
Aprovado o projeto. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen
do a reaação final que será lido pelo Sr. 1 Secretário 
em exercício, Senador Sebastião Rocha 

É lido o seguinte 

PARECER N" 172, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 173 de 1995 (n2 140, de 
1995, na Câmara dos DeputadoS}. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº- 173, de 1995 
(n2 140, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprGva o ato que renova a concessão outorgada à 
Sociedade Rádio ltaporã Ltda para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
ltaporã, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 O de albnl de 
1996. - Renan Calheiros, Presidente - Emandes 

Amorim, Relator - AntOnio car1os Valadares -
Nelf Suassuna. 

ANEXO AO PARECER W-172, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W- , DE 1996 

Aprova o ato que renova a conces
saa outorgada à Sociedade Rádio !tapará 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
slio sonora em onda média na cidade de 
!tapará, Estado do Mato Grosso do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1• É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n2, de 22 de agosto de 1994, que renova por 
dez anos, a partir de 22 de dezembro de 1991, a 
concesslio outorgada à Sociedade Rádio !tapará 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusivldade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média:,-na ci
dade de 11ap0rã, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Arl 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amórirrt) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Erit discussão a redação finai.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão •• 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação finai.(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 promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) · 

ltem3: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 174, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 64, § 2~. da Constituição Federal, 
combinado com o art 375, VIII, do Regimen
to Interno) 

Discussão, ém turno único; do Projeto 
de Decreto Legislativo r>" 17 4, de 1995 (r>" 
149/95, na Câmara dos Deputados), que 
eprova o ato que renova a concessão outor
gada à RÁDIO GUARATHAN S/A para ex
plorar serviço de radioãdusão sonora em 
onda média na Cidade de Santa Maria. Es
tado do Rio Grande do SuL 

Nos termos do art. 140, a. do Regimento Interno, 
designo a nobre Senadora Emília Fernandes para em~ 
tir parecer, em substituiçao à Comissão de Ed• !CaÇOO. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB - RS. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo r>" 174, de 1995 (r>" 149, dé 
1995, na Càmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rãdio Guarathan SI A, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média 11a cidade de Sanla Maria. Estado do Rio 
Gránde do Sul 

Por meio da Mensagem Presidencial r>" 1.044, 
de 1994, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato conslante do Decreto 
s/n", de 11 de novembro de 1994, que renova con
cessão para exploração de canal de radiodifusão so
nora. nos termos do art 49, inciso XII, combinado 
com o § 1g do art 223 da Constih.ição Federal 

É a seguinte a composição acionária do em-
preendimento Rádio Guaratl1an S/ A:. · 

Nome do Sócio CaliSta 

Clãudio zappe 
Ieda T erezinha Se.tero Pinto 

Luiz Carlos Cozer 

ISabel S. Pinto 

Emil Salarnoni 

NiiÕ Chechella 

Henrique J. Basílio 

Outros Acionistas 

Total de Cotas 

Cotas de Parti"".-.JIO 

1.057.800 

537.900 

218.076 

537.900 

20.321 

10251 

10251 

44.752 

2.427.000 

O, presente proje10 foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática_ da Càmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Nelson 
Marchezan, e aprovação unànime daquela Comis
são. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa. o projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 -Voto do Relator 

. O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autoiização para que se · 
executem serviços de radiodifusão sonorá e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do arl 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesla Casa do Legislativo, às formalidades e 

.. critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma séiie de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti· 
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Ectucação. 

Tendo em visla que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº 174, de 1995, evidencia o 
cumprímen10 das formalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Guarathan S/A atendeu a lOdos os requisitoS 
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da 
concessão, opinamos pela aprovação do alO, na for
ma do Projeto de Decre10 Legislativo, originário da 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amonm) - O 
parecer é favorável. 

Passa-se à discussão em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

di~. . 
Em votação. 
Os Srs. Senadores jã podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
An10nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos 

Valadares - Ademir Andrade - Arlindo Porto - Artur 
da Tãvola - Be!lo Parga - Beni Veras - Carlos Pa
trocinio- Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Couti
nho Jorge- Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitãcio 
Cafeteira - Esperidião Amin - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo Melo - Hugo Napoleão - lris 
Rezende - jader Barbalho - Joel de Hollanda - Jo
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
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José Alves - José BonifOOo - José lgnácio Ferreira-
José Roberto Anula - Júnia Marise -levy Dias- Lu
cfdio Portella - lú::io Alcântara -lúcf10 Coelho - Mar
luce Pinto- Mauro Miranda- Onofre Ouinan- Ramez 
T ebet - Renan Cal h eiras - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Vilson Kleinübing- Waldeck Omellas. 

ABSTtM-sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva -.Bernardo Cabral- Carlos 

Bezerra - Jefferson Peres. - José Bianco - José 
Eduardo Outra- lauro Campos- Pedro Sirr10n. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Arr10rim) - Vota-
ram SIM 43 Srs. Senadores; nãO houve voto contrário. 

Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 51 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Emandes ArTIOrim) - So

bre a mesa. parecer da Comissão Diretora oferecen
do a redação final que serã lido pelo Sr. 1"-Secrefá.. 
rio em exercício, Senador &>.bastião Rocha 

É lido o seguinte 

PARECER 14"173, DE 1996 
(Da Comissão D~etora) 

Redaçao final do Projeto de Decreto 
Legislativo n!! 174, de 1995 (n" 149, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto legislativo 11" 174 de 1995 (n"-
149, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Guarathan S.A para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santa Maria, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de Reunião da Comissão, 1 O de abril de 
1996. - Renan Calheiros, Presidente - Emandes 
Amorim, Relator - AntOnio Carlos Valadares -
Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER Nº 173, DE1996 

FaçO saber· que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

. DECRETO lEGISLATIVO f',IO._ , DE 1996 

Aprova o ato que revoga a conces
sao outorgada à Rádio Guarathan S.A 
para explorar serviço de radiodifusao so
nora em onda média na cidade de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Su I. 

... o Congresso Nacion31 decreta: 
·.Art 1 º É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/nº, de 11 de novembro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993, a 
concessão outorgada à Rádio Guarathan S.A para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de San
ta Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art 2º- Este Decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à irnéâiata apreciação da rs
dação final. 

Em discussão a redação finai.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Arno_iim) -

~m• ' 
Votação, em turno único, do Requeri

mento nº 258, de 1996, do Senador Júlio 
Campos, solicitando, nos termos do art 172, 
inciso !, do Regmento Interno, a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de lei do Se
riado .,o. 82, de 1995, de sua autoria, que al
tera dispositivo da lei nº 8.004, de 14 de 
março de 1990, que dispõe sobre transfe
rência de financiamento no ãmbito do Siste
ma Rnanceiro de Habitação e dá outras pro
vidências. 

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comis
são de Assuntos Sociais, que serã lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício; Senador Sebastião Rocha 

É lido o seguinte 

OF.CASI 

Em 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos terroos 

do disposto no parãgrafo único do art. 255 do Regi
mento Interno, esta Presidência nada tem a opor 
quanto à inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
lei do Senado nº 82, de 1995. que dispõe sobre trans
ferência de financiamento no âi"TÍ)ito do SiStema FI
nanceiro de Habitação. e dá outras providênciss. 
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No ensejo, reitero protestos de consideração.
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

O SR: PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So
bre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Sebastião Rocha 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 323, 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea e do art. 279, ·do Regimento Interno, requeiro o 
adiamento da votação do Requerimento n2 258, de 
1996, para aguardar as informações solicitadas atra
vés do Requerimento n2 322, de 1996. 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1996. - Se
nador Jader Barbalho, Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} - Em 
votação o requerimento. 

Os Srs: ·Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa} 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes ·Amorim) -

Item 5: ,. 

• - de Assuntos Sociais. 
-. .Discussão, em turno único, as emendas. (Pau-

sa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa-se à votação em globo das emendas da 

Câmara ao Projeto de Lei do Senado n219, de 1991. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovadas. 
A maténavai à ComiSsão Diretora para a reda

ção final 

São as seguintes as emendas da Cã
mara dos DepUtados aprovadas: 

Dê-se ao art 32 do projeto a seguinte redação: 

• Art. 32 Esta lei entra em vigor no prazo 
de três meses, a contar de sua publicação. • 

Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 22 O. Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 180 dias. • 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) -
ltem7: 

Discussão. em turno único, do Projeto 
Votação. em turno único. do Requeri- de Lei da Cãmara n2 111, de 1995 (n2 

mento n2 260. de 1996, do Senador Roberto 4.324/93, na Casa de origem), que acres-
Requião, Presidente da Comissão de Edu- centa incisos ao art. 30 da Lei n2 8.171 • de 
cação. solicitando. nos termos do art. 172, 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 
inciso I. do Regimento Interno, a inclusão política agrícola. tendo 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se- Parecer favorável, sob n2 97. de 1996, 
nado n2 21, de 1995, de autoria da Senado- da Comissão 
ra Benedita da Silva, que institui Programa .. de Assuntos EconOmicos. 
de Educação para a Preservação do Patri- Ao projeto não foram ofenecidas emendas. nos 
rnônio Ecológico. · termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento em turno único. Passa-se à õiSCUSSão em turno único. (Pausa) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

permanecer sentados. (Pausa) discussão. 
Aprovado:·· .. "' . .. · ... ~-·~··'·· __ , .. ,.. Em vQ!ação. .. ,,. 
O Projelo de Lei do Senado n2 21. de 1995. Os Srs. Senadores qúe éfaptovam queiram 

será incluído. em Ordem do Dia. oPõrtunamente. permanecer sentados. (Pausa) 
O SR •.• PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Aprovado. 

Item 6: · A matéria vai à sanção. 

DiSC'JSSãO, em turno único, das Emen- É 0 seguinte 0 projeto aprovado: 
das da Cãmara ao Projeto de Lei do Senado 
n219, de 1991 (11'2.478/92, naquela Casa), PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•111, DE 1995 
de autoria do Senador Márcio Lacerda. que (N!'-4.324193, na Casa de origem) 

toma obrigalória a inclusão de dispositivo de Acrescenta incisos ao art. 30 da Lei 
segurançaqueimpeçaareutilizaçãodasse- ni 8.171, de 17 de jifneiro-de 1991, que 
ringas descartáveis. tendo dispOe sobre a politica agilcola. 

Parecer favorável, sob n2 112. de 
1996, da Comissão O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1 ~ FICa o art. 30 da Lei n> 8.171 , de Ü de 
janeiro de 1991, acrescido dos seguintes irJCisos: 

"Art. 30 .............................. - ...... _ .. 

V - cadastro, cartografia e solo das 
propriedades rurais; 

X IV - informações sobre doenças e 
pragas; 

XV - indústria de produlos de origem 
vegetal e animal e de insumos; 

XVI - classificação de produtos agro
pecuários; 

XVII - inspeção de produtos e insu
mos; 

XVIII - infratores das várias legislaçõ
es relativas à agropecuária." 

Art. 22 O inciso VI do art. 30 da Lei n2 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, passa a ter a seguinte neda· 
ção: 

'Ar!. 30 ............................................... .. 
- -

VI - volume dos estoques públicos e 
privados, reguladores e estratégicos, discri
minados por produtos, tipos e localização; 

Art. 3"- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

· Art. 4" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Item a: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n> 8, de 1996 (n' 
4.897195, na Casa de oiigem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera os 
arts. 366 a 370 do Decreto-lei nsa 3.689, de 3 
de outul;>ro de 1941 -Código de Processo 
Penal, tendo 

Parecer tavorável, sob nsa 98, de 1996, 
da Comissão. 

- de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

. Em discussão. (Pausa) 
.. Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

._ A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: _ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. N" 8, DE 1996 
CW 4.897/95, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Altera os arts. 366, 367, 368, 369 e 
370 do Decreto-Lei n"- 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 -Código de Processo PenaL 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 12 Os arts. 366, 367, 366, 369 e 370 do 

Decreto-Lei n23.689, de 3 de outubro de 1941 -Có
digo de Processo Penal, passam a vigorar co.m a se
guinte redação: 

· 'Ar!. 366. Se o acusado, citado por eõ~ 
tal, não comparecer, nem constituir advoga
do, ficarão suspensos o processo e o curso 
do prazo pnescricional, podendo o juiz deter
minar a produção antecipada das provas 
consideradas wgentes e, se for o caso, de
cretar prisão preventiva, nos tennos d!> dis-
posto no art. 312. ~ 

§ 12 As provas antecipadas serão pro
duzidas na presença do Ministério Público e 

- do defensor dativo. 

§ 22 Comparecendo o acusado, ter-se
á por citado pessoalmente, prosseguindo o 

- processo em seus ulteriores atos. 

ArL 367. O processo seguirá sem a 
preseriça do acusado que, citado ou intima
do pessoalmente para qliatquer ato, deixar 
de comparecer sem motivo jus1ilicado, ou, 
no caso de mudança de residência," não co
municar o novo endereço ao juizo. 

ArL 368. Estando o acusado no es!Jan
geiro, em lugar sabido, será citado mediante 
carta rogalória, suspendendo-se o curso do 
prazo de prescrição até o seu cumprimento. 

· • Arl 369. As-citações que houverem de 
ser feitas em legações estrangeiras serão 
efetuadas mediante carta rogatória 

Art 370. Nas intimações dos acusa
dos, das testemunhas e demais pessoas 
que devam tornar conhecimento de qualquer 
ato, será observado, no que for apfiCável, o 
disposto no Capí!Lio afrterior. 

§ 12 A intimação do defensor constituí
do, do advogado do querelante e do assis
tente tar-se-á por publicação no órgão in-
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cuntlido da publicidade dos atos judiciais da 
comarca. incluindo, sob pena da nliidade, o 
nome do acusado. 

§ 2" Caso não haja órgão de publica
ção dos atos judiciais na comarca. a intima
ção far-se-â diretamente pelo escrivão, por 
mandalo, ou via poslal com comprovante de 
recebimento, ou por qualquer outro meio 
idõneo. . · 

§ 3" A intimação pessoal, feita pelo es
crivão, dispensarâ a aplicação a que alude o 
§ 1~. 

§ 40- A intimação do Ministério Público 
e do defensor nomeado serâ pessoal." 

Art. 22 Esta léi entra em vigor 60 (sessenta) 
dias após a data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
ltem09: 

Discussão. em turno ~ementar. do 
Slbstitulivo ao Projeto de Lei do Senado ri' 
49, de 1995, de auloria do Senador Pedro 
Simon, que dâ nova redação ao art. 23 da 
Lei ri' 8.031, de 12 de abril de 1990, que 
criou o Programa Nacional de Desaslatiza
ção, tendo 

Parecer sob ri' 111, de 1996, da Co-
missão 

- Dlretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em õ!Scussão o substilulivo em turno suple
mentar. (Pausa). 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição aié o en-
canamento da discussão. . 

Não havendo quem peça a palavm, encerro a 
discussão. 

Encenada a disct assão. sem apresentação de 
emendas o Substilulbro é dado como definitivamen
te adotack,, nos.teiTnÓsdOarl:284;'1:1õ~ ln''' 
temo. 

A maléria vai à Câmara dos 'Jeputados. 
· É o seguinte o Substitutivo dafinifiva.. 

mente adotado: 
SUBSTlTUTlVO AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N" 49, DE 1995 

· - Acrescentl parãgmto ao art. 23 da 
Lei ri' 8.031, de 12 de abril de 1990, que 
criou o Programa Nacional de Desestati
zaçao. 

O Congresso NaGional decreta: 

Art. 12 Acrescente-se o seguinte§ 22 ao art. 23 
da Lei rÍ28.031, de 12 de abril de 1990, renumeran
do-se o atual parâgrafo único em § 1"-: 

"Art. 23 ............ ~, .......................... _ .. 

§ 2" Aos membros do Conselho Nacio
nal de Desestalização, aos administradores 
das empresas incluídas no Programa Nacio
nal de Desestalização, aos administradores 
das instituições públicas deten1Dras das açõ
es dessas empresas ou gestora do Fundo 
Nacional de Desestatização é vedado adqui
rir, por si ou interpoata pessoa, ações ou 
bens objeto do Programa Nacional de Oe
seslatização, bem assim, participar da admi
nistração da empresa reslitante do preces- · 
so de alienação previstl nesta lei, estenden
do-se esta vedação por cinco anos contados 
da data em que se afastarem daqueles car
gos." 

Art. 22 Estl lei entra em vigor na cJa1:a de sua 
publicação. , 

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
ltem10: 

Discussão. em turno único. do Projel9 
de Resolução no. 8, de 1996, de auloria do 
Senador Waldeck Omelas, que dispõe sobre 
as operações externas de na1lJreZa financei
ra de interesse da União, dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Municípios, a que se 
refere o art. 52, inciso V, da Constituição Fe
deral, de caráler não-reembolsâvel, tendo 

Parecerfavorâvel, sob no. 99, de 1996, 
da Comissão 

-de Assuntos EconOmicos. 
., ._ ;t,;;-projeiQ cãi:I,Jgram ofe~ emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Em disa 3 ~- (Pausa.) 
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) 

Tem a palavra o nobre Senador Coutinho Jorge. 
O SR. COU'nNHO JORGE (PSOB-PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
sr-s e Srs. Senadores, o Projeto de Resolução n2 8, 
de 1996, auloriza de forma global as aparações ex
ternas de natureza financeira de illte; da União, 
dos Estados, do Distrito Fecteral e dos Municípios de 
caráter não-reembolsável, ou seja, doações. 
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É evidente que o plerreando, Estado ou Municí
pio, terá que se submeter às normas vigentes do 
Banco Central, consoante as resoluções anteriores. 
É importante lembrar que alguns Estados estão ne
gociando com o Banco Mundial, por exemplo Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande âo Sul e Pará 
uma linha de crédito especial, diferente das operaçõ
es normais do Banco, pois não exige contrapartida 
financeira por parte do tomador. O Banco Mundial 
pretende liberar recursos equivalentes a 1% do Pro
duto Interno Bruto de cada Estado, para aplicação 
em investimentoS onde o Estado escolher. 

A contrapartida de cada Estado seria exala
mente as açõês voltadas à reforma do Estado, como, 
por exemplo, o melhoramento da máquina arrecada
dora e a reestruturação administrativa e fiscal 

Portanto, cabe a cada Estado apresentar uma 
proposta para se habilitar ao banco. No entanto, 
para que isso ocorra, são necessários estudos para 
a elaboração do projeto, para consultaria, ele. E isso 
exige recursos. 

Para solucionar o problema, o Banco Mundial 
conseguiu, para financiar o projeto, uma -doação do 
governo japonês, que, no caso do Parâ, girava em 
tomo de US$1 bilhão e soo rrulhões. O único empe
cilho, para Estados como Pará, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro, que estão preten
dendo adquirir esses recursos especiais do Banco 
Mundial, é exatamente a autorização dessa doação 
por parte do Senado. Os próprios Estados têm inte
resse nessa resolução. O Governo Federai, por 
meio da Seain, tem interesse na abertura da resolu
ção para captar recursos sem contrapartida financei
ra; ou seja, doaçães. 

O Projeto de Resolução nº- 8, de 1996, já foi 
analisado e, na verdade, satisfaz aos anseios de vá
rios Estados brasileiros. que pretendem conseguir 
rec.Jrsos por meio de doação. Há um impeditivo le
gal nas resoluções vigentes do Senado Federai. _ 

Essa: proposta do Senador Waldeck Ometas é 
altemente oportuna, necessária e indispensável aos 
Estados e aos Municípios do Brasil. Portanto, o nos
so encaminhamentO é no sentido da aprovação da 
matéria 

O SR. LÚCIO ALCÃNT ARA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

_ O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra a V. Exª para discutir a matéria 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
iniciativa do Senador Waldeck Omelas visa justa
mente. c-omo oem frisou o Senador Coutinho Jorge, 

a f~cilitar a recepção de reci.Jrsos financeiros exter
nos não-reermolsáveís por parte da União, dos Esta
dos e dos Municípios. Vale dizer. se acei1o o projeto de 
resolução, o Senado estaria autorizando globalmente a 
União, os Estados e os Municípios a receberem esses 
recursos financeiros não - reembolsáveis. 

Todavia, sinto-me no dever de fazer um alerta 
que me parece oportuno. Muitos desses recursos 
não-reembolsáveis, recursos financeiros externos 
doados por países estrangeiros ou por organizações
internacionais São doaçães com encargos. Quer di
zer, o Estado, o Município ou a União farão jus 
àquela doação desde que executem detenminada 
providência 

Pode acontecer que, para a autoridade à frente 
da unidade da Federação que está recebEindo aque
le dinheiro, interesse isso. Mas creio que não é reco
mendável que se elimine a análise do ingresso des
ses recursos por parte do Senado, porque o Senado 
pode entender que essa doação, embora seja doa
ção, ou seja, recurso não-reembolsável no capital, 
no principal e em jUros decorrentes do empréStimo -
doação mesmo - não seja conveniente porql.(e está 
embutido um determinado tipo de encargo qtie não 
interesse ao País, não interesse ao povo brasileiro, 
não interesse ao povii daquele determinado EStado. -

Se nós eliminarmos a tramitação no Senado e 
aceitarmos, como está previsto aqui, o registro do 
Banco Central, automaticamente estaremos nos exi
mindo de fazer uma apreciação sobre o mérito da 
doação, não sobre o fato do dinheiro ser dado, mas 
sobre o mérito da aplicação daquele dinheiro e os 
encargos que poderão decorrer daquela doação. 

·Compreendendo a iniciativa do Senador Wal
deck Omelas, Parlamentar operoso e atentO, eu me 
reservo o direito de fazer esta observação. Mesmo 
levando em consideração aquela história de que "em 
cavalo dado não se olham os dentes", é preciso ter
se em conta que essa t;loação pode acarretar a exi
gência de providências que não nos interessam Po
demos até ter de agradecer e dispensar, se estiver 

-embutido na doação algum tipo de exigência que 
não interesse ao Brasil, não interesse àquele deter
minado Estado ou Município. 

Eu, portanto - salvo melhor juízo - feitas essas 
considerações, quero dizer que talvez fosse pruden
te reexaminarmos a matéria para ver se de' alguma 
maneira poderíamos conciliar o ponk:l de vista do em;. 
nente autor, aliás já encarnpando pela Comissão de 
Assun1os Econômicos, e esta advertência que faço. -

Poderemos estar eliminando o Senado âo po- · 
der de apreciar a conveniência de receber essa doa· 
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ção. Por exemplo, uma determinada doação poderia 
ser condicionada à realização de programas de alie
nação de palrimõnio do Estado ou do Município, a 
determinadas políticas públicas que fossem indese
jáveis ou inconvenientes. Então, seria o caso de re
jeitar-se a doação porque o encargo que· a acompa
nha não nos convém. · -

Faço a sugestão, evidentemente OtNindo o no
bre autor da proposição, para talvez adiar a aprecia
ção da matéria a fim de verificar se é possível conci
liar esses pontos de vista, porque não creio que fos
se conveniente fazer com que o Senado deixasse de 
apreciar o mérito da doação. 

Durante o ÕISCUTSO do Sr. L(X;io Alcãntâ
ra, o Sr. Emandes Amorim, 4º Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, qi.Je é oetpada 
pelo Sr. Renan Calheiros, 2f2 Secretário. 

O SR. WALDECK ORNELAS - Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Tem 
a palavra o Senador Waldeck Omelas. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) • Não se traia, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de ser pennissi
vo. Ao contrário, trata-se de criar condições efetivas 
para que o Brasil possa se beneficiar de doações, 
que geralmente vêm acopladas a programas finan
ciados por organismos multilaterais, às quais o Bra
sil não está podendo ter acesso por conta do exces
so de burocracia envolvido na tramitação. Isso por
que, embora não onerosas do ponto de vista finan
ceiro, referidas doações são consideradas como 
operações financeiras, uma vez que há transferência 
ãe recursos. 

No caso, o que se está fazendo é autorizar que 
esses contratos sejam feitos, sem dispensa das exi
gências de análise e parecer da Procuradoria da Fa- _ 
zenda Nacional, de tramitação pelo Banoc Central, 
pela Cofiex - Comissão de Financiamentos Exter
nos, etc. Todas as exigências estão sendo mantidas. 
O que vemos? Aprovamos aqui, por exemplo, em re
lação a transporta de massa, financiamento para 
Pernambuco, Minas Gerais, e o dinheiro de doação 
que participa da elaboração dos projetes ainda não 
tinha sido aprovado. O Brasil deixou de recebê-lo. 

Há recursos, por exemplo, para o programa 
Comunidade Solidária, por meio do IPEA, e para vá
rios Estados, e o Brasil está deixando de ingressá
los por conta da tramitação burocrática e complexa 
do programa 

Não há. por conseguinte. uma permissividade, 
quando o Senado abre mão de examinar caso a 

caso, pªra tomar conhecimen1D trimestralmente dos 
casos contratados. Na medida em que surja algum 
caso que efetivamente crie problemas ou não inte
resse sob o ponto de vista do mérito, o Senado po
derá coibi-lo. 

Chamo a atenção para ó fato de que, ainda na 
semana passada, votamos aqui um parecer do Se
nador Jefferson PERES. Há necessidade de modifi· 
cação do contrato de doação do G7, decorrente da 
ECO 92, que ficou obstaculizado, porque estabele
cia uma cláusula que dificultava mecanismos opera
cionais. Era um programa relativo à proteção das flo
restas tropicais. 

De maneira que os exemplos que têm ocorrido 
recomendam que se adote essa providência, no 
sentido de facultar, de facilitar ·ao País o acesso a 
esses recursos. que estão disponíveis e não custam 
nada 

Era o que tinlla a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
tinua em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

. Em votação. " 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) · 
·Aprovado, com os vo1Ds contrários dos Sena

dores Lúcio Alcântara e Laura Campos. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redà-

ção final. · 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es

gotado a matéria constante da Ordem do Dia (Pau
sa) 

Sobre a mesa, pareceres oferecendo, as reda
ções finais que, nos tenros do art. 320 do Regimen
to Interno, se não houver objeção do Plenário. serão 
ficlos pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador 
Sebastião Rocha 

PARECER N•174 DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado ~ 19, de 1991 (~ 2.478, de 1992 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n2 19, de 1991 (n" 
2.478, de 1992, na Câmara dos Deputados) que a 
tdrrtrob.igalótia ·a: .. ;neitJs<!v·de'-aísp:Sithsos de segu
rança que impeça._reutilização das seringas descar
táveis. 
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Sala de Reuniões, da Comissão 1 O de abril de 
1996. - Renan C31heiros, Presidente - Emandes 
Amorim, Relator - AntOnio cartas Valadares -
Ney Suassuna. · 

ANEXO AO PARECER Nº-174DE 1996 

Toma obrigatória a inclusao de dis
positivos de segurança que impeça a reu
tilização das seringas descartáveis. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art 12 É obrigatório a Inclusão de disJ)ositivos 

de segurança que impeça a reutilização das serin
gas descartáveis fabricada no País ou que venham 
a ser comercializados no mercado nacional. 

Art 22 O Poder Executivo regulamentará es1a 
lei no prazo de cento e oitenta dias. 

Art :JQ Esta lei entra em vigor no prazo de três 
meses , a contar de sua publicação. 

rio. 
Art 4!' Revogam-se as disposições em contrá-

PARECER N2175, DE 1996 
(Da ComissãO Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
çi:io ~ 8 de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução ~ 8, de 1996, que dispõe 
sobre as operações externas de natureza financeira 
de interesse da União dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, a que se refere o art 52, V, da 
Constituição Federal de Caráter não-reembolsável. 

Sala das Reuniões da Comissão 1 O de abnl de 
1996. - Renan Calheiros, Presidente - Emandes 
Amorim, Relator- Antônio Carlos Valadares - Ney 
Suassuna 

ANEXO AO PARECER Nº-175, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e 
eu, Presidente, nos termos do art 
48, item 28 do Regimento Interno; promulgo a se
guinte. 

RESOLUÇÃO N2, DE 1996 

Dispõe sobre as operaçoes externas 
de natureza financeira de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios, a que se refere o art. 52, 
v; da Constituição Federal, de caráter 
não reembolsável. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 São autorizadas, de forma global e nos 

termos desta Resolução, as operações de crédito 

e>ctemas de natureza financeira de intereSse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, a que se refere o art 52 V, da Constituição 
Federal, de caráter não-reembolsável assim carac
terizada as doações internacionais e outras da espé
cia 

Art 2" A autorização concedida por es1a Reso
lução deverá ser exercida pelos contratantes me
diante a apresentação, para negistro no Banco Cen
tral do Brasil, dos documentos previstos no art 4!' § 
:JQ alínea$ b, e, f, h, e i da Resolução n"96 de 1989, 
no caso da União ou dos documentos previstos no 
art 13, incisos I, 11, III, VI e Vil, e dos pareceres pre
vistos no art 15 da Resolução n" 69, de 1995, am
bas do Senado Federal, dispensada a apreciação 
especifica do Senado Federal. 

Art :JQ O Banco Central do Brasil informará ao 
Senado Federal, trimestralmente, as operações a 
que se refere o art 12 desta Resolução, contratadas 
durante o trimestre imediatamente findo. 

Art -4!' Esta Resolução entra em vigor nil data 
de sua publicação. ' 

O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros~- Os 
pareceres lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo 
·· Sr. 1• Secrelário em exercício, Senador Sebastião 
Rocha 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 324, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para .imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado 02 19, de 1991 (~ 2.478/92, naquela 
Casa), de autoria do Senador Mãrcio Lacerda, que 
toma obrigatória a inclusão de dispositivo de segu
rança qtie impeça a reutilização das seringas des
cartãveis. 

Sala das Sessões, 1 o de abril de 1996. - Joel 
deHollanda 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY {PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão de orador.) -Sr. Presidente, intor
!OQ que uma subcornissàQ ela Comissã.o de AsslJ!l~ 
tos Econõmicos, presidida pelo Senador Gilberto Mi
randa e composta pelos Senadores Osmar Dias, Ro
meu Tuma, Pedro Piva e Roberto Requião, acaba 
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de realizar, neste instante, uma reunião com o Minis
tro Pedro Malan, sobre o Banespa 

Não pudemos, por isso, no início da Ordem do 
Dia, marcar nossas presenças. Gostaria, portanto, 
que V. E# registrasse a presença dos Senadores ci
tados, que agora adentram ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Ata registrará a presença de V. Ex's. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - 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 proje1o vai à sanção. _ 
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, 

gostaria de registrar meu valo favorável à redação fi
nal e, assim, registrar minha presença na sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Ata registrará o voto favorável de V. Ex", assim 
como a sua presença, Senador Roberto Requião. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 10 Secretário em exercício, Senador Sebastião 
Rocha, 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 325, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
diScussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n" 8, de 1996, de autoria do Senhor Wal
deck Omelas, que dispõe sobre as operações exter
nas de natureza financeira de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a 
que se refere o art. 52, incisllV, da..Çonsliluiçã.oJ:'e;: 
dera!, de caráler não-reembolsável. · 

Sala das Sessões. 1 O de abril de 1996. - Joel 
de Hollanda.- . 

O.SR. OSMAR DIAS- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 

- O SR. OSMAR DIAS (-PR Pela ordem Sem re
visão do ora:lor.) ~ Sr. Presidente, gostaia de registrar 
meu voto favorável ao requerimerto e, desta forma, rri
nha presença, corno fez o Senador Roberto Reqliã:l: 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
presença de V. Ex"' será registrada 

O,_SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também 
quero manifestar o meu voto favorável e registrar a 
minha presença, em razão da ausência já comunica
da pelo Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A pre
sença de V. E# será registrada, como também a dos 
Srs. senadores Romero Jucâ e Gilberto Miranda 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - í:m 
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 (Renan Calheiros) - So

bre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secrelá
rio em exercício, Sr. Sebastião Rocha 

É lido o seguinte: 

OF JCAE/070196 

Brasflia, 1 O de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que estive em 

audiência com o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, 
juntamente com os Senadores Romeu Tuma, Eduar
do Supfrcy, Pedro Piva, Roberto Requião e Osmar 
Dias, objetivando colher informações acerca do BA
NESPA; motivo pelo qual estivemos ausentes do iní
cio da Sessão Ordinária de hoje. 

Atenciosamente, Gilberto Miranda Batis1a, 
Presidente 

., .. ,, . Q,~!'!ESJDENTE..,íflenan Calheíros) -O 
··ofício lido vai à publicação. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 

Marinho, que dispõe de 50min para o seu pronln:ia
mento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nunciá o seguinte.discurso.) -Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, as limitações e a rigidez das nor
mas regimentais do Senado quanto ao tempo destina
do à á= ssãn de projetes, obri;Jam-me a antecipar as 
considerações que jUgo cabíveis sobre o Projeto Si
pam-Sivam. Nã:l o faço no propósito de precedência 
do debate, que seria estultíce. Faço-o pela necessida-
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de de dispor de tempo para uma apreciação abran
gente, quanto possível, dos aspectos essenciais do 
projeto, permitindo o diálogo democrático, inclusive 
perante as comissões conjuntas, a quem retomo a 
matéria com as emendas de Plenário. 

Reservo o exame de conteúdo tecnológicO do 
projeto aos especialistas nesse domínio. Essa tarefa 
é precípua da empresa brasileira que for designada 
para as funções de ãcompanhamento e integração 
do sistema planejado. Não analisarei os depoimen
tos prestados nas comissões conjuntas, os quais, 
substancialmente, buscaram justificar ou condenar o 
projeto. Sem desmerecê-los, porém para evitar a 
alegação de parcialidade, não trarei a confronto arti
gos e comentários que foram~pUblicados na impren
sa, nem os discursos proferidos nesta CaSa. Prefiro 
deter-me na leitura e na comparação dos textos ofi
ciais, no propósito de extrair deles conseqüências ló
gicas, de interesse público. 

Como "o direito é uma continuação da política 
por outros caminhos", na penetrante observação do 
Prof. Prosper Wei!, dentro dessa visão larga e flexi
velmenta delimitada, tentarei analisar o projeto em 
discussão. '· 

A Mensagem e seus complementos 
Por Mensagem de nº- 858195, identificada na 

Casa sob nº- 284195, o Presidente da República, in
vocando o inciso V do art. 52 da Constituição Fedé
ral, solicita 

•a adequação das Resoluções nº-s 91, 
93, 95, BS.e 97, datadas de 27 de dezembro 
de 1994, às condições hoje vigentes, para 
permitir a implementação do Sistema de Vi
gilância da Amazônia (Projeto Sivam), para 
o qual foram aprovados neste Senado da 
República os financiamentos necessários, 
conforme parecer do seu ilustre Relalor, Se
nador Gilberto Miranda". 

Em seguida.. esclarecendo a razão do pedido. 
informa 

"que ;!i empresa ESCA- Engenharia de 
Sistema$ de Controle e Automação S. A., 
que fora selecionada para prestar o serviço 
de integração· do sistema, não tendo apre
sentado, em tempo hábil, a documentação 
necessária para habilitá-la a assinar o Con-

. trato Comercial, foi afastada do processo. 
Dessa forma. o Governo estabeleceu o pra
zo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
data da assinatura do Contrato Comerciai 
com a empresa norte-americana RA YT-

HEON COMPANY, ocorrida no dia 27 de 
maio de 1995, a fim de determinar a execu
ção de urna solução definitiva para a maté
rialt. 

Em conseqüência, evidentemente, desse fato, 
o Chefe do Poder Executivo pede 

"curso à presente mensagem, com a fi
nalidade de adequar o texto das Resoluções 
mencionadas à nealidade atual, de sorte 
que, em sua nova redação, sejam conoedí
das ao Governo, por intermédio da Comis
são para Coordenação do Projeto SIVAM 
(CCSIVAM) todas as condições para realizar 
as tarefas anteriormente cometidas à ESCA, 
garantindo-lhe a destinação, no Contrato 
Comercial, dos recursos disponíveis nos 
Contratos de Financiamento, conforme deta
lhado na Exposição de Motivos Conjunta 
que me foi encaminhada por S. Ex"s, os Srs. 
Ministro da Aeronáutica e Secnatário de As
suntos Estratégicos da Presidência da Re-
pública". : 

A Exposição de-Motivos Conjunta, a quei'aiude 
a mensagem, elucida que 

•a ESCA foi acusada de envolver-5e 
em fraude previdenciária, e não havendo 
apresentado em tempo hábil a documenta
Ção necessária para habifltar-se a assinar 
Contriato Comercial com o Governo, foi afas
tada do processo de implantação do projeto 
SIVAM. Restou, assim, apenas a empresa 
norte-americana Raylheon Çompany, com a 
qual foi assinado contrato ·comercial, em 27 
de maio de 1995." 

Assevera mais a Exposição Conjunta que 

•o Governo. no prazo ôe 120 (cento e 
vinte) dias, a contar da data da assinstura 
desse instrumento, indicará empresa brasi
leira para executar as tarefas de integração 
ou assumirá tais atividades, cbm absorção 
do pessoal técnico daquela empresa." 

Nela vem acentuado, também, que 

"0 acatatnento às observações expedi
das pelo Senado Federal quanto à participa
ção da empresa brasileira no processo de 
contratação, como consubstanCiadas nas 
Resoluções, está integralmente acolhido no 
Contrato Comercial, o qual preserva tal par
ticipação e mantém no domínio nacional o 
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acervo de conhecimentos técnicos e dados 
estratégicos contidos no Projelo." 

Realça, adiante, a Exposição: 
"É condição, sine qua non, para a en

trada em vigor desse Contrato Comercial a 
assinatura dos contratos de financiamento, 
para o que se. faz necessário adequar as 
Resoluções do Senado à realidade aluai, 
uma vez que a empresa EsCa,· pelas razões 
mencionadas, não ir.ais possui as qualifica
ções legais para continuar como a empresa 
integradora do sistema. • 

Determinadarnénte, acentua o documento mi
nisterial: 

"Essa contormação não implicará mo
dificação nas regras estabelecidas pelas Re
soluções, tampouco nas regras e condições 
de financiamenlo, as qUais foram analisadas 
pelo Ministério da Fazenda. bem antes da 
aprovação do Senado Federal.' 

E ressaltam os Ministros: 
"Resumem-se as alterações ora pro

postas ao seguinte: 
a - retificar ·o valor total do financia

mento para US$1.395.000.000,00 (um bi
lhão trezentos e noventa e cinco milhões de 
dólares norte-americanos), ao invés de 
US$1.395.1 00.000,00 (um bilhão trezentos e 
noventa e cinco milhões e cem mil dólares 
norte-americanos), de modo a atender ao 
montanle global do financiamento conceõodo; 

b -garantir, no Contrato Comercial, um 
montante no valor de US$360.000.000,00 
(trezentos e sessenta rrulhões de dólares 
norte-americanos) do total financiado, a se
rem aplicados pela Comissão para Coorde
nação do Projelo Sivam (ccsivam) da se
guinte forma: 

b.1 - US$80.000.000,00 (oitenta milhõ
es de- dólares norte-americanos), relativos 
aos serviços de integração; 

b2 - US$170.000.000,00 (cento e se
tenta milhões de dólares norte-americanos) 
relativos aos serviços, equipamenlos e for
necimentos complementares essenciais à 
implantação do Sivam; 

e 

b.3 - US$110.000.000,00 (cento e dez 
milhões de dólares norte-americanos) relati
vos às obras civis do Sivam. 

c - atribuir à Raytheon Company e 
suas subcontratadas, no Centram Comer
cial, o valor de US$1.035.000.000,00 (um bi
lhão e trinta e cinco milhões de dólares nor
te-americanos) do total financiado, relativos 
aos fornecimentos de bens e serviços; 

d - revisar editorialmente a redação 
dos Contratos de Financiamentos. introdu
zindo as correções de natureza administrati
va que se fizerem necessãrias para adequa
ção ao· Contrato Comercial, excluindo dos 
textos as referências à empresa Esca S.A. e 
ao Consórcio Raytheon Company/esca S.a." 

Por fim, noticia a Exposição 

que o Contrato Comercial, assinado 
com a Raytheon Company, será nova do em 
função da aprovação, pelo Senaco FeaeraJ, 
das Resoluções que viabilizam os contratos 
de financiamento. porquanto a essa delibe
ração subordina-se a validade daquele di-
ploma contratual". · 

Como dado complementar, Srs. Senadores. 
sobreveio a carta do Presidente da RepUblica ao 
Presidente do Senado, datada de 5 de fevereiro, 
que, além de renovar o objetivo da Mensagem e a 
expectativa de sua aceitação. salienta que: 

a) "a decisão relativa ac. proje1D SI
PAM-SIVAM foi tomada no Governo ante.~or 
dentro das normas lega~s e com o propósito 
de dotar a região arnazõnica ae um instru
mento moderno de controle não apenas de 
espaço aéreo, mas ao contrabando, de in
formações ambientais, climáticas. etc."- ou 
seja, •para assegurar o controle soberano 
daquelá importante porção de. tenitõno e 
para criar condições de desenvolvimento 
sustentável que possam beneficiar as popu
lações ama:zôm:ias">'-'"' 

b) "as condições ae financ1amemo im
plicanarn a reabertura ae creditos dcr b lm
bank para o Brasil, fechados aesoe • ;<88. e 
a concessão de um pr'a.?o d6 carênc:a de 
oito anos, taxa fixa de Juros e prazo de 
amortização de dezoito anos. Estas caracte
rísticas do empréstimo pesaram na seleção 
da empresa vencedora"; 

c} "diante das "criticas" supervenientes 
à aprovação inicial da" rnatérl!i:'!Om:lu "uma 
única resolução: retirar do consórcio a firma 
nacional Escá e fazer com que a Aeronáuti-
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ca absorvesse os técnicos daquela empresa 
para conservar em seu poder os oonheci
mentos necessários para o aoompanhamen
to adequado da implantação do projeto SI
V AM pela Raytheon e para a posterior exe-
cução do projeto"; I 

d) "passados seis meses de intensos 
debates, não me foi trazida à consideração 
qualquer razão fundamentada para que o 
contrato fosse quebrado e a seleção refeita. 
Não hesitei em retirar a Esca do projeto por
que havia flagrantes irregularidades na em
presa Não hesitarei em procader à denún
cia do contrato, se algo efetivo que o invali
de for trazido à minha consideração"; 

e) •as ações administrativas para dar 
curso ao Projeto Sivam foram tomadas de
pois da autorização do Senado". 

A essas oonsiderações, adita o Presidente a 
observação de que "ficaria muito mal para o Brasil 
se o Governo viesse a quebrar decisões anteriores 
sem motivação sólida,. .com o abalo de nossa credibi
fidade internacional". 

É oportuno reoordar, no ·entanto, que, consoan
te nota oficial de 06.12.95, otNido o Conselho de 
Defesa Nacional, que apenas 'reafinmou a importân
cia e a urgência para o Brasil do Sipam/Sivarn", o 
"Presidente da República resolveu aguardar o pro
nunciamen10 do Senado sobre a mensagem que lhe 
foi enviada'. É só. 

Assim exposto o pensamen10 do Poder Execu
tivo, tan10 quanto possível na sua literalidade, dele 
se depreende, fundamentalmente, que: 

1") o Projeto Siparn-Sivam é conside
rado relevante para o País, do ponto de vis
ta técnico e estratégioo, assim oomo do ân
gulo sóci""""'nõmico; 

22) a Raytheon e a Esca foram escolhi
das sem licitação, tendo o Presidente da Re
pública expedido, para tanto, o decreto no 
892, de i2 de agos10 de 1993, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional; 

3") a Esca foi 'afastada' por 'fraude 
previdenciária" e outras irregularidades, ou 
seja, por inidoneidade; 

4") o afastamento dà Esca acarreta a 
necessidade de slilstiluição da "empresa in
tegradora', referindo-se a Mensagem às res
pectivas 'condições', •conforme detalhado 
na Exposição de Motivos Conjunta". Essa 

Exposição declara que o Governo 'indicará 
empresa brasileira para executar as tarefas 
de integração ou assumirá tais atlvidades, 
com absorção do pessoal técnico daquela 
empresa• - a Esca; 

5!') •o acatamento às observações ex
pedidas pelo Senado Federal quanti:Tilr parti
cipação da empresa brasileira no processo 
de contratação, como consubstanciadas nas 
Resoluções, está, integralmente, acolhido 
nó.Contrato Comercial". Daí asseverar, ain
da, a Exposição Conjunta; 

6") a "conformação não implicará modiiica-· 
ção nas regras eslabelecidas pelas Resoluções, 
tampouco nas regras e conc:fições de financia
mento"; 

7") afora a substituição da ESCA, •as 
aiterações ora propostas", como diz a Expo
sição Conjunta - que integra a mensagem 
presidencial-, são as nela especificadas 
no item 4, ooncernentes a valores, Uns do 
contrato comercial, outros de serviços/ 

Diante dessas resultantes da palavra oficial, 
Srs. Representantes, o que primeiro merece relevo é 
a argüida importância técnica e estralégica e sócio
econõmica do projeto. A esse respeito, isto é, quan-
10 à inspiração e à finalidade do SIPAM-SIVAM, não 
nos parece que haja dúvida ponderosa. A dimensão 
da Região Amazõnica e o que nela se encerra, no 
solo como no subsolo, justificam as medidas desti
nadas a protegê-la e às suas riquezas, assim se pre
servando o domínio nacional em 1Dda a áreá e a sor
te da população que ali reside e trabalha 

Quando o Presidente da República salienta, 
em sua carta, o propósito de •assegurar o controle 
soberano daquela importante porção do território na
cional", reconhece, em verdade, que a política de 
globalização não pode ignorar ou desprezar valores 
e interesses do Pais, evidentemente superiores à 
idéia de internacionalização. 

Esse intuito preeminente de defesa da sobera
nia nacional e dos direitos do povo amazõnico ao 
desenvolvimento e à conseqüente felicidade ooletiva 
conferem, em princípio, legitimidade e relevo ao pro-

. jeto. 
Mas a legitimidade e o relevo do projeto não se 

confundem com o processo de articulã-lo e de exe
cutá-lo. Singularmente, a importância e o custo do 
projeto requerem procedimentos límpidos para levá
lo a cebo. 
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Ora, Senadoras e Senadores, as críticas, sus
peitas e objeções, como os vícios que estão recain
do sobre o projeto, emanam, essencialmente, da fal
ta de licitação para escolha das empresas a que ca
berá a tarefa de fornecer equipamentos e de execu
tar ou fiscalizar os serviços prograll)8dos, e que o 
tomem realidade. 

O afastamento da ESCA, por inidoneidade, é 
prova irrefutãvel dessa errônea opção. Escolh-ida li
vremente pelo Poder Executivo, este induziu o Se
nado a erro de julgamento de pessoa jurídica, ao in
cluí-la como •empresa integradora• nas Resoluçiies 
edi1adas- de n%. 91,'93, 95, 96 e 97, de 1994. Pos
teriormente, o Governo apurou a incapacidade da 
empresa e a eliminou da operação jurídica e admi
nistrativa, inclusive por "fraude previdenciãria•. 

Mas, ao dispensar a licitação e admitir, ou me
lhor, escolher a ESCA como "empresa integradora•, 
o Executivo transmitiu ao Senado uma impressão de 
certeza e legitimidade, que conduziu às resoluções 
autorizadoras. Não obstante isso, foi desfeita ou 
desmentida essa impressão de segurança e corre
ção com o afastamento da Sociedade, por inidônea. 
Logo, extinguiu-se o motivo determinante das autori
zações do Senado, a razão de concedê-las, que se 
fundou na presunção de firmeza do Governo, na se
leção das empresas. E dos motivos determinantes, · 
que Bielsa, em seus Princípios de Derecho Adminis
trativo, denomina taJmém "motivos pressupostos•, 
depende, como ele ensina, "a validade ou legitimida
de do ato•. T ai equivale a dizer, ainda na unguagem 
do mestre argentino, que •o erro como vício da von
tade afeta a vafidade do ato"{2' ed, Libreria y Edilo
riãi •a Ateneo•, S. Aires, 1948, p.p.75 e 76). 

Viciado e insubsistente o ato de seleção de 
uma empresa, excluída por falta de legitimação, so
mente apurada a posteriOri, maculada eslá a esco
lha da outra, reauzarla no mesmo processo, porque 
c em::t de indicação verificado :-apagou a nitidez do 
procedimento de preferência pelas organizações de
signadas. O fundamento das decisões do Senado foi 
um só: a crença na segurança da proposta governa
mental. O reconhecimento, pelo Executivo, da falta 
de legitimação de uma empresa, configurando erro 
de escolha - erro in eligendo - atinge a posição da 
outra, selecionada em obediência ao mesmo critério. 
A íAsegurança revelada amJa a garantia de pro1eçà:l 
do interesse p(ili'JCO, pelo proc:sso de livre seleçã:l. E 
a defesa do interesse público é o fim superior do ato 
adrrinistrativo, como finnemente a:lmilido no direito. 

Demais, é difícil entender-se, e diante da con
trovérsia aberta, que seja dispensada licitação, num 

projeto,da índole do SIVAM, sob alegação de neces· 
siclade de sigilo, para não comprometer a segurança 
nacional, e a ele se incorpore, na categoria de forne
cedora principal de equipamentos, uma empresa es
trangeira. Note-se, ainda, que o ilustre Relator, Se
nador Ramez Tebet, mesmo atendendo à solicitação 
da Mensagem, considerou necessãria esta reco- ~ 
mendação: 

• A inovação representada pelo softwa. 
re de integração tem elevadíssimo valor co
mercial e, por isso mesmo, toma-se conve
niente que o contrato CC·SIVAMIRAYT
HEON contemple clãusLia explícita que im
peça a empresa RA YTHEON de utilizar as 
informações privilegiadas obtidas ·por ela so
bre o software de integração do Projeto SI
VAM, sem a devida autorização e pagamen· 
to ao Governo brasileiro. (Parecer --4 - Re
comendações, aL c, final). 

Seria ingenuidade, entretanto, e não a nutre o 
nobre Relator, admitir a cerieza do resguardo de tais 
informações. T ante menos se hã de admiti-la depois 
que a recente carta do Presidente da República ao 
Presidente do Senado, esclarecendo as condições e 
vantagens do financiamento do Eximbank ao Brasil, 
infomnou que as "características do empréstimo pe
saram na seleção da empresa vencedora". É estra
nhãvel: corno e por que pesaram? Hã vínculos nego,. 
ciais entre o Eximbank e a Raytheon? De qualquer 
sorte, resta a desconfiança, que aconselha a licita
ção como processo normal de contratação de obras 
e serviços pCblicos. 

Em decorrência desses elementos de convic
ção, é óbvio que se deslegitimou o decrelll de dis
pensa de licitação. tanto quanto a livre escolha das 
empresas. Certo será reconhecer-se a conveniência 
de aplicação do processo de licitação, estabelecido 
como regra no art 2!' da Lei n" 8.666, de 21 de junho 
de 1993, Esse processo é que se harmoniza com os 
princípios de legalidade, impessoafldade, moralidade 
e publicidade, enumerados no art 37 da Constitui
ção Federal, corno negadores normais da Adminis
tração Pública 

Corrobora essa convicção o fato, que veio a 
ser conhecido, de a RA YTHEON, já em julho de 
1992, ter assinado "memorando de entendimento• 
com a ESCA no sentido de trabalharem "em regime 
de mútua exclusividade no projeto SIVAM" {item 3). 
Armas se preparavam. assim, para o monopólio dos 
serviços do projetotE~o4!JelliOJaJJdo'"con!érn outros 
dados valiosos. A primeira empresa assumia a "res· 
ponsabilidade" de fazer os contatos necessãrios 
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com outras companhias americanas que possam ser 
úteis ao conteúdo técnico e político do empreendi
mento (item 4.1 ). Note-se a particularidade da refe
rência ao conteúdo político do projeto. A ESCA in
vestia-se da "responsabilidade" "de ser o principal 
membro brasileiro do grupo e de trabalhar com o 
grupo para definir a sua composição legal". 

Não importa indagar da utilização· desse me
morando. ou se foi desfeito. Relevante é que ele 
atesta a aliança prévia entre as duas empresas no 
empenho de domínio do prOjeto. contra-indicando-as 
para nele trabalhar, sobretudo sem licitação. 

Tudo. pois. recomenda a concorrência pública. 
A livre escolha tomou-se. comprovaclamente, ilegíti
ma. A doutrina ensina, bem resumida em trecho de 
Marcello Caetano. que "o ato administrativo pode 
deixar de vigorar ... por terem deixado de se verificar 
os pressupostos de sua aplicação" (Manual de Dir. 
Adm., Forense, Rio. 1970, T: 1., p. 485). Foi o que se 
apurou com as escolhas livremente feitas. 

Oir-se-â, SI% e Srs. Senadores, que tal conclu
são implica reiniciar o procedimento de escolha das 
empresas e em obstru. os efeitos do contrato que o 
Governo antecipou com a empresa americana Mas 
esse recomeço atende às exigências de ordem juri
dica interna e à conveniência da correção admiris
trativa Não corresponde a apelo de contestação in
fundada e emocional, antes ao desdobrar de reflexõ
es baseadas nos latos e no direito. Não signiliCa 
"quebrar decisões anteriores sem motivação sólida", 
com •o abalo de nossa credibilidade intemacionar, 
da advertência do honrado presidente da República 
em sua carta, já referida Decisões baseadas na or
dem ·constitucional e legal, como a que se encerra 
na conclusão exposta, prestigiam o Pais. pelo res
peito ao que é impessoal e permanente. A consciên
cia jurídica e politica de um povo, vinculada à prote
ção de seus altos interesses, não pode dobrar-se ao 
medo de má repercussão externa e localizada. pre
sa a objetivos materiais. 

A par disso, com tranqüilidade tanto maior per 
derá deliberar o Senado quanto não participou da 
decisão de assinatura do contrato com a RAYT-. 
HEON, antes de substituída a ESCA, já condenada 
Correta e prudentemente, esse contrato somente 
deveria ser firmado depois de efetuada a substilti
ção-da ESCA. com o conhecimento desta Casa e de 
modo que o instrumento já envolvesse a nova em
presa brasileira Cumpre ver que as Resoluções edi
tadas se relerem a ambas as empresas - a fornece
dora e a integradora - e prevendo vínCiios entre 
elas. Donde depreender-se, logicamente, que, aJte. 

rada a composição empresarial, nenhum compro
misso poderia ser adotado, sem prévia ciência do 
Órgão fiscalizador. 

Ainda que não se houvesse tomado imprescin
dível a licitação para escolha das empresas, como 
se tomou, de modo irremissível, depois dos latos re
lativos à inabilitação e à exclusão da ESCA. ainda 
assim seria impróprio, dentro da legalidade, atender 
ao pedido presidencial, nos termos em que está for
mulado. 

A Mensagem não designa a nova "empresa in
tegradora•. Não o 1a2. também, a Exposição Conjun
ta. do Ministério da Aeronáutica e da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, que a acompanha e comple
menta A Mensagem solicita que, na adequaÇão das 
Resoluções, 

"em sua nova redação, sejam concedi
das ao Governo, por intermédio da Comis
são para Coordenação do Projeto SIVAM 
(CC-SIVAM). todas as condições para reali
zar as tarefas anteriormente cometidas à 
ESCA. garantindO-lhe a destinação, nq Con
trato Comercial, dos recursos disponíveis 
nos Contratos de Rnanciamento. Conforme 
detalhado na Exposição de Motivos Conjun
ta" ... 

Nessa ExpoSição Conjunta está escrito que, 
afastada a ESCA. e firmado o contrato comercial 
com a RAYTHEON, o Governo comprometeu-se 
com eSta que, no prazo de 120 dias, 

"indicará empresa brasileira para exe
cular as tarefas de integração, ou assumirá 
tais àtividades, com ·absorção do , pessoal 
técnico daquela empresa 

No precipitado contrato comercial, em que o 
Ministério da Aeronáutica representou a União, ora 
se cogita de "inclusão da integradora" (claus2.1 , 
com ref. ao Anexo XXI), ora de •pagamento dos ser
viços de integração" (claus. 5.1.1.1 ), ora de "servi
ços complementares' • a serem realizados pela inte
gradora" (ctaus. 5.1.2.2), ora. finalmente a •empresa 
selecionada" para a função integradora (claus. 
5.1.2.2 e claus. 38). 

Não há. pois, firrneza quanto à indicação da 
"e111Jresa integrada". Ao contrário, na Mensagem e 
na EXposição Conjunta, que são os documentos ofi
cialmente submetidos ao Senado, é clara a tendên
cia ele s!bstituir a empresa integradora pelo Gover
no, "por intennédio da CCSIVAM" - conforme a carta 
presidencial. E, segundo a Exposição ministerial, o 
"governo•, vale dizer a Comissão, "assumirá tais ati-
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vidades. com absorção do pessoal técnico daqueia 
empresa"- isto é, da ESCA. 

Certo é que não houve e não há indicação da 
nova "empresa integradora", nem compromisso de 
submeter, oportunamente, a que for escolhida, ao 
conhecimento do Senado. 

Ocorre que nas Resolução anteriores, já enu
meradas, o Senado deliberou à vista de empresas 
especificadas - a RA YTHEON e, como "irrtegradora", 
a ESCA. Se, depois da deliberação parlamentar de 
1994, foi apurado ·erro de escolha com a apuração 
da inidoneidade da ESCA, do que resultou sua ex
clusão. é lógico que o Senado não pode operar a 
adequação pedida sem conhecimento do nome da 
nova "empresa integradora". Admitir sua substituição 
peta "Comissão para Coordenação do Projeto SI
VAM" é inaceitável: 

de. e que negociava com a companhia estrangeira 
antes mesmo de escolhida como "integradora". 

Percebeu esse grave problema ético o nobre 
. Relator, ao sugerir que o Poder Executivo proponha 
a "criação de uma empresa pública para substituir a · 
empresa ESCA no Projeto SIVAM e no CINDACTA. 
E acrescentou: "serão imensas as dificuldades de 
manutenção do pessoal da ESCA no regime de con
tratação especial pela CCSIV AM durante os cerca 
de 1 o anos do Projeto". (4. Recomendações, ai. e). 
Indeclinável, porém, é o reconhecimento da incom
patibilidade ética da presença, na ~ntegração" do 
Projeto, de "pessoal técnico" da empresa expulsa da 
relação juridica, por inidônea 

Diante de tudo isso, ou o Senado suspende 
sua deliberação até que o Poder Executivo taça indi
cação da nova •empresa integradora", que é o correto, 

1 "·· em face da surpresa verificada em ou, votando o ato de adequação, pelo menos !ixarã 
relação á ESCA, cuja situação irregular po- prazo, a fim de que seja cumprida essa condição. 
deria ter sido captada desde início dos en- Irrevogabilidade dós arts.. 3" e 4"- das Resc> 
tendirnentos, por análise mais profunda, o luções 
que certamente não escaparia da fase r.mi- Releve, também, o douto Relator que Pondere 
nar no processo de üci1ação; a impropriedade da proposta de revogação dos arts. 

22 •• porque a Auditoria do Tribunal de 32 e 4"- das Resoluções objeto de adequação. O art. 
Corítas revelou irregularidades manifestas 32 dispõe sobre "os contratos de financiamento do 
nas relações de funcionários da ESCA e Projeto SIVAM". Estabelece que "somente poderão 
servidores da Aeronáutica, inclusive de "ver- ser assinados após a formalização do competente 
dedeira promiscuidade entre Estado e em- contraio comercial entre CCSIVAM e o Consórcio 
presa• (Rei. de Audit, p. 19) - 0 que a Aero- constituído pelas Empresas ESCA S. A. (empresa 
náutica procura explicar, zelosamente, sem integradora brasileira) e a RA YTHEON COMPANY 
desfazer as inconveniências; • (Empresa fornecedora estrangeira)". O art 4"-, deli-

32-., porquanto a Aeronáutica, declara- nindo o valor global de financiamento do Projeto, va-
damente, absorveu "pessoal técnico" da ria de quantia em cada Resolução ao fixar os valo-
ESCA, para aJ)roveitamento nas "tai-e!as de res atnõuíveis às empresas, distintamente. . 
integração" (Exp. Conj., n. 2); O governo não fez objeção a esse critériO, nem 

45'-., visto que as Resoluções anteriores pede, agora, que seja alterado. A Mensagem, funda-
do Senado, no particular da consideração de mentalmente, solici1a ao Senado "adequar o texto 
presença das empresas, constituem atos das Resoluções mencionadas à realidade aluai". cri-
perfeitos; e que não foram objek>''d!J~ - . _gifl~.? .. ~.alaslamento da ESQ\-. e para dar-lhe 
nação. substituta. A exposição ministerial, em qUe se ba-

Saliente-se, mesmo, que; afastando a ESCA seou a Mensagem, assevera, mesmo, que a ade-
por apurar vício de escolha, e pedindo adequação quação pedida, ou seja, a "conformação não implica-
das Resoluções à "realidade atual", a Mensagem re- rá modificação nas regras estabelecidas pelas resc> 
conhece a necessidade de submeter o nome de ou- luções, tampouco nas regras e condições de finan-
tra empresa ao juízo do Senado. ciamento". Além da exclusão do nome da ESCA, re-

Nem parece discutivel a exigência moral de sume as "alterações" à diversificação de valores de 
substituição da ESCA por outra empresa, e não pela alguns ttens de serviços e obras, corno salientado de 
CCSIV AM. Sem afrontar nome de ninguém, de qual- começo. 
quer origem funcional, convenha-se em que a impor- Assim, e se o próprio parecer reconhece que 
tante tarefa de iníegração e fiscalização do -Projeto as •condições" estipuladas nas Resoluções não con-
não pode ser exercida por órgãO que absorveu "pes- figuram "uma extrapolação das competências do Se-
soai técnico" da empresa eliminada por inidoneida- nado (2.2.3 - Crfficas à fonma das Resoluções ... ). 
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não é lícfto cons.iderá-las "inadequadas", nem limila
fivas, "de modo desnecessário', da autorização con
cedida ao Poder Executivo". Se este n~o reclamou 
de tais condições, antes as aceitou de forma expres
sa, conforme demonstrado, e se nelas não há "extra
polação das competências do Senado", st.primi-las é 
renunciar, gratuitamente, a prerrogativas do controle 
legislativo, ass~. de modo especial, no art. 49, 
inciso X, e no art. 52, inciso V, da Constituição vigenle. 

Amplitude do poder de controle do Seado. 
Por oportuno, lembre-se que esse poder de 

controle, na obse.vação precisa de Hely Lopes Mei
relles, e anterior à Constituição democrática de 
1988, exerce-se "na dupla linha da legalidade e da 
conveniência", facultando até ao Legislativo acom
panhar "as atividades mais relevantes do Executi
vo"(Direito Administrativo Brasileiro, 7• ed. at, RT., 
1979, p.p. 673 a 675). 

Não há, pois, legitimamente, o que censurar 
nem suprimir nos arts. 3"- e 4E, salvo a substituição 
do nome da ESCA. A supressão dos artigos - ressal
t<H;e impediria até as 'alterações". quantitativas, soli
citadas pelo governo. 

Responsabilidade do Senado. 
O parecer e a proposta de Resolução; qúe o 

engloba. são, portanto, inaceitáveis na sua essência, 
apesar de justo apreço a seu ilustre prolator, e às 
Comissões conjuntas que os aprovaram. Não asse
guram, o parecer e a proposta, a &citação geral; cui
dam apenas de concorrência para as obras civis. Se 
recusada a formalidade da licitação geral, não ga
rantem a indicação da nova •empresa integradora•. 
Não resguardam os arts- 32- e 4lt das ResolUÇÕes an" 
tefiores, com as 'alterações' pedidas pelo governo. 
Não preservam, enfim, o exercício pleno do contro
le parlamentar. 

O Sr. Gilberto Miranda - V. e:x;t permite-me 
um aparte, nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHI',T MARINHO- Pois não, no
bre Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Josaphat 
Marinho, com a responsabilidade de juriste e com a 
admiração de que é cercada a pessoa de v. Ex", 
dentro e fora do Senado Federal, saliento o quanto é 
aftamente confortável para mim a verificação de que 
a análise crítica de v. EJtO. reforça a posição anterior
meAte expendida por mim dessa tribuna. Estou, por
tanto, em boa companhia. Só me resta agradecer a 
V. Elô' essa fulminante abordagem. 

E lamento muito, Senador, não tendo a vivên
cia política e o arcabouço jurídico de V. E# ter faia
do o que V. Ex" falou hoje muito antes de ter estado 

eu. na tribuna para falar do CCSIVAM. É lamen1ável 
que a Nação se cale. É lamenlável que o Senado 
aceite esse. tipo de jogo e fale sim, e não leve em 
conta tudo aquilo que V. E# levanta na tarde de 
hoje. Espero que após esta nova abordagem, com 
toda esta roupagem nova, equeles que votaram con
trariamente ao meu parecer repensem se não é o 
momento de começarmos a mudar este País e de 
ter a coragem de pedir uma licitação para esse caso. 

Muito obrigado, Senador. 
O Sf!. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 

o aparte, nobre Senador. E me permita que saliente 
que~ tendo examinado a maiéria, ao que me parece, 
sem passionalismo, fundado nos documentos ofi
ciais e na boa doutrina, estou certo de que o Sena
do, a partir das comissões conjuntaS qi.Jevoltarão a 
apreciar a matéria; terá na devida consideraçao as 
razões modestamente expostas. 

O Sr. Eduardo SupHcy - Senador Josaphat 
Marinho, V. Exª me pennlte um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Tem a palavra 
o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

. O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Josaphat 
Marinho, V. Ex-" teve o cuidado de dizer que, para a 
é!flálise profunda que fez sobre o Projeto SIVAM, 
deixou de lado o debate aqui dentro e ateve-se so
bretudo .aos d.ocumentos e ao parecer proferido e 
vo1ado po âmbito da superromissão, ao parecer do 
Senador Ramez Tebet Na análise tão bem funda
mentada, com o conhecimento jurídico que fez de V. 
Ex"- uma das pessoas mais consideradas no País 
neSta área, e a forma corno demonstrou çom clareza 
que o fato de a ESCA ter sido condenada e afastada 
por procedimento inadequado, e isso pelo· próprio 
governo, ao anafiSar que a própria ESCA foi parte do 
processo de escolha da empresa que esiá por forne
cer equipamentos, a RA YTHEON - e com isso tam
bém acabou-se inviabilizando, do ponto de vista mo
'll! e legal, a participação dessa outra empresa-, V. 
Ex" demonstrou com clareza a necessidade, para a 
realização do Projeto SIVAM, de nqva licitação. E V. 
Ex" o fez com l.lma serenidade ·e embasamento tais 
que, tenho a convicção, certamente vai influenciar 
os oitenta e um Senadores. Felizmente, esta ques
tão ainda esiá por ser pensada, refletida, alé mesmo 
pelo Senador Ramez T ebet, que hoje prestou a 
maior atenção às palavras de V. E#, o mesmo ocor
rendo a todos nós aqui no plenário. Eu gostaria de 
fazer um requerimento à Presidência do Senado no 
sentido de que seja remetido, hoje mesmo, o pare
cerque V. E# acaba de proferir ao Tribunal de Con
tas de União para que a equipe daquele Tribunal -
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inclusive o próprio Ministro Relator Adhemar Ghisi, governo nem oposição - e não participou dos longos 
que está examinando esta matéria por solicitação do debates, das longas discussões. Parece que V. Ex~ 
Senado Federal - possa ter as luzes daquilo que V. recebeu o dossiê sobre a matéria e fez a sua análi-
Ex• organizou e juntou, até ponque estamos aguar- se. Uma análise crua sobre a matéria. com isenção, 
dando parécer do Tribunal de Contas da União so- serenidade e frieza Bom seria que para cada proje-
bre o processo de escolha da Esca, da Raytheon e to dessa importância, V. E# desse o mesmo trata-
os procedimentos relacionados ao projeto sivam: menta. É difícil um outro Senador realizar esse tra-
Cumprimento v. Ex~ porque hoje, mais uma vez, o balho com tanta competência V. Exª está deixàndo 
Senado - e eu em especial - aprendeu muito com V. uma responsabilidade muito grande para cada Se-
Ex•. · nadar. Não há muitos Senadores presentes, mas os 

o SR. JOSAPHAT MARINHO - Agffideço-lhe · que aqui não se encontram vão ler o pronunciamen-
o apoio e as palavras proferidas, nobre Senador to de V. Ex<, que foi muito bem exposto: Não tenho 
Eduardo Suplicy. · dúvidas de que amanhã cada Senador receberá em 

Estou certo de que todos os nossos campa- seu gabinete cópia do discurso que está fazendo. Já 
nheiros do Senado atentarão nas razões considerá- temos o parecer íntegro, correto e honesto do ilustre 
veis para a decisão final dessa matéria · · Relator, Senador Ramez Tebet, e agora temos a pa-

0 Sr. Osmar Dias _ v. Ex< me concede um recer de V. Ex". Em meio a isso, teremos a'respoh-
aparie? sabilidade de dar a nosso voto, seja ele a favor do 

parecer de V. Ex"- ou do SenadarRamez Tebe!, a la-
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com a palavra var ou contra o SIVAM. Isso não importa. Mas nin-

o nobre Senador Os mar Dias. guém, após 0 pronunciamento de v. Ex•, ·poderá dr-
O Sr. Osmar Dias - Nobre Senador, serei rápi- zer que votou sem saber do que se tratava Votem 

do. Só para comunicar que apresentei à Mesa a coma quiserem. Só não digam que não entendiam 
emenda, da qual todos já têm conhecimento, que Rzeram-na tão complicada, tão complexa, mas 
obriga a realização de licitação pública para ·eontia- v. Ex"- a resumiu de maneira total. Meus cumprimen-
tação e administração da Projeto Sivam. E eu·gasta- - tOs. Convém que se esclareça que hã unanimidade 
ria, se V. Ex'! me permitir, de colocar o seu pronun- nesta Casa com relação à Amazônia. Inclusive, li·so-
ciamento coma justificativa à emenda que apresen- bre o assunto um artigo: Permita que eu me esteri-
tei e pedir o apoio à aprovação daquela emenda da,. Senador? Não quero atrapalhar o brilho de. seu 
Muito obrigado e parabéns. · · pronunciamento, mas gostaria de fazer, polque tra-

0 SR. JOSAPHAT MARINHO " Sou-lhe gratO go a palavra chã, comum, que, junto com o brilho de 
pela manifestação que faz e devo dizer, penante.-o v. Ex"-, é o povo mistuffido com- a magistratura e .a 
Senado, que, não obstante a exposição feita, não inteligência de v. E#. Mas õiZia alguém o seguinte! 
formulei a emenda sobre licitação para reconhecer a mas vai lã o Senado discutir o SIVAM? É um bilhão 
precedência que V. Ex< teve em tomo do assunto: e quatrocentos milhões! Cinco ou seis no Nacional, 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite iJm três ou quatro no Econômico, quinze ou dezoito nó 
aparie? · Banespa, cinco ou seis no Banco do Brasil. Quando 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. E# tem o os recursos são para o Sudeste, vale tudo, mas se o 
aparie, nobre Senador Pedro Simon. destino for a Amazôria vão discutir, mesmo em se 

..... · O Sr. Pedro Simorf~"l'klflre~r Josaphaf""'• ·•''!ratimdo de 1 bilhãcr.Qeio que não é essa a ques-
Marinho, V. Ex'! oferece ao Senado um dos seus tão. Quero dizer aqui com todas as letras: eu, Pedro 
grandes momentos nesta legislatura A pessoa de V. Simon, Senador pelo Rici Grande do Sul, considero 
Ex'!, a sua cultura, a sua inteligência, o grande juriata a Amazônia a obrigação mais ilqlOrtante deste Se-
que é, a sua integridade, engrandecem esta Casa O nado em termos de Pátria Recebemos este País de 
aspecto que eu gostaria de destacar do importante s milhões de qlDlõmetros quadrados e temos que 
pronunciamento de V. E# hoje é a tranqüilidade e a entregá-lo aos nossos filhos em melhor condição. 
serenidade com que abordou a matéria Só alguém Temos essa responsabilidade. E seria um crime se 
com a sua competência, com a sua serenidade, que não fizéssemos isso. o Presidente Samey - justiça 
é uma das suas virtudes, pode, em meio a todo este seja feita - na Presidência da República, teve um 
debate, a toda esta polêmica que se travou, adotar gesto da maior impor1ància,.. qua .fi:li Q seu ProjeiD 
esta posição- V. Ex' agiu coma juiz. Na verdade, V. Calha Norte. Defendi, já naquela época. desta tribu-
Ex• foi um magistrado. Parece que V. Exª não é Se- na, um proje1o em outro estilo, porque noutra região. 
nadar. Parece que não tem partido politico - não é 
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Mas o Exercito brasileiro ficou ali, nas fronteiras do 
Brasil com o Uruguai e a Argentina, e onde estava o 
Exército brasileiro se desenvolveu !)ma região fan
tasma. Defendi a tese de que regiões como o Rio 
Grande do Sul - São Gabriel, Santiago - não preci
sam de quatro unidades do Exérci1o brasileiro, duas 
podem ir para a Ama2ônia. Não digo que a priorida
de deva ser Calha Norte ao invés do Sivam, mas 
Calha Norte mais Sivam e tudo o que for a favor da 
Amazônia. Que não digam· que a gente do sul e do 
sudeste está defendendo 15 bilhões para o Banespa 
e que. na hora defender recursos para a Amazônia, 
todos são centrá A meu ver, são duas as questões. 
A primeira é essa que V. Ex~ está analisando. Uma 
coisa é o que aconteceu com o Banco Nacional e 
não podemos tomar conhecimento; outra, é votar
mos e consentirmos. É o que estamos fazendo aqui. 
A segunda questão refere-se ao que é melhor para a 
Amazônia. Podem até me dizer que o projeto para a 
Amazônia é apenas. esse que nos apresentam, ou 
que não tem mais nada nesse sentido, mas não 
creio que seja assim. Parece-me que o mundo está 
progredindo de maneira tão fantástica em termos de 
tecnologia que, se reduzíssemos a zero esse projeto 
e começássemos tudo de novo, teríamos um. projeto 
quatro anos mais adiantado em tecnologia e ffielhor 
no concernente à proteção da Amazônia· Essa 
questão tem que ser profundamente analisada. 
Parece-me meio· engraçado dizer que a Esca está 
comprometida. A Esca não. pagava a Previdência, 
motivo pelo qual foi afastada Portanto, não tem 
confiabilidade. De acordo com o memorando, a 
Esca era o braço direito da empresa americana
dentro do Brasil, juntamente com a Líder •. e que 
representava os interesses - e V. Ex!' repetiu três 
vezes - econômicos e politicas daquela empresa. 
Se a Esca foi retirada porque não servia,· será 
que o contrato que ela tem com a empresa ame
ricana serve? Quem escolheu a empresa ameri
cana? Nove membros. Desses, seis eràm funcio
nários da folha de pagamento da Esca. Será que 
isso não compromete a outra? Falo de uma ma
neira mais parcial, é a minha maneira de ser, mas 
V.' E~. com imparcialidade, proferiu um dos mais 
brilhantes pronunciamentos em contribuição a uma 
decisão tão importante como essa. Meus cumpri
me!!tos muito profundos a v. Ex!', . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo 
soar a campainha)- Senador Josaphat Marinho, V. 
Ex' bem conhece a história do Parlamento. Infeliz
mente, estou naquela situação do velho Antônio 
Carlos: o tempo, o inimigo. 

' O SR. JOSAPHAT MARINHO -V. E#, nobre 
Senàdor Pedro Simon, tem sido sempre dernasiaoo 
generoso nas referências que me faz e, ainda hoje, 
assim procedeu. No entanto, devo reconhecer que 
procurei guardar tranqüilidade e serenidade neste 
pronunciamento, tanto que não interferi antes no de
bate. Dei-me ao esforço de examinar a maiéria, para 
s6 me pronunciar quando fosse portador de uma se
rena convicção. 

O Sr. Ramez Tebet - Permtte-me V. Ex!' um 
aparte? 

. O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex', 
Senador Ramez Tebet · · 

. O Sr. Ramez Tebet- Antes de dirigir-me a v. 
Ex!', Senador Josaphat Marinho, peço ao Presidente 
José Samey qi.Je tolere este aparte, porquanto já 
anunciou pela campainha que o tempo do orador já 
está se esgotando. A Presidência há de compreen
der, democrata como é, que devo fazer este aparte, 
posto que sou Relator desta matéria, depois de ter 
ouvido de V. Ex!', a quem respeito e admiro PfOfm
damente,_ considerações sobre um projeto cuja en
vergadura o.nobre Senador Josaphat Marinho.:Oo in
teresse do País, já reconhece que não quer nein dis-· 
cutir, dada a sua excelência Quero dizer que o 
grande momento é este mesmo. V. Ex~ tece consi
derações 'as quais. vou me permitir .discordar em 
oportunidade outra, porque reconheço - embora eu 
tenha os argumentos - que não tenho a competência 
de V.~. principalmente em t.Jillaparte, para refutar 
as considerações jurídicas que expõe. Mas não pos
so deixar de dizer que eu gostaria que o tempo pu
desse retroceder. Sim, gostaria que esta matéria 
fosse debatida desde o primeiro instante da forma 
como está colOcada hoje no Senado da República: 
com serenidade, sem sensacionalismo rierihUm, 
abordada da forma com que o Executivo apresentou 
aqui, da t;:,nna que é tradição do Senado, que é a 
Casa da reftexão por excelência, a. Casa que tem a 
obrigação de retemperar ou de colocar os fatos nos 
seus devidos lugares. Teria sido ótimo se o pronun
ciamento de V. Ex!' tivesse sido feito no âmbito da 
Comissão a que V. Ex!' pertence e que fosse manti
do! O grande mérito do pronunciamento de V. ~
e já foi ressaltado pelo Senador Pedro Simon - foi o 
de fazer com que a casa, numa matéria dessa en
vergadura, e em tantas outras. pudesse discutir este 
assunto com equilíbrio e serenidade, conforme V. 
Exa está discutindo. Cumprimento efusivamente a 
V. ~- Reservo-me para, em momento oportuno, no 
âmbito da Comissão, discordar do mérito do seu 
pronunciamento, uma vez que o seu pronunciamen· 
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to, na sua inteireza, já foi acolhido pelo Senador pa
ranaense, autor da emenda. Quero louvar V. E# por 
trazer o Senado à reflexão. Concordo - es1ou aqui 
hã pouco mais de um ano - ser êste o grande mo
mento do Seriado da República. Sr. Presidente, Srs. 
Senadores e meu caro mestre Josaphat Marinho, 
não se oode discutir esta matéria como antes: com 
sensacionalismo, com o diz-que-me-diz-que. Quan
do a Casa aceitou os apartes·- ouvi a todos - dirigi
dos a seu discurso, creio que agora, sim, vamos dis
cutir esse projeto como eu e o nobre Relator gosta
ríamos que fosse: à luz dos argumentos jurídicos, 
das necessidades do- País, da legalidade, da trans
parência e da legitimidade do processo. Abraço-o, 
enb.Jsiasmado e digo a V. Elo", mestre como o é, 
muito embora pudesse tê-lo feito antes, todavia,· 
faço-o agora, nesta oportunidade, ainda à tempo. 
em momento certo, para que possamos discutir esse 
projeto dentro de um equilíbrio, da serenidade, da 
competência do· seu ·pronunciamen1o. Podemos ter 
opiniões diferentes, mas devemos anat'ISá-las fi. tnà- · 
nifestã-las assim, com categoria, depois de os fatos 
serem analisados e estudados à luz dos interesses 
da nossa Pátria,· que nos cumpre defender: Parabe-
nizo-me com V. Elo".' · · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Somente agra
decimenms tenho, nobre . Senador Ramez T ebet, 
pela nobreza do seu aparte, tan1D mais expressivo 
quanto partido do Relator da matéria 

Estou ã concluir, Sr. Presidenta, e antes devo· 
agradecer a tolerância de V. Ex" para que .pudesse 
pemnaneoer, por tan1D tempo, na tribuna. · 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, com 
os elementos expostos e os que advieram dos 
apartes, somente emendas correspondentes a . 
essas· ressalvas, e com o apelo a outras medidas 
negimentais em tempo próprio, poderão restaurar 
o prestigio da legalidade, a nitidez ela ação admi-· 
nistrativa, a defesa do inleresse público e a eficá-
cia da vigilância constitucional =Senado.··Ji: ~ ·k "· 

ponsabilidade do Senado tem, portanto, nesta 
hora, nobres representantes. A dimensão que a 
opinião pública· imprime a decisões de interesse 
do Pals, e não· s6 de interesse dos partidos, ou 
do Governo, sejamos fiéis à cimensão dessa res
ponsabilidade. (Palmas.) 

Durants o disc:.uso do Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Renan Calhei1os, z< Secretá
rio, deixa a cadeira da presidtmcia, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a pelavra ao nobre Senador José Fogaça, pela or
dem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu 
gostaria de pedir que fosse registrada a minha pre
sença na sessão de hoje. Estava presente quando 
da Ordem do Dia Apenas não pude registrar o meu 
voto e não fiz antes esse pedido porque queria per
mitir ao Senador Josaphat Marinho que realizasse o 
seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A ata re
gistrará a presença de V. Ex". 

Com a palavra o Senador Lauro Campos, pró
ximo orador inscrito. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, ainda sob o impacto 

· do discurso feito pelo professor e mestre Josaphat 
Marinho, venho a esta tnbuna, depois de talvez dois 
meses âe ausência. Estava, realmente, passando 
por um período de cansaço, de desilusão completa, 
o. que me obrigou a afastar-me fisicamente dessa 
a!ividade pariamentar, que após 66 anos de. vida vim 
a conhecer, num mamemo em que o Brasil e a so
ciedade brasileira exigem a minha presença, e a 
consciência da minha inutilidade total leva-me a 
afastar-me dela. 

Uma vez na vida estudei e formei-me em Direi-
to, talvez porque meu pai, meu avô e o avô do meu 
bisavõ fossem advogados. E, com seis tios advoga
dos e um irmão advogado, estudei Direito. Arrepen
d~me de ter estudado Direito, quando percebi que o 
bom advogado não é aquele que consegue a vitória 
nas càusas justas. O bom advogado é aqtJele que 
consegue a vit6ria nas causas perdidas, ou seja, 
transfonnando e maquiando uma situação que deve
ria ser apenada e castigada por uma norma jurídica 
no seu oposto.. 

"· :Abandonei a Direitlf, ~ilUsão de que a Econo- •· 
mia me fornecesse um obje1D mais digno ao qual de
dicar a minha existência. Outra desilusão. Embora 
39 vezes paraninfo de turmas, embora tanha tido 
êxito como professor universitário de Economia, per
cebi, muito cedo, que a teoria económica ortOdoxa -
neoclássica keynesiana e neokeynesiana - não pas-
sa de um mascaramento, uma advocacia ml.ito sutil 
e muito bem feita de um sistema perdido; pardido 
para o homem, perdido para uma parte da história, 
perdida para..a justiça.,~ para o desenvolvi
mento da consciência humana Uma economia que 
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se transfonna no Brasil em economicídio, na prática 
economicida a que presenciamos. 

Uma alividade teórica e prática que não po
<lem, uma vez perfilhadas de uma maneira confor
mista, sem critica, sem apontar as necessidades de 
transfonnação da sociedade que pro<luziu esse pen
samento perverso, e que afinnam entre outras coi
sas, por exemplo, que o salário zero ou negativo as
segura o pleno empnego· continuamente; isso é John 
Maynard Keynes, isso é Pigou. Uma sociedade que 
criou a produtividade como Deus, a produtividade do 
capital, a eficiência do capital e o massacre corres
pondente do homem e da vida 

t impossível maximizar lucro sem minimizar a 
vida humana e a natureza. É impossivel. E no mo
mento em que cheguei à conclusão de que tinha 
que optar entre continuar ensinando a otimização 
do lucro, a deificação da produtividade em detri
mento da vida, da saúde, da realização do homem, 
somente me realizei pela postura crítica que assumi 
e. que transmiti, com eficiência, com amor e com se
gurança, àquelas 39 turmas de alunos que me fize
ram o seu paraninfo. 

Ali eu sabia falar, sabia o que estava falan
do, pois falava sem peias, sem limitações, com o 
único objetivo de uma aproximação um pouco 
maior com a. verdade nua e crua. Não posso di
zer •esqueçam tudo o que aprenderam•. Tenho o 
orgulho de poder dizer •não esqueçam nunca 
nada do que eu ensinei". 

A situação em que nos encontramos hoje no 
Brasil vem preocupando-me e entristecendo-me 
cada dia mais. Descansando desta terrivel profissão, 
otJ seja, do exercício deste manda1o que me foi irre
mecfwelmente outorgado pelas umas, encontrei-me 
na praia com alguns colegas. E qual não foi a minha 
surpresa ao perceber que todos eles, como eu, já 
haviam pensado em renunciar ao mandato. 

· ··Quem sabe se, calados esses argumeniDs que 
nos impadem de fazer aquilo a que a nossa cons
ciência muitas vezes nos leva, ou seja, à renúncia 
ao mandato. Quem sabe se um dia não tendo mais 
nada que fazer, sendo completamente sem eco a 
nossa voz, sendo completamente ridfcula a nossa 
tentativa de fazer faiscar a nossa consciência; quem 
sabe se talvez um dia nós todos desta espezinhada, 
massacrada, Oposição não possamos nos artecipar 
e fazer pelo menos um gesto de real positividade: 
uma renúncia eoletiva, para que pelo menos uma 
coisa se desmascare. A fujimorização está presente, 
e nós, retirando a oposição, colocaremos a nu o ra, 
o rei Fujimori~ o rei Fujinando. 

.. Não nos ameace, por favor, Sr. Sérgio, Sr. Ser-
jão, Sr. Ministro Serjão, com a fujimorização. Não 
venha nos ameaçar com isso. Tenha a coragem, a 
hombridade e a dignidade de declarar que ela já se 
encontra presente. 

Estou aqui há um ano e três mEises.. Nunca vi 
aprovado nada que eu ou meu Partido apoiássemos. 

O Governo, quando começou a ter o risco de 
se encontrar nesta nossa situação e de vir a perder 
uma, a da previdência, não teve escrúpulos - e isso 
o Governador do Ceará declarou expressamente • 
de voltar ao "1Dma lá, dá cá", ao "é dando que se re
cebe", reimpondo, reatualizando, rememorando e 
trazendo de volta a esta modernidade a hansen!ase, 
a !tberculose, a febre amarela, o dengue, a invasão 
de terras indígenas - a agora revisão invasora de 
terras indígenas -, e tantas coisas que essa moder· 
nidade já trouxe de volta, num processo de global".
zação que faz com que nem sequer Sua Excelência 
o Presidente da Repúbr.ca saiba para onde vamos. 

O Sr. Geraldo Melo- V. Ex" me permite um 
aparte, Senador Lauro Campos? 

O SR. LAURO CAMPOS - V()u apenas .termi
nar esta parte da minha oração e ouvirei comtmú1D 
prazer os sempre argutos e inter~gentes apar1es de 
V. Ex", Senador Geraldo Melo. 

Lendo uma entrevista dada pelo Presidente da 
República à revista chamada Esquerda 21, não tive 
dúvida de que Sua Excelência não chamou a nós de 
•esquerda buna" uma vez porque nós da "esquerda 
burra" aqui estamos sofrendo, enquanto ele, da "es
querda inteligente", chegou lá onde ele queria, aon
de sua ambição e seu narcisismo fizeram com ele 
necessariamente fosse. Portanto, ele é da "esquerda 
inteligente•, porque chegou à Presidência da Repú
blica, sendo marxista, sendo Ieninista, sendo tro1S
kista, como ele havia declarado. Largou para trás 
toda essa carga pesada que já não lhe setvia mais -
mas continua recebendo flores e !áureas na Europa 
e pelo mundo afora - daquele tempo, não do novo, 
do neo-Fuginando, mas do tempo em que ele era 
aquelas coisas que ele esqueceu. 

O Sr. Geraldo Melo - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS- Ouço com prazer V. 
Ex". Não vou ocupar os 50 minutos, mas tenho ain
da alguma coisa a falar. 

O Sr. Geraldo Melo- Quero agradecer, Sena
dor Lauro Campos, a honra que representa para 
mim a possibilidade de participar do ãrscurso de V. 
Ex". V. Ex" sabe muito bem do respeif!> que lhe te
nho, merecido respeito. Não é apenas_o respeito por 
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alguém a quem a vida tenha dado mais ou menos 
idade.. É o respeito pela conduta exemplar em que 
V. Ex' sotbe transformar a sua vida É o respeito 
que tenho por alguém que, aqui dentro desta Casa. 
tantas vezes se manifestou, tendo a minha divergên
cia mas também a minha convicção de que as pala
vras candentes de V. Ex" eslão iluminadas por uma 
sincera devoção ao nosso Pais e ao nosso povo. 
Podemos divergir - e isso é bom que ocona nas de
mocracias -.mas o mais imj:>ortante é que cada um 
de nós esteja convencido de que o itinerário que es-' 
colheu é o melhor para o grande objetivo de oferecer 
ao povo brasileiro urna sociedade que lhe dê o míni
mo de dignidade a que todos os brasileiros, como 
seres humanos, têm direito. Quero, entretanto, per
mitir-me ponderar, em relação ao que V. ~ acaba 
de d"JZer, que hã inteiro direito das pessoas, sobretu
do de um líder com a respeitabilidade e a responsa
bilidade de V. Ex'. de julgar com a severidade que 
V. Ex" juiga o Presidente Fernando Henrique. Não 
aeio nem mesmo que fosse próprio agora discutir 
esses conceitos. Eu queria acrescentar uma preocu
pação. porquanto tenho observado, como Senador 
e, sobretudo, como brasileiro, toda essa orquestra
ç!io dos últimos dias, que, de fato, se manifesta em 
toda parte como uma camPanha contra o Congresso 
Nacionál. E não se pode dizer que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso seja responsãvel por ela, 
porqt !e, respeitada a sua honra, que V. ~ sempre 
respeitou, a sua integridade pessoal, V. ~ poderá 
enxergar nele os defeitos que enxergar mas hã que 
reconhecer nele um democrata. Essa é a história da 
vida de Sua Excelência que ele nunca renegou. En
tão, como podemos ter amor pelo nosso Congres
so? Como podemos querer que o povo brasileiro te
nha amor pelo Congresso, se se tecem, sem respos
tas, sem reação, as histórias ridículas que têm sido 
contadas? Diria a V. ~. só a tih.do de exemplo, que 
anteontem vinha para o Senado num desses carros 
novos tão c~·pi!lssoJ por mim um Témpr.!i'' 
zero quilômetro, brilhando, com uma placa que, infe
lizmente, não pude ler Ioda, mas deu para ver bem a 
palavra suf:iprocurador. Até liqueõ-pensando em in
dagar se existe algum senador que seja subprocura
dor de alguma coisa, porque carro novo, pelo que le
mos nos jornais, só existe no Senado. Nesse final de 
semana. estive fora de Brasília No domingo, voHei 
de ãulomóvel, e havia um engarrafamento, imagino 
que havia por volta de cinco mn carros. Eu disse 
para a minha mulher: "Devem ser cinco mil Senado
res e Deputados". Na CBN foi dito: "Vai começar a 
semana santa, e vão fugir de Brasília os Senadores 

e os Deputados'. Não saiu ninguém de Brasília, ape
nas Senador e Deputado. É dito: o Senado gasta 
R$300 mil no seu patrirnõnio, nos seus apartamen
tos. Se comparãssemos o que gasta um condomínio 
qualquer na manutenção de um edifício, poder-sa-ia 
ter uma idéia se o Senado gastou muito ou pouco. 
T ransformoi.Hle aquilo num escândalo. Senador 
Laura Campos, a ponderação que eu gostaria de fa
zer é a seguinte: pai1!Ccji.te esta: cidade existisse. o 
povo brasileiro. o povo de todos os estados do Bra
sil, gastou o dinheiro da sua construção e, depois, 
para que a mesma funcionasse, permitiu que se pa· 
gasse a dobradinha ao funcionãrto -que aqui vinha· 
morar e que se fizesse uma ãrea residencial irrteira· 
mente formada por apartamentos funcionais. Não há 
Senadores e Deputados em número suficiente para 
ocupar todos os apartamentos funcionais que ai es
tão. Toda esta cidade é tomada corno a cidade do 
carro oficial, do funcionãrio público, das estruturas 
especiais, pelos quais o Brasil pagou e ainda paga 
um preço; como pagou para construí-la, paga para 
mantê-la Se a sociedade brasileira achar, se a opi· 
nião púbfica e os seus formadores entenderem que 
estã na hora de encerrar esse ciclo de Brasília, pen
so que ele deve ser encerrado para Senad9res, para 
Deputados e para lodos. Se aqui é para se viver 
como se vivia no passado, na antiga capital do Bra
sil, que isso seja feito, mas sem precisar, para isso, 
de execrar o Congresso Nacional. porque não há 
democracia verdadeira sem Congresso. Não estoU 
ensinando isso a ninguém e muito menos a V. Ex', 
mas queria somente dizer que quando perpassa em 
muitos a indignação por se entender que alguém fi
gado ao Governo esteja pensando em fujimorização 
do Brasil, tarrbém deveria passar a indignação de 
assistir a um trabalho gratuito e incompreensível que 
estã sendo feito de demolir a imagem de um Con
gresso que es1á trabalhando e oferecendo ao País 
os frutos do seu trabalho, que precisa ser entendido 
e, sobretudo; a 1l!ldo' por uma sociedade que deseja 
realmente consolidar uma democracia No mais, re
ceba V. Ex" a reafirmação do meu profundo respeito 
e da minha grande estima. 

O SR. LAURO CAMPOS - Muito agradecido, 
Senador Geraldo Melo. 

Incorporo e concordo com muitas das asserti
vas de V.~. 

O Sr. José lgnácio ·Ferreira - Permite-me V. 
Ex'. um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Com muilo prazer, 
concedo o aparte a V. E#. 
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no que toca a V. E#, especialmente. V. E# tem per
oebido o quanto eu o admiro, inclusive pelas oportu
nidades em que temos conversado e trocado idéias 
sobre a realidade nacional e para àoride vamos em 
termos de mundialização e globalização da econo
mia V. Ex<, ontem, sugeriu-me que lesse um traba
lho de Eric J. Hobsbawn, que, por sinal, jã se encon
tra sobre a minha mesa de gabinete. Portanto, sinto
nizo-me com o que ress~ou o eminente Senador 
Geraldo Melo e com a ho(Jlenagem que preste a V. 
Ex", que é um intelectual, um professor universitário, 
um homem com pureza de propósitos, um patriota e 
que, à sua maneira. naturalmente. com as discor
dâncias que possa provocar, sustenta com bastante 
honestidade os seus pontos de vista. Quero ir um 
pouco além do que afimnou o eminente Senador Ge
raldo Melo quanto à referência que V. Ex" faz ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Cheguei a 
colher do pronunciamento de V. Ex•, em uma parte 
mais final, quando V. Ex' se refetia ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso como alguém que pre
gou muito sobre um determinado enfoque e que 
agora ao chegar à Presidência da República, quase 
que • segundo V. E# - renega aquilo que escreveu e 
passa a ter um comportamento, na prática divergen
te daquilo que pregou como professor, como soció
logo e mesmo corno porrtico nó Pàrlarnento. Já fala
mos sobre isso, e v. Ex~ sabe muito bem dos tem
pos que estamos vivendo: tempos de economia globa
lizada de economia mundiafiZada de conhecimento 
monopolizado, em que tudo se transforma: o modo de 
viver. de pensar, as instituições. A gtande nealidade é 
a ·mudança Inclusive. focalizamos, numa conversa 
que tivemos, o quanto deve ser dificil para alguém ser 
estadista hoje diante do borrbardeio de informações 
cue recebe, precisando ter um espírito sistematizador, 
o<denado. para poder conseguir escoimar, de tu:lo o 
cue recebe de informações, na condição de líder de 
c.m oovo, o que não é pertinente, fazer a leitura oerta e 
ccnC:.:zir um país em um rmrriénto como este. Apesar 
OC' rBSpeito que tenho por V. E#, como tarroém a ad
m:ração e o carinho que lhe dedico, devo dizer que 
discorde je v. E#, porque alguém que chega à Presi
dência da Repü:Jiica. se não deve mandar para o ar 
tudO aq<Oi!o q:.:e disse no passado, tem que ter um 
~o,...,crcirissc. c.~rra sintonia absoluta com a realidade 
qu& es:i vivc~do E· a realidade que alguém vrJe hoje 
na_ CD 'ti<.ry§.c ::ie um povo ê a realidade de urr.a mu
"":ar:ca '.'ert:.g:TX)sa em que muito em breve talvez não 
;Jef!serncs ~::ais em estatais. corOO pensaroos hoje. tal 
a ;..,possibilidade de mantermos um mastodonte. algo 
::>esâcc. que anàà difíCil. que tem licitações e todas as 
o;f.CJICades oara conviver em um mundo como este, 
"-"' ~ue a cotrpetição se faz à medida da velocidade. 
?\Jên ~a,....:os ~.ais grandes ou ~uenos, mas velozes 
.: ::.à~ ve :nzes._.Este é o- tempo que estamos vivendo. 
?er.sc -::;· .. a. :r.éenendentemente do que tenha escrtto 

nG passado. o estadiste de um país do tamanho do. 
Brasil • este Pais continente, nos tempos de hoje -
tem o dever de conduzir o povo no meio dessa tran
sição tumultuária, mesmo sem seber exatamente 
para onde vamos. Mais ou menos, isso se desenha com 
a lucidez que lenharros, com a capacidade singularíssi
ma que possamos adquilir de ler o que está ooorrendo. 
Temos ooncf!Ção. no máximo, de debuxar um futuro, 
porque é realmente muito difícil, se não irrçossíve!, vi
sualizarm:Js os desOObramentos do presente no futuro. 
De maneira que o Presidente Fernamo Henrique, as
sim como V. E#, é tanDém um intelectual respeitado, a 
quem v. Ex' não nega a seriedade de oorrportarnento, 
a postura de integridade- V. E# mnca negou isso aqui. 
Acredito que quem tem um compromisso com este País 
tem o dever de silllonizar-se com o mundo em mudan
ça Hoje. LITl estadista não precisa pedir que esqueçam 
o que escreveu. porque tem de viver o temjlo aluai, con
duzindo o sru povo pelas veredas ãrtíceis do momento 
atual até um futuro que nós mesmos e seguramente 
ninguém tem condições de prever com nitidez corno 
será. Mufto obrigado a V. E#. 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço, nobre 
Senador José lgnácio, a manifestação de V. Ex)!. as 
palavras carinhosas dirigidas a mim, essa manif~ 
ção de angústia, de preocupação e de consciênCia 
da neoessidade de que o caos que se apresenta: não 
perturbe por mufto tempo a clarificação de nossas vi-
sões. Muito obrigado. ~ ~ 

Retomo as minhas palavras dizendo que fica
mos perplexos, com a visão obscurecida porque os 
fatos são obscurecedores. Os falos do capitalismo, 
produzidos pelo capitalismo têm que necessaria
mente ser mascarados. O mascaramento é condição 
sine qua para a produção e a repl1)J:Iução da socie
dade capitaüstà. 

Fernando Henrique Cardoso, neste entrevista à 
Esquerda 21, se mostra tão obscurecido, com tão 
pouca clareza que afirma. depois de ter passado 
anos de sua existência lendo Marx na "turma do ca
pital", em São Paulo, que a única coisa importante 
que podemos recolher de Marx é a sua afirmativa de 
que ''tudo muda" e que nossos conceitos mudiam 
com a mudença do mundo. 

Sr. Presidente. Herãclito já havia dito isso. Se a 
sua leitura de Marx foi apenas para resumi-lo dessa 
maneira, não seriam necessários mais que dois mi
nutos de toda a sua leitura.. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nobre 
Senador lauro Campos. permita-me interrOmpê-lo 
para alertá-lo de que V. E# disoõe apenas de um 
minuto para o término de seu discurso. 

O SR. LAURO CAMPOS • Sr. Presidente. os 
apartes a mim solicitados foram brilhante~; e. diante 
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disto, creio que minha presença toma-se perfeita
mente justificada 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam
pos, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Bel/o Parga.· 

Durante o discurso do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. BeUo Pa1!J4 deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu 
tuma. 

Durante ·o áiSCUTSO do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Sup/icy, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - En
viaram discurso à Mesa, para serem pt.illicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 
a Srª- Senadora Marluce Pinto e o Sr. Senador Gil
berto Miranda 

S. Ex% serão atendidos. 
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) -Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é deplorável a 
triste notoriedade que o Eslado de Roraima vem al
cançando nesla Casa, e por via de conseqüência 
em toda a Nação Brasileira! 

O plenário do Senado Federal está sendo o sí
tio indevido de um sistemá!ico processo de lavagem 
de roupa suja, que sequer encontrou guarida na As
sembléia legislativa do meu Estado ou na Câmara 
Municipal de Boa Vista 

Uma CPI que investigou a existência de prâlí
cas administrativas em desacordo com a legislação 
que normaliza riCitações e contratos, no âmbito da 
Prefeitura de Boa V'asta, foi considerada motivo sufi
ciente para enxovalhar a imagem do Estado, colo
cando-o perante o povo bmsileiro, como um reduto 
de violências. arbitraried~ peo;seguições ele. Em 
verdade são absolutamente improcedentes as acu
sações. 

Não se mostra. não se exibe aqui no Senado 
Federal. a saga dos colonos, brasileiros de todos os 
quadrantes, que buscam refúgio em Roraima, como 
a terra onde existem oportunidades para 10dos. 

Não se diz no Brasil que o Governo do Estado 
e seu povo, arrostando mil e uma dificuldades, esta 
honrando, com seus parcos recursos, corrpromissos 
do Governo brasileiro em relação à Venezuela, e su
perando sacrifícios. constrói"'á pavímerrtação asfálli'" 
cada BR-174, importante segmento da rodovia Pan
Americana 
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N;'lo se diz aqui nesta Casa, nada, cousa algu
ma, a respeito do extraordinário intercãmbio, tanto no 
setor público, como no cullural. desportivo e comercial, 
entre Brasil e Venezuela, dinamizado peio constante e . 
incansável esforço do Governo do Estado, no ãníJtto 
da competência que a lei lhe assegura 

Sem querer entrar no mérito da questão das 
pesquisas eleitorais, não se pode deixar de salientar 
que o esforço principal do atual governo tem busca
do privilegiar o interior do Estado, no apoio às comu
nidades interioranas. aos assentamentos de colo
nos, à organização do trabalho produtvo comunitá
rio e, como já mencionei à pavimentação da BR-17 4, 
tudo isso absorvendo o anêmico e débil orçamento 
esladual. 

Estradas vicinais estão sendo abertas, pontes 
de madeira substituídas por pontes de concreto, im
plantação de sistemas de água tratada em vilas e 
pequenas cidades, interiorização das ações de saú
de e também no interior, o programa de construção 

. de casas - PROMORAR - objetivando. a fixação do 
camponês em sua gleba, no seu lote. 

Um vigoroso programa de eletrificaÇão rural 
es1á sendo implementado no sul do EstadO, a maior 
vocação regional para agricultura e produção de lati
cinios. Um programa que reforma, profundamente, 
os métodos, os processos. as práticas agrícolas e 
até mesmo a cultura daqueles concidadãos, q~ 
passam a ter acesso permanente à luz elétrica, à 
parceria da energia na produção, à televisão, à gela
deira etc. 

V"IVemos um momento que exige de todos os 
brasileiros dedicação irrestrita, permanente, ao tra
balho. ·É a hora da busca da convergência, do amor
tecimento das tensões, de sopesar as divergências, 
em favor do Bras~. com as necessárias e indispen
sáveis reformas em favor de Roraima, no seu anseio 
de crescer e prosperar. 
~. , , O eminente estadista Georges Pompidou cu
nhou o seguinte pensamento: •o estedista é um po-

. lítico que se coloca ao serviço da nação. O politico é 
o estadista que coloca a nação ao seu serviço". 

Sirva es1a oração emblemática, de norma de 
conduta para todos nós. Somos poucos os Repre
sentantes de Roraima no Congresso. A competição 
pelos recursos federais para investimentos em Esta
do e Municípios é mUito mais importante que as nos
sas eventuais divergências regionais. Precisamos 
extbir ao Brasil, ao Senado, a face altiva, genet'osa, 

·· pacíliêl!fe hbiiiada'dtr ESfà:ltrti!!"'Rêiraiiua-;' seu Go
verno e seu povo. Sem essa postura de união, digni
dade e seriedade, já chegamos derrotados à arena 
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da luta por mais recursos para a construção da pros
peridade e do desenvolvimento de nosso Estado. 
Essa luta é de todos nós. Nela haverá espaço para 
todos. Roraima não admite exdusõeS. 

Encerro Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
lembrando versos do poeta nordestino Carulo da 
Paixão Cearense: ~-

"Todos call\3m sua terra 

também vou cantar a minha 

Nas débeis cordas da lira 

Hei de tomá-la rainha . .' 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigada 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 
A reforma agrária, em nosso País, é semelhan

te àquela jovem muito atraente e sedutora, que cati
va todo mundo, 1"!'a5 com a qual ninguém chega a 
consumar um casamento duradouro •. Alguns gover
nantes a cortejam cheios de boas. ir)tenções e de 
promessas, com ela assumem algum compromisso 
e até criam alguns rebentos na forma de assenta
mentos; nada, nada, pelém, que possa ser caracteri-
zado como duradouro e definitivo. ~. 

Essa reforma nunca prosperou em nosso Pais, 
em grande parte por falta de disposl~o dos Goverc 
nos em executá-la Há que se debitar também à 
conta da legislação grande responsabilidade na difi.. 
culdade désse processo, já que, em muilos casos, 
parece ter sido feita para emperrar e protelar a sua 
execução, tantas as brechas que existem para retar
d~ as desapropriações. Ajunte-se a isso um compo
nente financeiro, tendo em vista que, quando se faz 
necessário imprimir qualquer arrocho nas contas pú
blicas, o lncia. é dos primeiros a terE!Il) os seus re
cursos cortados. 

A julgar pelos números, o lado das promessas 
é bem mais prócfiQO do que aquele das realizações. 
De 1964 a 1984, por exemplo, foram aPenas duzentas 
e vinte e oito mü as fam1ias beneficiadas em projetes 
de colonização e col)i regularizaçãl da posse da terra 

Em 1985, o Gõvemo Federal baixou o I Plano 
Nacional de Reforma Agrária, com a ruroiciosa 
meta de desapropriar quarenta e três milhões de 
hectares de terra e assentar um milhão e quatro
centas rrul famílias. Esse plano,· na sua concepção, 
era bastante bom e realista, prevendo uma reforma 
agrária embasada no Estatuto da Terra, tido como a 
melhor legislação sobre essa questão. Submetida, 
porém, à discussão pública, a proposta foi totalmen
te ·desfigurada. O Plano aprovado por Decreto Fe-

dera! pouca coisa tinha em comum com o projeto ini
cial ~e, na versão aprovada, não consegt.iu impulsio
nar a reforma tão desejada. 

Esse período foi também marcado pelo surgi
mento do Movimento dos Sem-Terra, urna organi
zação de trabalhadores rurais que tem levado ao 
campo o desassossego e uma grande instabilida
de, por causa de suas ações violentas contra os 
proprietários rurais e ~suas propriedades. Como 
força, contrária, os fazendeiros também se organi
zaram; com sua ação e sua força, a União Demo
crática Ruralista - UDR conseguiu deixar a sua 
marca na nova Constituição e praticamente invia
bilizar a reforma agrária durante o período e.m que 
funcionou a Constituição. 

Em 90, um novo Goveroo se instalou, oom novas 
promessas e novas metas. Nos três primeiros anos, a 
refonna agrária ficou praticamente paralisada, o Incra 
foi totalmente desmantelado, como grande parte de 
seus servidores demitidos ou colocados em disponibil~ 
dada Nos dois anos stbseqüentes, procurou-se .reto
mar a reforma, mas as ci=tãncias não colaboràram 
para que se executasse um programa tOO 5é!io e 
abrangente quanto se previa Mesmo assim, dozé mü 
e seiscentas farru1ias foram assentadas em quinhen
tos e noventa e um mü hectares. 

No aluai Governo, o que temos verificado é 
que a reforma agrária continua sendo urna meta e, 
ao mesmo tempo, um problema de difícil solução: as 
exigências são grandes, as pressões vêm de todo 
lado e não é fácil conciliar os interesses de proprie
tãrios de terras passíveis de inclusão no programa 
com as~ exigências dos trabalhadores sem-terra, 
que, a cada dia, com suas invasões e ações violen
tas, exigem urna solução pronta por parte do Gover
no. Mesmo assim, as ·noücias dão conta de que, so
mente no primeiro ano, mais de quarenta mil famí
lias foram assentadas. 

Junto com essa idéia de assentamentos aflora
me à mente uma indagação: é correta a ação gover
namental de distribuir terra sem fornecer um progra
ma efetivo de apoio ao agricultor para que eie seja 
realmente produtivo? 

Não se avalia uma verdadeira reforma agrária 
pelo número de pessoas assentadas ou pelo núme
ro de títulos de terra distnõuídos, mas se medem os 
resultados pelo número de familias que conseguem 
explorar economicamente a terra, produzindo o sufi.. 
ciente para o seu sustento e um excedente, que, 
vendiclo, aumenta a sua renda. Em vista disso, pro
ponho algumas alterações no que tange à reforma 
agrária e à política agrícola em prática no Brasil. 
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Quanto à reforma agrária, uma constatação 
salta aos olhos se formos observar os assentamen
tos e os projetos patrocinados pelo Governo: é gran
de o número de assentados que não conseguem so
breviver ou tómar-se produtivos nas terras recebi
das. Em razão disso, ou já venderam_ suas terras ou 
vivem em situação tão miserável quanlo a que ti
nham antes. Por isso, entendo que todo assenta
mento deve ser acompanhado de amplo programa 
de assistência técnica O "agricultor não pode ser 
deixado à sua própria sorte ou ao sabor dos ensina
mentos e práticas agrícolas recebidos de seus ante
passados. O Ministério da Agricultura. por si ou atra
vés de convênios, deve promover a sua reciclagem 
para uma agricultura modema e mais produtiva. 
mostrando-lhe as práticas que levam a bons resulta
dos e fiscalizando para que as exerça efetivamente. 
Esse acompanhamento técnico deve ser total, 
abrangendo todas as fases de produção, desde o 
preparo da tena e a escolha do que cultivar até a co
mercialização dos produtos. O Governo deve tam
bém cuidar para que os assentamentos sejam dota
dos de toda a infra-estrutura necessária ao bem-es
tar do agricultor e de sua família. como energia elé
trica. comunicação. estradas, escolas, postos de 
saúde. Se assim agir, o Governo estará dando um 
passo decisivo no sentido de fixar o agri<:Utor ao 
campo, estará iniciando uma verdadeira revolução 
na nossa agricultura a qual responde pelo nome de 
prosperidade. 

A reforma agrária é obstaculizada em nosso 
País pela lentidão nos processos de desapropriação. 
A meu ver, isso é decorrência de dois !atones interli
gados. Normalmente o Incra arbitra um preço muito 
baixo para as terras desapropriadas. Em razão dis
so, os proprietários, para obterem preços mais com
pensatórios, recorrem à Justiça. Entre idas e vindas, 
entre laudos, perícias e recursos, o tempo vai pas
sando e o processo de reforma não d~. -"' - .. 

Já sabedor o Governo de todas essas artima
nhas, por que. não moclilicar esse comportamento, 
atribuindo logo de início um preço mais justo para as 
terras. e alterando a legislação para que o processo 
de desapropriação seja mais acelerado? Nos meus 
contatos com fazendeiros do interior de São Paulo já 
pude verificar que, se o preço das desapropriações 
!~e mais justo, muitos deles, já desiludidos com a 
atividade agrícola ao invés de esperarem que o go
verno desapropriasse suas terras, tomariam eles 
mesmos a iniciativa de ofertá-las ao lnaa 

Se essas modificações fossem efetivadas, es
tou certo de que decresceria em mtito o número de 

invasões e os conflitos entre fazendeiros e os sem
terra, porque haveria maior áiSponibilidade de terras 
para os programas de reforma agrária Os gastos 
maiores advindes dessa nova prática seriam tranqúi
lamente compensados pela maior celeridade que 
existiria e pelo número de problemas que poderia 
ser evitado: o custo social do programa seria sensi
velmente reduzido. 

Para cobrir tais despesas, talvez fosse neces
sário que o Governo negociasse com organismos in
temecionais de crédito, como BID e BIRD, linhas es
peciais de financiamento para fins de reforma agrá
ria, as quais. no entanto, poderiam ser faCilmente 
conseguidaS, dado o alcance social dos projetes. 

No que tange à polâica agrícola. creio Ser chegada 
a hora de i!Tllrlmr-lhe nova direção, volla:ia preponde-
• a itelle !le para a produtivida:!e e paa a compefitivida
de, desatrelada do Governo e de suas decisões. 

Numa economia estabilizada e aberta, não 
cabe ao Estado privilegiar ou desestimular um setor, 
-qualquer que' ele seja: as vantagens deVem ser dis
tribuídas por todos, bem como os sacrifícios, com
partilhados, de modo que todos_ cresçam pari pas
su. Assim, o papel do Estado deve ser de isenção, 
neutralidade, trariSParêncla e respeito às regras 
preestabelecidas. · 

É preciso, em seguida. promover uma troca de 
mentalidade ê de comportamento, em que pala~ 
como Governo~ recwsos píblioos, subsidioa. sejam 
banidas, para serem SlÍlstituidas por eficiência pro
dutividade, competitividade. 

Em decOrrência disso, deve-se promover a 
desregulamentação e a reestruturação do setor, de 
modo que a alocação de recursos produlivos seja 
orientada pelo setor privado e pelo mercado para ati
vidades mais rentáveis e competitivas no meiCado 
exterior. 

Nesse oovo panorama o Estado deverá exi
mir-se.de fornecer bens e seiViÇOS que são proprios 
da iniciativa privada, para que possa-ofertar com 
competência e qualidade aqueles bens e serviços 
públicos que só ele pode fornecer, nas áreas da 
pesquisa. da assistência técnica. da inspeção e da 
defesa sanitária. e na defesa do setor no comércio 
internacional, pelo que develá ser remunerado corno 
qualquer outra eiTlJresa. para que os seus custos 
sejam recuperados. 

Nessas circunslancias, a agricullura tomar-se
â um setor mais inserido no contexto gelai de uma 
economia moderna e, por conseguinte; com mais 
força e moral para protestar contra meátdas prote
cionistas em outros setores.. 
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Nessa nova concepção de Estado, uma das me
didas mais urgentes a serem tomadas pelo governo é, 
sem dúvida, a correção do câmbio. A 1)1'1!lltenç>lo do 
real mais valorizado do que o dólar tem trazido gran
des prejuízos para os setores exportadores do País, 
em geral, e para a agricultura, em particular, prejudi
cando de forma stbstancial as nossas exportações. 

Numa agricultura modema e compelitiva como 
se deseja, não há como rilanl:er uma política antiga 
de crédito púbfico e preços mínimos: é preciso criar 
uma política de tecnologia agrícola, uma política cla
ra e definida de tarifas e uma política de defesa da 
concorrência Na· área monetária, é indispensável 
uma política que, além de eliminar a defasageirr,- do 
câmbio, traga os juros para um patamar aceitável e 
mais favorável ao setor produtivo. Por fim, devem-se 
eliminar os tributos que incidem sobre os produtos 
exportados. A prática hoje usual de exportar impos
tos não pode de forma alguma continuar. 

São essas, Senhor Presidente, Senhoras e Se
nhores Senadores, as alterações que julgo impres
cindíveis e urgentes para o setor agrícola do Brasil. 
A sua adoção é simplesmente um imperativo da 
nova ordem econõmica Vigente no País, em que a 
iniciativa privada é chamada a parficipar mais efeti
vamente do seu desenvolvimento e em que a produ
tividade e a competitividade são as palavras de or
dem para todos. Sei que passar da situação hoje vi
gente para essa nova realidade não será tarefa fácil, 
mas o processo é irreversível. Quanto mais rápido a 
nossa economia nele se inserir, mais facilmente o 
Brasil ingressará na nova ordem econômica que se 
instala no mundo e mais a nossa agricultura será 
pr:odutiva e competitiva 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
.,, ':..1-

PROJETO DE LErDA CÂMARA N2 26, DE 1995 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n" 26, de 1 995 (n" 3.970189, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a participação das partes in
teressadas nas reuniões de órgãos colegiados da 
administração pública direta, tendo 

Parecer, sob n" 790, de 1995, da Comissão 
- de ConstiiUição, Justiça e Cidadania, favo

rável, nos termos de substitutivo que ofarece. 
(Em virtude de adiamen1o) 

-2-
REQUERIMENTO N2 246, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
246, de 1996, do Senador Valrnir Campelo, solicitan
do. nos termos regimentaís, tramitação conjunta dos 
Ofíciosn%S/54, 55 e 58, de 1995, S/15, 16 e20,de 
1996, por tratarem de matérias que versam o mes-
mo assunto. · 

-3-
REQUERIMENTO N2 270, DE 1996_ . 

Votação, em turno único, do Requerimento ~ 
270, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan
do, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de 
Lei do Senado ~ 125, de 1995, de sua autoria, que 
cria a Comissão do Quinto Centenário do Descobri
mento do Brasil. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N• 188, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo~ 188, de 1995 (~ 167/95, na .câ
mara dos Deputados). que aprova o texto do Acoroo 
sobre Cooperação Técnica no Domínio Müitar, ceie
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em 
Praia, em 21 de dezembro de 1994, tendo 

Parecertavorável, sob~ 160, de 1998, da Co
missão 

- de Relaç<>es Exteriores e Defesa Nacional. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATNO 

N"-191, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo~ 191, de 1995 (n"186/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o tex1o do Acordo 
de Cooperação Comercial, Ecónõrnica e lndusbial, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Turquia, em 
Brasma. em 1 O de abril de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n" 1 61, de 1998, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-&-
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO N" 21 1, DE 1995- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo ao Projeto de Lei do Senado n" 211, de 1995 -
Complementar, de autoria do Senador Freitas Neto, 
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que modifica dispositivo da Lei Complementar nO 82, 
de 27 de março de 1995, tendo 

Parecer sob nO 135, de 1996, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 282, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Re
. querimento nO 1.588, de 1995) . 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nO 282, de 1995, de autoria do Senador 
Freitas Neto, que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Picos, no Estado do 
Piauí, tendo 

-Parecer proferido em Plenãrio, Relator: Sena
dor Hugo Napoleão, em substituição à Comissão de 
Educação, favorável com emenda ~ 1 , que apre
senta 

-8-
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO- 30; DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução ~ 30, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer ~ 129, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Econõmicos}, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sti a emitir, através de 
ofertes públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinando

·se os recursos ao giro de sua divida rnobiliária com 
vencimento no 1• semestre de 1996. 

-9-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 1\1231, DE 1996 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Re
solução ~ 31, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer nO 130, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Econõmicos), que autoriza a República 
Federativa do Brasil a conceder garantia e o Estedo 
de Minas Gerais contragarantia à operação de crédi-
to externo a ser firmada entre a COmpanhia Energé-.••. > 

tica de Minas Gerais - CEMIG e o Kreditanstalt für -
Wiederaufbau-K!W, no valor equivalente a até vinte 
milhões de marcos alemães. 

O. SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h37min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. JEfFERSON PERES NA SESSÃO DE 
09104196. QUE SE REPUBUCA POR SOLI
CITAÇÃO DO PARlAMENTAR. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. SI% e 

Srs. Se.~Jadores, em primeiro lugar, meus agradeci
mentos ao nobre Senador Bernardo Cabral pela 
gentileza, o que, aliés, lhe é ~peculiar. 

Sr. Presidente, há dias rola na grande impren
sa brasileira um noticiário escandaloso a respeito 
das mordomias dos Senadores. Até o meu nome foi 
envolvido, acusado de haver comprado móveis de 
luxo para o meu apartamento funcionaL 

Sr. Presidente, acredite quem quiser. mas 
quando aqui cheguei e me deparei com essas mor
domias, encontrei móveis inteiramente sucateados 
no meu apartamento; pedi a sua reforma, e informa
ram-me de que eram irrecuperáveis. Pedi móveis 
novos. Entreguei- ·a cOmpra a fur'lcionârios do -meu 
gabinete e a familiares. Acredite quem quiser, mas 
só agora, pela imprensa, soube qual foi o valor d.es
sesmóveis. 

Sr. Presidente, nada mais desconfortável psi
cologicamente do que uma pessoa como eu. com a 
minha biografia - como foi ressaltedo pele Senador 
Bernardo Cabral na semana passada. es'.ando eu 
ausente, e aqtõ, mais uma vez. lhe faço o agradeci
mento - ser envolvida em episódio tão desagradável. 

Wo e tenho lutado a vida inteira centra tudo 
que seja Bícito, antiético, exceSsivo, enfim. contra 
tudo que seja condenável na vida pública~ Foi assim 
como Vereador de Manaus, e tem sido assim desde 
que aqui cheguel _ ~ 

Sr. Presidente, desde que tomei posse no Se-
nado era minha intenção apresentar projetas extin
guindo essas regalias, ou algumas delas pelo me
nos. Não o fiz no primeiro ano por ser Senador de 
primeiro mandalo, estreante. e se aqui chegasse 
aprEisentado um projeto desses, com certeza. criaria 
um clima hostil a mim, um Senador que logo ao che
gar propunha medidas que. certemente. iriam des
contentar talvez a maioria dos Senadores. 

Mas, Sr. Presidente, esse episôdio me deixa à 
vontade para fazer o que sempre desejei: apresen
tei;"~UITI'~de-Re!!Oitição. que passo a ler 
para conhecimento desta Casa: 

"Dispõe sobre os bens de uso dos Se
nadores: 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 - A Mesa Diretora promoverã a 

venda, mediante licitação, na fonma da lei, 
dos imóveis, móveis, veículos e utensíflos 
ora cedidos para uso dos Senadores. salvo 
o carro de representação da Presidência 

art 22- Decorrido o prazo de 180 (cen
to e ottenla) dias, se não se efetivar a venda 
pre·Jista no artigo antenor. .:-essara o direito 
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de uso dos bens, pelos seus aluais usuâ
rios, ficando os mesmos sob a posse da 
Mesa Direlora até a sua alienação. 

Art 32 - Esta ResoluÇão entrará em vi
gor na data de sua publicação." 

Sr. Presidente, nem sequer prevejo compensa
ção financeira de espécie alguma para nós Senedores 

o sr. E mandes Amorim - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Jefferson Peres? 

O SR. JEFFERSON PERES -Concedo-lhe um 
aparte, nobre Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim - Senador Jefferson 
Peres, o que me preocupa, nesta Casa, é a posição 
dos Senadores, diante dessa arruaça e dessas de
núncias da imprensa. Entendo que um Senador da 
Republica, homem que deixa o seu Estado para vir 
representá-lo aqui em Brasília, tem que ter as míni
mas condições de se apresentar como tal. Não pos
so permitir que diante de denúncias da imprensa. as 
quais devem ter por detrás interesses do próprio Go
verno em desestabilizar esta Casa. não se tome ne
nhuma providêricia Ainda há pouco ouvimos o dis
curso da Senadora do PDT, onde S. Ex" fazia refe
rência às gráVes questões nacionais como o repas
se de R$16 bilhões para acobertar falcatruas de 
bancos, e esta Casa não toma providências, tendo a 
maioria dos Senadores coniventes com essa situa
ção. Ninguém se levanta, e a imprensa não diz 
nada. quando, a bem do seu serviço, deveria estar 
levantando essas irregularidades. O Presidente da 
República deve ter aumentado, neste úllimo ano, o 
seu orçamento, em não sei quanto. Agora, um Sena
dgr vir para cá andar a pé ou de ôrúbus! V. EJC!!. jã 
imaginou algum Senador, por exemplo, o Senador 
de São Paulo, Romeu Tuma, estar na rua pegando 
ônibus, saltando lã em cima e descendo a pé, ape
nas para atender a vontade da imprensa que deve 
ao Governo, ao INSS, aos órgãos financeiros fede
rais uma fortuna de dinheiro; imprensa que, por inte
resses escusas, vem aqui denegrir a imagem dos 
Senadores com denúncias de que se está usando 
um carro novo? E~, por exemplo, quando disputei a 
eleição no meu EStado, o fiz utilizando um carro 
novo nos meus deslocamentos; e nem por isso o 
meu eleitor deixou de considerar-me l,lliia pessoa à 
altura para representá-lo aqui no Senado. Agora, 
voo vir a·srasilia e tenho que andar a pé para agra
dar à imprensa? Vou ter que estar aqui entrando 
nesse "canto de sereia" da imprensa, que quer aco
bertar as irregularidades do Presidente da Repúbli
ca, que não quer que nos dediquemos à fiscalização 
do governo, da apuração dos desvios de recursos? 

Num País Como o nosso, que esta privatizando a 
Vale do Rio Doce, que é a única empresa que dá lu
cro neste País, a imprensa não está fazendo campa
nha para advertir, para mostnar à opirüão pública os 
Senadores que querem vender a empresa; que por 
trás dessa campanha da imprensa existe um jogo de 
interesses muito grande da parte do Governo deste 
País, que quer deseslabllizar esta Casa, e, infeliz
mente, o Senado está se deixando levar pelo 'canto 
da sereia". Outra coisa. Senador. diz-se que o apar
tamento de Senador é de luxo. Mas vejo apartamen
tos de luxo dos benqueiros, das ·pessoas que des
viam recursos do erário público e que não são puni
das. Agora, nós que saímos das nossas cidades, 
deixamos os nossos aiszeres para virmos aqúi repre
sentar os nossos Estados, para decidirmos questões 
em nível nacional, temos que andar peregrinando, dor
mindo debaixo de ponte, andando a pé, para satisfazer 
a imprensa, porque temos medo? O Congresso tem 
un projeto de lei de irrprensa para ser aprovedo e que 
por medo se encontra empertado na Câmara dos De
putados. Senador Jefferson PERES, sou contra· essa 
renúncia de sua parte do que é de direito de um Sena
dor, da dignidade e da condição de representar Qe!n o 
seu Estado. Ninguém vem aqui para estar à mercê de 
alguns jornalistas que não têm o que fazer. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado 
pelo aparte, Senador Emaildes Amorim, mas insisto 
em manter meu projeto e defendê-lo. 

Não quero mais servir de pasto para noticiários 
desse tipo. Não estou acostumado a isso. Jornalis
tas açodados, levianos, que nem sequer têm o cui
dado de saber de quem se tnata, quem é o Senador, 
por que foi eleito quase por mlagre no A1]12Zonas. 
contra tudo, contra os poderes constituídos, sem di
nheiro, sozinho. Por que se elegeu Senador, senão 
porque desfruta - permitam-me a modéstia - da mais 
alta respeitabilidade na sua terra, sem mãcula em 
sua vida pública Não procuram saber como este 
Senador aluou aqui durante seu primeiro ano de 
mandato, sendo Senador de um Partido do Governo 
que renunciou a todes as indicaçõeS de cargos fede
rais, porque não quero indicar, não quero dever fa
vores ao Governo. E tenho dissentido do Governo, 
votado contra o Governo, contra o meu Partido. Não 
querem saber de nada disso, apenas querem saber 
se comprei móveis para o meu apartamento. 

Sr. Presidente, não posso ficar desmentindo a 
imprensa ou contestando-a, ou melhorando noticiãc 
rio distorcido para dar explicações sobre coisas me
nores. Quero radicalmente extinguir isso. Não quero 
me ocupar de móveis e nem de apartamento. Hoje 
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um jornalista me perguntou por que eu não os devol- em tomo desse episódio. Conheço V. Exi' há mais 
via ao Senado. Eu disse a ele que esta, sim, seria de 40 anos, desde quando fomos contemporáneos 
uma medida demagógica, uma atitude isolada, de- em Manaus, no Es1ado do Amazonas, que V. E# 
volver aquilo que, por lei, eu tenho direito. Seria uma hoje, oom tanto êxito, representa aqui no Senado 
afronta aos meus colegas. Eu considero isto- permi- Federal. Conheço a história de toda a sua tamma, 
tam-me discordar de quem fez isto - uma afronta aos . que registra sucessos oolhidos na vida pública do 
colegas. Além do que, individualmente, não resolve Estado do Amazonas, no Judiciário, no Legislativo e 
o problema, que é extinguir o que realmente é ex- no Executivo. Todos homens dignos oomo é V. Exi'. 
cesso de mordomias. O SR. JEFFERSON PERES - Murro obrigado, 

Es1ou apresentando tim projeto para acabar Senador. 
com isto de uma vez por todas. Se querem meihorar O Sr. Nabor Júnior - Mas, de antemão, mani-
o proje1o, querem emendá-lo, que o façam, mas va- lesto a minha posição eohtrária ao projeto que V. 
mos discutir tudo isto com transparência Eu não en- Exi' acaba de apresentar. E o faço por várias razões, · 
!rei na vida pública para fazer outra coisa senão de- inclusive porque a função de Parlamentar tanto de 
fender a ooisa pública É uma ironia do destino eu Deputado Federal como de Senador é transitória, e 
estar aqui sendo acusado exatamente de atentar o eleito, ao chegar aqui para assumir o seu manda-
contra a coisa pública, Sr. Presidente! ls1o é algo to, precisa ter assegurado, no mínimo, abrigo para si 
que me fere profundamente. Eu não posso conviver e sua !arrulia ~ para isso que existe, em lodos os ní-
com islo. veis. elevados da administração pública, a figura do 

Es1ou apresentando-o, eorri toda sinceridade, apartarll!lniO funcionaL 
ponque já yotei contra ludo que condeno. Se depen- O Senado e a Câmara estão no dever de ale-
desse de mim não existiria o IPC, jã estaria extinto. recer aos Parlamentares condições de moradia, aqui 
Se dependesse de mim não haveria pãrentes em em B[2Silia, cidade onde nem sempre é fácil alugar 
gabinetes, porque eu votei a lavor do Proje1o do Se- um imóvel, principalmente para quem cheg;:t de fora 
nador Pedro Simon que acaba com o· nepotismo. · e não tem oomo oferecer fiadores, depósilos e ou-
Dos quatro cargos do meu gabinete, só preenchi tras garantias rotineiras. Às vezes, é dificil até com-
três. Poderia ter mandado buscar um parente, um prar móvéis, pois, mesmo pagando adiantado, a en-
amigo, um afilhado, um correligionário. O cargo está !rega só se faz em 60 dias. 
vago porque ainda não precisei do quano nome. T1- Sou irrteirannente favorável a que se mante-
rem carro, tirem apartamento, tirem tudo. nham os apartamentos funcionais equipados e os 

Sr. Presidente, sempre preguei, e sustento isto canos de representação. É preciso dar-51! dignidade 
com a maior sinceridade porque acho que homem à função do Parlamentar, oomo se dá também à do 
públioo, no Bra&l. deve dar exemplo, sempre deferi- Executivo, oomo se dá à do Judiciârio. Qualquer Juiz 
di-as famosas, as velhas e esquecidas viriudes repu- de Tribunal inferior tem carro, tem apartamento fun-
blicanas da temperança, da discrição, da austerida- cional. Os funcionários do Governo de terceiro e 
de, e venho ser acusado da prática de algo imoral, quar1o escalões também têm. Por que motivo os 
ponque comprei móveis para o meu apartamento, ·Parlamentares também não têm esse direito, se a 
não para mim, mas para o Senado, e que não pedi, sua é. peia própria natureza, uma função transftória? 
cujo valor ~nem.oonhecia- loi.,!xafariQ por familia--, ..• ..,M, . · . o·!l!Jm" e ''"' • lai$illewarV. Exi' e com outros 
res e _por funcionários - e nem tomei conhecimento ilustres Senadores · inclusive a Senadora Benecfrta 
disso. .. . da Silva, é uma i~justiça, como se prelendessem 

Nã~ quer_~J rnaJS ter _nada no meu ~mento, atingir a dignidade do próprio Poder Legislativo, que 
Sr, Pres1d~~ Não ~flSiderasse ~ atitude aironto- estã longe de ser o reposftório das benesses que al-
sa. ~an_a ISSO hoJe mesmo: 1"<: J?a:a um hotel, guns imaginam E isso fica claro, no momento em 
mas ficaria bvre dessas acusaçoes m]unosas e que que acabamos de aprovar no Congresso Nacional o 
me magoam pnofun~te. . Orçamento da União para 1996. Quanto representa 

- O Sr. Nabor Jumor - Permí!e-me V. E# um a despesa do Poder Legislativo no Orçamento Geral 
aparte? da União? Menos de meio ponto percentual, no Or-

O SR. JEFFERSON _P~RES - Ouço o aparte çamento de R$ 313 bilhões, aprovado em sessão do 
do nobre Senador Nabor Jumor. Congresso Nacional, que terminou hã poucos ins-

0 Sr. Nabor Júnior - Senador Jefferson PE- !antes. A Câmara tem uma parlicipação de 0,22".<., o 
RES, compreendo peneftamente a revolta de v. E# Senado de 0,17% e o Tribunal de Contas de 0,08%. 
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Somando isso tudo, ilustre Senador, a despesa de 
funcionamento da Câmara dos Deputados, do Sena
do Féderal e do Tribunal de Contas, que é um órgão 
auxiliar do Poder Legislativo, não passa de exatos 
0,47%! Isso é pouco mais que recebe o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, reconhecidamente o menos 
dotado na distribuição dos recursos fiscais. A socie
dade brasileira precisa saber: o Congresso Nacional, 
que representa o poder democrático em nosso País, 
fiador e si mbolo das liberdades civis, custa apenas 
0,47% do Orçamento Geralda Ullião. É o mínimo 
que temos de pagar para termos liberdade até mes
mo liberdade para torcer os fatos contra o mais de-
sarmado dos Poderes. -

O SR. JEFFERSON PERES - Agradeço-lhe a 
referência elogiosa: senador Nabor Júnior, mas nes
te ponto hâ discordânCia eritré iiós. Se dependesse 
de mim, tiraria a regalia de todos, do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário. Perdoe-me, mas num 
país como o Brasil, que expõe suas terríveis chagas 
sociais, não há como convencer a soCiedade de que 
essas regalias se justificam. No momenlo em que o 
Congresso tenta retirar privilégios do funcionalismo 
públioo, e até direitos"dos trabalhadores, não tere
mos auloridade moral para lazer isso se não cortar-
mos na própria carne. · 

O Sr. Eduardo Suplicy- Pemnite-me V.E:#- um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES -Cedo-lhe o apar
te, Senador Eduardo Suplicy. 

o Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jefferson 
PERES, gostaria de dizer, primeiro, que tenho lido 
grande respeito pela trajetóriade V. ExU, ... 

- O SR. JEFFERSON PERES- É reciproco. 
O Sr. Eduardo Suplicy - ... sobretudo em rela

ção ãs suas diversas iniciativas, como a do IPC, e a 
sua preocupação, a cada momento, no ootidiano. 
Considero saudável a sua proposição, que faz com 
que todos nós pensemos numa ~o que, 
oomo bem assinala V. Ex", é da população brasilei
ra V. Ex' até mei)C!onou que, porventura, quem te
nha devolvido o automóvel teria afrontado os seus 
colegas. _:-

0 SR. JEFFERSON PERES - Por certo, invo
luntariamente. 

O Sr. Eduardo SupfJCy - Não foi esse o senti
do . .Gostaria de transmitir a V. Exâ que ocorreu uma 
polémica mL.ito forte sobre a questão do uso de au
tomóveis oficiais na cidade de São Paulo, em 1989 e 
1990, quando fui Presidente da Câmara Municipal. 
T ai foi a pressão da opinião pública. nas ruas, em to
dos os lugares onde cada vereador passava, que 

considerei natural abrir mão do automóvel oficial, até 
mesmo sendo Presidente da Câmara Municipal, ain
da. que o mantendo para uso da administração, 
como no caso de buscar auloridades; mas resolvi 
usar o meu carro e eu mesmo guiá-lo. Quando che
guei em Brasília, para mim foi mais natural ter o 
mesmo procedimenlo do que aceitar algo que nas 
ruas da minha cidade a população não estava mais 
aceitando. Portanto, foi esse o meu procedimenlo, e 
não na tentativa de afrontar qualquer Senador. 

O SR. JEFFERSON PERES - Com certeza! 
Acredito em V. Ex•. 

O Sr. Eduardo Suplicy - É saudável que V. 
Ex" tenha apresentado essa proposição, a qual sou 
favorável. Em relação ãs observações comentadas 
pelo Senador Nabor Júnior, por exemplo, talvez fos
se realmente difícil encontrar-se um apartamento em 
Brasma quando recentemente inaugurada a cidade. 
Hoje, no entanto, sabemos que todos os hotéis e 
apart-hotéis de Brasília estão a oferecer oondições 
relativamente vartajosas, e conseguir-se um cparta. 
mento na cidade não seria uma õdiCI ddade extra<;(rdiná
ria Haveria maior transparência na forma oornq, cada 
~ do povo estaria agindo. Portarto,i'quero 
dizer qooconsidero positiva a iniciativa de V. Ex'. __ 

O SR. JEFFERSON PERES c Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy. Não tenho dúvida de que 
V. Ex" não teve nenhuma intenção de afrontar os de
mais Senadores. Mas parece-me que o gesto .de se 
recusar uma regalia qualquer fere os outros, de cer
ta forma, que ficam numa situação incõmoda, como 
que silenciosamente acusados. 

Sou muito duro nas minhas posições, mas pen
so, como Che Guevara. que nunca se deve perder a 
ternura; diria mais, nunCa. pelder a ternura e nunca, 
tarrilém, a elegância 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Tem V. Ex' o 
aparte, Senador Ney Suassuna 

O Sr. Ney SUassuna - Senador Jefferson PE
RES, concordo com V. Ex', em termos. Fui um dos 
primeiros a largar o carro oficial; depois, verifiquei 
que isso era um problema sério, em Brasília, porque, 
não tendo o carro placa de senador, não conseguia 
estacionar. la, por exemplo, a uma recepção de em
baixada, e o carne não entrava Agora, nessa entre
ga dos carros, terminei voltando atrás. Mas entendo 
o desgaste que V. Exil está sentindo, porque tam
bém me sentiria assim e me senti assim, quando li a 
respeito no jornal; principalmente eu, que procurei 
fazer ãs minhas custas; depois, ressarciram-me de 
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algumas coisas que foram padrão. No entanto, há 
Senadores que não têm condições de fazê-lo, e ar é 

_ que está o problema. Há uma outra questão: se vamos 
fazer, façamos uma lei genérica, para Deputado, para 
Senador, para Juiz, para todos que são ftmcionários 
públicos e que não deveriam ter as mordomias. Hoje, 
uma boa parte ·do Senado ainda não tem carro funcio
nal novo, mas não tem ninguém do Ministério Público 
que não tenha carro novo. não tem nenhum juiz que 
não tenha carro novo. Portanto, penso que devemos 
faz&lo. sim, mas devemos fazer uma lei genérica para 
todos os funcionários públicos. 

O SR. JEFFERSON PERES - Obrigado, Sena
dor Ney Suassuna Seria uma proposta de emenda 
à Constituição, só que de tramitação mais demorada e 
mais difícil, extiguindo mordomias para todos, Executi
vo, Legislativo e Jt.Diciário. Como não posso fazer 
isso, proponho a extinção apen~ para o Legislativo. 

Mas repilo, Sr. Presidente, não quero mais ver 
meu nome enxovalhado, injustamente, dessa maneira 

Esta é:uma.ba&opmWoidade ·que .• tem o Con
gresso - o Senado, pelo menos - para dar um exem
plo de austeridade à sociedade brasileira e recupe
rar a estima e o respeito da população. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Ata da 39 ª-Sessão Deliberativa Ordinária 
em 11 de abril de 1996 

2ª- Sessão Legislativa Orçiinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos. Emandes Amorim e Ney Suassuna 

Abril de 1~ 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Ca.óos Valladares- Arlindo Porto- Artur da 
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V e
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos Pa, 
trocínio- Cartas Wilson- Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo St.plicy - Él
cio Álvares - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim 
- Esperidião Amin - Femand6 Bézerra - Flaviano 
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam 
Borges - Hugo Napoleão - Humberto Looena - [ris 
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -João 
França- João Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alves - José Bianco - José Bonifácio - José Eduar
do Outra - José Fogaça - José Roberto Arruda -
José Samey- J(iio Campos - Júnia Marise - Laura 
Campos - Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcio Al
cântara - Lúdío Coelho - Wz AlberiD de Oflveira -
Marina Silva- Marluce Pinto - Mauro Miranda- Na-

~ bor Júnior - Ney $uassuna - Onofre Quinan - Os
mar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon·: Ramez Te
bel- Renan Calheiros- Roberto Requião - Romero 
Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma - Se
bas1ião Rocha- Sérgio Machado - Valmir Campelo 
- Vilson Kleinübing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Silassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de· _7 4. Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: . · 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N°S 176 A 181, DE 1996 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS, 
sObre/.! Mensagem n" 132, de 1996 (n• 181/96, na 
origem), do Senhor Pres.idente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a 
escolha dos nomes dos Srs. Gesner José • 
Oliveira Filho, AntOnio Carlos Fonseca da Silva, 
LeOnidas Rangei Xausa, Lúcia Helena Salgado e 

.Silva, Paulo Dyrceu Pinheiro e Renault de Freitas 
Castro, para exencerem, o primeiro, o cargo de 
Presidente e os demais de Conseiheiros do 
Conselho Adiministrativo de Defesa EconOmica -
CADE, do Ministério da Justiça 
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PARECER N° 176, DE 1996. 

A Comissão de Assuntos 
Económicos, em votação secreta realizada em 1 O de abril de 
1996, apreci~ndo o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
!lN fO!J lílf/WfftV6 sobre a Mensagem n• 132 de 

1996, opina pela .~I'!'<'.:FICr.U da escolha do 
Senhor Gesner José Oliveira Filho para exer er o cargo de 
Presidente do Conselho Administrativo de Defe a Económica -
CAOE do Ministério- <Ja Ju_;;tiça, pgr '+ tos favorávei~ 
__ ._ __ col),tráric,j .t J ~Ull!I.IÇO!). 
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PARECER Nº 177, DE 1996 

A Comissão de Assuntos 
Económicos, em votação secreta realizada em 10 de abril de 
1996, apreciaodo o relatório apresentadO pefo Sr. Senador_ 

j/1/ \()li Ir! f!/Jijf?f1!(; , sobre a Mensagem n• 132 de 
1996, opina pela FJP~~U!lUU da escolha do 
Senhor Antonio Carlos Fonseca da Silva para exercer o cargo· 
de Conselheiro do Conselho Administra~iv dé Defesa 
Económica - CADE do(Ministério. da_ ·'\!stiç.a, R r · /? votos 
favorá~is; ,$ _,_contrários t'. J fl8J7E/J " 
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PARECER N° 178, DE 1996 

A Comissão de Assuntos 
EconômTcOs, em votação secreta realizada em 1 o de abril de 
1996, apr~ci~ndo o relatório apresentado pelo Sr. Senador_ 
Vti(!~l,/ 1(/J-/l)Jf];}.j(r - sobre a Mensagem no 132de 

1996, opina pela lli'r..v:JNr:t- da escolha do 
Senhor Leónidas Rangei Xausa para exercefi o cargo de 
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defeisa Económica 
- CADE do Min;stériouda Justiça, p9r Iii- rttos favoráveis 

L cor;;ráV(; C J Al?.J}DJ.{crJ. 1 
'· 
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PARECER Nº 179, DE 1996 

A Comissão dé Assuntos 
Econõmicos, em votação secreta realizada em 1 O de abril de 
1996. apreciando o relatõrio apresentado pelo Sr. Senador· 
i1JL\Ot' Jrrfl!!:df;'JJ}Ç sobre a Mensagem n° 132 de 

1996, opina pela !Jfflc~r-dij da escolha da 
Senhora Lúcia Helena Salgado e Silva para exercer o cargo 
de Conselheira dó _con. selho Admin.istrativ~llde Defesa 
Econõmica - CADE do Ministério da Justiça, po /J votos 
favoráveis e 2. , contraries c ] 1)8)/:CJ.:ço ,l. 

/ ' 
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PARECER Nº 180,'DE 1996 

A Comissão de Assuntos 
Económicos, <;lnl votação secreta realizada em 1 O de abril de 
1996, apreci~ndo o relatório apresentado pelo Sr. Senador_ 
Vli Íti V líC!i/JiJ(!,!liG sobre a Mensagem n° 132 de 

1 996, opina pela flf~~'UI'ICc da escolha do 
Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro· para exercer o cargo de 
Conselheiro do Conselho Administrativo de D;f·e~a Económica 
- CADE do Ministério da Justiça, por~ tJ ~s favoráveis) 
-----=2.~~contrá'\ios e J fi!!JlfVjGJ;J. 

/rw wuJJc 
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PARECER Nº 181, DE 1996 

Comissão de Assuntos 
v o fação e reta realizada em 1 o de abril de 

relaC rio1 apresentado pelo Sr. Senador 
sobre a Mensagem n" 1 32 de 

'""1 1,!9,!,;9~6~. '""o...!!.!.p'"'i n~-'a~p~e~lé"a'--""'n="p ,..,,.,.,-,;+,-+-'';- da e s c o 1 h a do 
Senhor Renault de Fre1tà.s Cas ro para exercer o cargo de 
Conselheiro do Conselho À.dminis'trativo -de DefJ!Sa Econõmica 
- CADE do Ministério da J~tiç~c.··pgr r vdtos favoráveis1 

o 2. contrárjos e ) ~IJfGFJ. ,_.... 
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Relator: Senador Vilson Kleinübing 
Com base no art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de conformidade com a legislação ordiná
ria pertinente, o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação dos membros deste Senado 
Federal a escolha, que deseja fazer, dos nomes dos 
Srs. Gesner José de Oliveira Filho, Antônio Carlos 
Fonseca da Silva, leônidas Rangei Xausa, Lúcia 
Helena Salgado e Silva, Paulo Dyrceu Pinheiro e 
Renault de Freitas Castro, para exercerem, o primei- -
ro, o cargo de Presidente e os demais de Conselhei
ros do Conselho Administralivo de Defesa Econôm~ 
ca- CADE, do Ministério da Justiça, encaminhando, 
para tanto, a Mensagem nº 132, de 1996 (Mensa
gem nº 181, de 8-3-96, na origem), na qual estão, in
cluídos os curriculum vitae dos indicados. 

2. Do curriculum vitae do primeiro indicado, 
constam suas atividades atuais, como Secretário 
Adjunto de Política Económica do Ministério da Fa
zenda e como Professor da Fundação Getúlio Var
gas, bem como sua graduação em Economia, pela 
USP, Mestrado em Economia, pela Unicamp, e Dou
torado em Economia, pela Universidade da Califór
nia, em Berkeley- USA. Consta, também, extensa 
relação de trabalhos publicados sobre matérias eco
nômicas, bem como larga folha de serviços presta
dos nas áreas pública e privada 

3. Do curriculum vitae do segundo indicado, 
constam suas atividades aluais, como Procurador 
Regional da República e como Advogado, bem 
corno sua graduação em Direto, pela Faculdade de 
Direito de Maceió - AL Mestrado em Direito e Esta
do, pela UNS, e Doutorado em Direito, pela Univers~ 
dade de Londres - Inglaterra Consta, também, ex
tensa relação de trabalhos pubffcados sobre maté
rias jurídicas, bem como larga folha de serviços 
prestados nas áreas pública e privada 

4. Do .curriculum vitae do tercéiro indicado, 
conslam:SU2!5 ativid~Ãl!S ~G;IIIIClO!',~do e 
como Professor da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, bem como sua graduação em 
Direito, pela PUC-RS, e pós-çraduação em Direito 
Público e Ciência do Governo, pela Universidade de 
Columbia, em New York - USA. Consta, também, 
vasta experiência ácadêmica e significativa carreira 
pOlitica, em seu Estado de origem, o Rio Grande do 
Sul~ Consta, tambérr, extensa relação de trabalhos 
publicados sobre matérias jurídicas, bem como larga 
folha de serviços prestados nas ãreas pública e p~ 
v ada 

5. Do cunriculum vitae da quarta indicada, 
constam suas atividades aluais, corno Pesquisadora 

Plena do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
- IPEA e como Professora da Universidade do Esta
do do Rio de Janeiro, bem como sua graduação em 
Economia, pela UFRJ, Mestrado em Ciência Politica 
pelo IUPERJ, e Doutorado em Economia, pela 
UFRJ. Consta, ainda, extensa relação de trabalhos 
publicados sobre matérias econôrriicaS, bem como -
larga folha de serviços prestados nas áreas pública 
e privada 

6. Do curriculum vitae do quinto indicado, 
consta sua atividade atual, como Ministro de Pri
meira Classe, do Quadro Especial do Ministério 

-das Relações, bem como sua graduàção em Ciên
cias Econõmicas e Atuariais. pela Faculdade San
to Amaro, no Rio de Janeiro - RJ, e graduaÇão no 
Curso de Preparação para a Carreira Diplomática 
do Instituto Rio Branco. CConsta, também, vasta 
carreira diplomática, na qual se enfatiza significati
va participação em assuntos econôrnicós nacionais 
e internacionais. 

7. Finalmente, do curriculum vitae do sexto 
indicado, consta sua atividade atual, como Díretor 
do Departamento Nacional do Café, do Ministério 
da Agricultura, bem como sua graduação err( Eco
nomia, pela UNS, e MeStrado em Economia., pela 
Universidade de Oxford, na Inglaterra. Consta. 
também, extensa relação de trabalhos publicados 
sobre matérias econômicas, bem como larga fo
lha de serviços prestados nas áreas pública e pri
vada 

É o relatório. 
Em face dos históricos profissionais apresenta

dos e já resumidos, entendemos dispor esta Comis
são dos elementos necessários para deliberar sobne 
a indicação dos nomes dos Srs. Gesner Jose de 06-
veira Filho, Antônio Carlos Fonseca da Silva, Leôni
das Rangei Xausa, Lúcia Helena Salgado e Siiva, 
Paulo Dyrceu Pinheiro e Renautt de Freitas Castro, 
para exercerem, o primeiro, o cargo de Presidente e 
os demaí~o de Conselheiros do Conselho Adminis-. 
trativo de Defesa Económica- CADE, do Ministério 
da Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de abril de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Vilson Kleinübíng, 
Relator. 

PARECER N'-182, DE 1996 

Da Comissão de Constituição Justi
ça e Cidadania sobre a emenda oferecida 
pela camara dos Deputados ao Projeto 
de · Lei do Senado n" 4 de 1992, n• 
3.314192 naquela Casa), de autoria do Se
nador Maurício Corrêa, que acrescenta § 
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2" ao art. 1.031 do Código de Processo 
Civil, transtornando o atual parágrafo 
único em§ 1"-. 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 
O Projeto de lei em exame, de autoria do Se

nador Maurício Corrêa, estabelece, por meio do dis
positivo que se pretende acrescentar ao art. 1.031, 
do CPC, que em se tratando de arrolamento sumário 
(art 1.031 e seguintes do_C.P.C), transitada em jul
gado a sentença de homologação de partilha ou ad
judicação, o respectivo formal. bem como os alvarás 
referentes aos bens por ela (sic) abrangidos, só se
rão expedidos e· entregues após a comprovação, ve
rifiCada pela Fazenda Pública, do pagamento de 
todo os tributos. 

Objetiva tal dispositivo resguardar os critérios 
da Fazenda Pública, impedindo que o formal de par
tilha e os alvarás referentes aos bens por ele (for
mal) abrangidos, sejam expedidos e entregues às 
partes. antes da comprovação do pagamento de tO:. 
dos os tributos devidos. 

O PLS n" 004/92 foi objeto de parecer n" 320, 
de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania desta casa:, que concluiu pela cqnstilucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e pela 
apresentação de duas emendas técnicas. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia aprovou por unanimidade, o PLS f1!?. 004, de 
1992, tendo ele sido enviado à revisão da Cãmara 
dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constitui
ção Federal. 

A Câmara aos Ueputados aprovou com emen
da o Projeto de Lei no. 3.314-B de 1992 (PLS no. 
004/92, na Casa de origem). 

O nobre Deputado Nelson Jobim entendeu que 
prevalecendo a redação dada ao§ 2" do art. 1.031 
do C.P.c.,- na forma proposta, inviabilizar-se-la expe
dição dos formais quando se verificasse a impossibi
lidade de os herdeiros quitarem com os seus pró
prios recursos tais tributos. 

Assim propôs emenda modificativa visando a 
S!.Çlrimir a expressãJ bem como os alvarás referentes 
aqs bens por ela abrangidos, deixando a:> prujente cri
têrio do juiz a rrteração de alvarás e a forma através da 
qual os herdeiros pagar-00 os tributos devidos. 

Merece apreciação a preoci.Jpação do ilustre 
Deputado Nelson Jobim, isto porque o espólio é que 
deve responder pelos débitos para com a Fazenda 
Pública e não herdeiros, que sequer receberam os 
respectivos quinhões. 

Os alvarás disciplinados pela presente proposi
ção referem-se apenas aos bens abrangidos pelo 

for:mal de partilha que não se confundem com os bens 
universais do espólio, arrolados antes da divisão. 

Os alvarãs a que se refere a emenda modi
ficativa da Cãmara dos Deputados são os expe
didos pelo juiz a pedido do inventariante, no 
cumprimento de suas tarefas de ofício, antes da 
homologação da partilha por sentença Ressalte
se que tal homologação somente sem· pass!wl· 
mediante a prova da quitação dos tributos relativos 
aos bens do espólio e às rendas ••• ex vi do dispos
to no art. 1.031, caput, do C.P.C. Assim sendo, os 
alvarás requeridos pelo inventariante estão à mar
gem da incidência do novo parágrafo proposto 
que trata unicamente dos bens abrangidos pelos 
formais. 

É de se ressaltar, uma vez mais. que os alva
rás discipunadcis pelo projeto em apreço referem-<;e 
aos bens abrangidos pelo formal de partilha, somen· 
te extraído após o trãnsito em julgado da sentença 
homologa1ória. sendo portanto, alvarás referentes 
aos bens de cada quinhão hereditário e aos da mea· 
ção. EsseS alvarás materializam o pagamento efeti
vo do quinhão hereditário, bem como da exclusão 
dos bens d3. meação. • 

O dispositivo cujo acréscimo se propõe discipli
nar apenas e unicamente os alvarãs de bens vincu
lados aos elementos subjetivos, ou seja, aqueles 
que são objeto da rneação e da partilha . 

O PLS 004/92 está em perfeita consonância 
com o caput do art 1031 do C.P.C., e com o orde
namenlo jurídico vigente e a Magna Carta. 

Assim, merece ele ser aprovado na sua forma 
orginâria. rejeitada a emenda proposta pela Câmara 
dos Deputados. 

Faz-se necessário, entretanto, prol::eder a 
uma correção gramatical no texto acolhido pelo 
Senado, substituindo-se, no § 2"- que se pretende 
acrescentar, o pronome ela pelo pronome ele, a 
fim de se fazer a concordância correta com o vocá-
bulo formal. · -~·--·"· 

Em face de todo o exposto, manifestamo-nos 
pela rejeição da emenda da Cãmara ao Projeto de 
Lei do Senado no. 004/92, mantendo-se, em conse
qüência, a redação original aprovada por esta Casa, 
com a correção acima inã!Cada. 

Sala das Comissões, 1 o de abril de 1996. -I ris 
Rezende, Presidente- Luiz Alberto, Relalor- JDSé 
Bianco- Roberto Requião- Esperidião Amin -
Élcio Alvares -Romeu Tuma - Lúcio Alcântara
Jefferson Péres - José Eduardo Outra - AntOnio 
Carlos Valadares - Edison Lobão - Ronaldo Cu
nha Lima - Bernardo Csbral. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Valmir Carrpelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1996 

Projeto de Lei do Senado Federal 
que restringe a vendà de esteróides ou 
peptfdeos anabolizantes e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 A dispensação ou a venda de medica

mentos do grupo terapêuticos dos esteróides ou 
peplídeos anabolizantes para uso humano estarão 
resírilas a apresentação e retenção, pela farmáCia 
ou drogaria da cópia carbonada de receita emitida 
por médico ou dentista devidamente registrados nos 
respectivos conselhos profissionais. 

Parágrafo único. A receita de que trata o caput 
deverá conter a identificação do profissional, o nú
mero de registro no respectivo conselho profissional 
(CRM ou CRO), o número do Cadastro da Pessoa 
Física(CPF), o endereço e telefone profissionais, 
além do nome, endereço do paciente e do número 
do Código Internacional de Doenças (CID), devendo 
a mesma ficar retida no estabelecimento farmacêuti
co por cinco anos. 

Arl 2"- A inobservância do diSposto nesta Lei 
configurará infração sanitária estando o infrator su
jeito ao processo e penalidades previstos na Lei rf'. 
6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 
demais sanções civis ou penais. · 

- Arl 32 O Poder Executivo regulamenlará esta 
Lei em sessenta dias contados de sua publicação. 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios poderão celebrar éonvê
nios para a fiscalização e o controle da observância 

··-,...-~:~'/'·· des:ta:lei. '< .. .n·;:•;""·1v~.·~ ~.> . .,o, .: • ' ~-<"'">-: . .:,.,..,~-- ·, 

Arl 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 5" RevoganHle as disposições em contrário. 

Justificação 

É obrigação do Estado zelar pelo bem-estar e 
pela salvaguarda física, mental e moral de seus ci
dadãos. Especialmente pelo fato de que apenas 
uma ínfima parcela da sociedade tem acesso aos 
conhecimentos técnicos envolvidos especificamente 
com os efeitos indesejáveis de medicamentos e dro
gas. O chamado livre arbítrio na adoção de prâticas 
que afetem o âmbito próprio, implica, necessaria-

mente, !10 domínio dos conhecimentos envolvidos 
com a atlíude considerada 

Em verdade, o termo grego pharmakon, raiz 
etimológica da palavra fámnaco, representa, a um 
tempo, as coneéilos de remédio, magia e veneno. 
Traduz, portanto, as ambigüidades dos remédios co
locados à disposição da população. Todos são, de 
um lado, poções salvadoras e, de outro, potentes 
venenos, dependendo da forma e das doses utiliza
das. Mesrm os profissionais de saúae não podem 
garantir a inexistência de danos à saúde como parte 
do uso de medicamentos. Apenas, dado os seus co
nhecimentos e experiências anteriores, existe urna 
redução nas chances de tal ocorrência 

Destarte, não nos parece prudente, desejável 
ou econõmico para os interesses da própria Socie
dade, a concessão de amplo poder decisório aos ci
dadãos sobre a utilização ou não de tal ou qual me
dicamento ou droga. Devem, isto sim, ter amplo 

- acesso ao Sistema de Saúde. Mormente, quando, 
atualmente, determs o conhecimento aprofundado 
dos danos que o abuso de certos medicamentos 
pode trazer a certos indivíduos, especificamente, e a 
todo Sistema Social, como um todo. ~ 

Na última década presenciamos a elevação 
exponencial da influência do contexto industrial da 
saúde e da baleza física, sobre os cânones de com
portamento.social. V"wernos a era do Cl.ito de Ego e 
do próprio corpo, num isolamento sociologicamente 
indesejável. Os indivíduos passaram a viver em mi
crobolhas sociais. Nesse contexto, o fisiculturisrno, 
em verdade, assumiu o caráter de moda estética 
sine qua non. Passou a estabelecer a moldura do 
comportamento da juventude. T ai sistema industrial 
parece aproveitar-se de um processo fisiolÓgico de 
indução de hábito obsessivo, através da 6beração 
das endorfinas cerebrais. E, como corolãrio da··ex
plosão tecnológica, onde multipli~e os eqlipa
mentos de fisioculturis_mo, surgiram as drogas mãgi
càs que conseguerrtaCelerar f1' processo de embele
zamento físico: os anabolizantes. 

Por outro lado, estes medicamentos têm sido 
utilizados, também, com fins ilícitos, no aumento da 
eficiência atlética. como o caso do corredor Ben 
Johnson, nas Olimpíadas de Seul de 1992. A busCa 
de reslitados a todo custo tem sido a marca regis
trada da ublização de tais produtos. Haja vista a vas
ta ublização destes esteróides anabolizantes, todos 
viriUzantes, por mLiheres halterofilistas. A recordista 
mundial dos 100 metros rasos; Aorence Gri!Jitthloy
ner, com a sua musculatura exuberante, até hoje le
vanta suspeitas acerca da validade das suas mâ.t~ 



00320 ANAIS DO SENADO FEDERAL Abril de 1996 

cas, especialmente após a modificação do seu perfil 
andróide, após o seu afastamento das pistas. 

Assim, os esteróides anabolizantes fazem par
te de uma vasta classe terapêutica de hormõnios, ln
dos dotados, como jã foi dito, de efettos androgêni
cos, em maior ou menor monta. O aumento da mas
sa e da eficiência muscular é o denominador comum 
de seus efeitos. Têm sido ublizados, para este fim, a 
testosterona. a metil!estosterona, a oxandrolona, o 
etilestrenol, a fluoximesterona, a meteandrostenolo
na, a oxime!alona, o estanazonol, a meretandrolona, 
a mesterolona, a nandrolona, a noretisterona, entre 
outros. As indicações terapêuticas exclusivamente 
médicas para o uso destes agentas são mais ou me
nos restmas, como, por exemplo, no hipogonadismo 
masculino, na impotência, na criptorquidia bilateral, 
na osteoporose. nas anemias refratárias (anemia 
aplástica, aplasia eritocítica. anemias hemolíticas, 
anemias .associadas à insuficiência renal, hemopatia 
maligna, metaplasia mielóide, entre outres), na sub
fertilidade masculina, no tratamento paliativo de re
corrência de câncer de mama em mulheres meno
pãusicas ou castredas, nas queimaduras, no cresci
mento vertical, entre outras indicações. 

No entanto, o uso por homens normais ou mu
lheres pode acarretar sérios problemas de saúde, 
corno, por exemplo, a virilização de mulheres, a sol
dadura premahlra das epíflses ósseas, reduzindo a 
estatura final de jovens da puberdade, a maior inci
dência de câncer de fígado, ao priapismo, à hiper
tensão arterial, ao edema por retenção de sódio, a 
atrofia tasticular do tipo fibrótico, por inibição do estí
mulo hipofisãrio das gonadotrofinas, com conse
qüente infertilidade irreversível, aos distúrbios de 
comportamento, com explosões de agressividade, 
entre outros aspectos. 

Ultimamente, os esteróides têm sido substituí
dos por peptídeos como IGF-1 ou seja. o Falar de 
Crescimento lnsu!ino-Sínule, com 70 resíduos de 
aminoãcidos e uma seqüência semelhante à da in
sulina ESte peptideo é dotado de atividade anaboli
zante, sem efeitos virilizantes- No entanto, é porta
dor de um efeito extremamente perigoso e mesmo 
fatal, que é a hipoglicemia pós-injeçào, semelhante 
ao que ocorre com a própria insulina 

Depreendemos, portanlo, que hã de ser coibi
do es abusos na utilização destes produtos. Produ
tos estes que têm, no entamo, a sua ináocação médi
ca lícita e precisa Assim, a neceita méõ102, não só 
serã retida pela farrnãcia; como de\lerã constar em 
código internacional, a patologia que suscitou a sua 
prescrição. Além disso, colocamos no texto a neces-

sidade de explicitação, por norma regulamentadora 
do Poder EXecutivo, de relação contendo todos os 
componentes deste grupo terapêutico, alvo da açào 
destaleL 

Em síntese, pretendemos salvaguardar a popu
lação de tais abusos, através da elevação do nível 
de controle sobre a dispensação e venda destes 
produtos, que, infelizmente, têm sido utifizados ina
propriadamente pela juventude, colocando em risco, 
em alguma monta, o próprio futuro da Nação. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Ney Suassuna_ 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI N" 6.437- DE 20 DE AGOSTO DE 1977 

Configura infrações à legislação sanitária fede
ral, estabelece as sanções respectivas, e dã outras 
providências. 

!A Comissão de Assuntos Socims -
decisão terminativa.) · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O pro
jeto serã publicado e remendo à Comissão co~ 
tente. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que serã lida pelo Sr. 1• Secretãrio em exercí
cio, Senador Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO III" 17, DE 1996, 

Altera os artigos 153, 155, 159 e 167 
da Constituiçao Federal 

As M~ da câmara dos Depu!ados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda oonstitu::ional: 

Artigo único. Os dispositivos abaixo 
enumerados passam a vigorar com as se
Quintas alterações: 

"Art.. 153. ··········-·-----·---·····-
VIII - petróleo e derivados e outros 

combustíveis líquidos e gasosos; 

§ 6'- A parcela da arrecadação do im
posto, previsto no inciso VIII, que couber à 
União terã seu produto destinado à restaura
ção, conservação, segurança e adequação 
de rodovias e hidrovias federais; 
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§ 72. Os Estados, Distrito Federal e Mu- _ Justificaçào 
nicípios destinarão, preferencialmente, a A partir de 1988, os recursos aplicados na 
parcela que lhes couber do produto da arre- construção. restauração, conservação e adequação 
cadação do imposto preVisto no inciso VIII da malha rodoviária· federal passaram a ser prove- ~ 
para a aplicação nos sistemas viários sob ~ nientes exclusivamente do Orçamento Geral da 
sua jurisdição; União, sem qualquer fundo vinculado especificamen-

§ 82. À exceção dos impostos de que te ao setor. Assim, o volume de recursos que tem 
tratam os ir.císos 11 e VIII deste artigo, ne- sido colocado à disposição do Ministério dos Trans-
nhum outro imposto incidirá sobre operaçõ- portes tem-se revelado ii1Significante em face das 
es relaf.". . :'"'" ~.c:0i- t~ pe!róleo e com- demandas do Pa1s no setor. 
bustíveis líqUidos ~e.·. Cuu•o rE:SUitado desse processo de debilitação 

§ 92. O imposto prev•tiiO nu ""''so v ui dos mecanismos~ de nnanci~arnento do setor, a malh_a 
terá suas alíquotas máximas e mfnj_ma fixa- rodoviária brasileira. considerada um dos maiores 
das periodicamente por resolução do Sena- patrimônios do País, encontra-se em situação críti-
do Federal, de inicialiva do Presidente da ca. Esse estado deplorável de conservação da ma-
República ou de um terço dos Senadores e lha rodoviária nacional pavimentada vem, tensa-
aprovada pela maioria ~'if.a dos mem- qüentemente, gerando custos operacionais adicio-
bros do Senado." nais da ordem de 4,2 bilhões de dólares (essa esti-

"ArL 155. .. ................... :;.;___________ . maúva baseia-se em dados de custes operacionaiS ~ 

11 - operações relativas à circulação de médios da pesoui"" riP. lnterr::lacionamento de Cus-
mercadorias e sobre prestações de serviços ~ tos Rodo·,--" . 
de comunicação, ainda que as operações e É. a5s:;;;, ........;.,.u=•"'"re danosa ·a .. :educão 
as prestações se iniciem no exterior; dráStica de recursos imposta ao setor, que IÍ-lm lsQa-

§ 22 .. :.. .. _ ............... ---•---~--- do ao País sérios prohlei'T13S nos setores econõmi-
X- não incidirá: cos e_sociaiS. E~_erri CC~eqüência, muitO se fala em 
b - sobre operações que destinem priva1ização como a safda milagrosa para esse ma;. 

energia elétrica a nutras Estados; É inegável que progra;,;as de melhorarnentos, 
§ 32- À exceção dos impostos de que ri=stau'1!ção ·e mariutenção de rodovias, com proje-

tratam o inciso 11 do caput deste artigo e o tos de alta caPa-Cidade, em parceria com a iniciativa-
art 153, 1 e 11, nenhum outro tributo incidirá privada, são desejáveis. No entanto, essa não pare-
sobre operações relativas a energia elétrica, ce ::::r a solução ideal para o Brasil, visto que o sis-
serviços de telecomunicações e minerais do terna de concessão só é viável para um percentual 
País." não muito elevado - há dados do DNER que apOn-

"ArL 159 .............................. ________ tám para 'Um índice em tomo de 15% das estradas 
III - do produto da arrecadação do im- do País - e deixariam rodovias, como por exemplo 

poslo sobre petróleo e derivados e outros do Nordeste, sem mecanismos de fínancian'fen+.o efi-
combustíveis líquidos ou gasosos, quarenta cazes. Grande parte das rodovias, portanto, eonli-
e cinco por cento para os E.."!ados e Di>.irito nuará a ser conservada pelo Poder Público. o qual. 
Federal e vintapor cento pa~a.w. ~JOil;:ípios." ·~"-"'''por Si,!J3 V\!Z. ~.c;> fará efi<?entemente ~m recursos 

"Ar!. 167 ...................................... ______ vinculados de fonte especifica de financiamento, de 

IV - a vinculação de receita de impos
tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas 
a reserva de recursos prevista no art. 153, 
VIII, a repartição do produto de arrecadação 
dos irnpostns a que se referem os arts. 158 
e 159, a destinação de recursos para manu
-tenção e desenvobimento do ensino, como 
determinado pelo art. 212, e a prestação 
de garantias às operações de crédito per 
antecipação de receita. previstas no 
art.165, § 82., bem assim o disposto no § 42 
deste artigo;" 

modo a evitar desvios. 
Dessa forma, buscamos, com a apresentação 

dessa proposta, o estabelecimento de um fundo 
equãnime e de fácil arrecadação. os recnsos c· re o 
alimentam advém de contribuição do us:Jário rodo
viário, feita par meio de pagamento de um imposto 
sobre derivados de petróleo e outros com 'ustíveis lí
quidos e gasosos, utilizados na operação rodoviária 

É importante enfatizar que não se E"Stá. propon
do a instituição de mais um impostO, mas sim a 
substituição de impostos existentes. Advoga-se, na 
verdade, a extinção dos seguintes iinoos!Ds: imposto 
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de imj)ortação sobre petróleo bruto; ICMS sobre de
rivado:s de petróleo, álcool e serviços de transportes 
e o Imposto de Vendas a Varejo (de esfera munici
pal). Em contrapartida, propõe-se a criação de um 
único imposto de competência federal que os substi
tuiria 

Coerentemente, os recursos arrecadados se
rão distribuídos entre as esferas federal, estedua! e 
municipal, com base na dimensão dos subsistemas 
sob as responsabilidades das mesmas e o conse
qüente rateio de encargos, seguindo os seguintes 
percentuais: 35% para a União, 45% para os Esta
dos e Distrito Federal e 20% para <is Municípios. 

Esse mecanismo proposto é, inegavelmente, 
mais eficiente e racional que o processo ora existen
te, uma vez que pode gerar o montante de recursos 
necessários para financiamento das operações de
mandadas no setor, ao mesmo tempo que reparte 
adequadamente os encargos, segundo a intensida
de de uso da malha rodoviária 

Além disso, esse imposto caracteriza-se pela 
baixa complexidade fiscal, promovendo a transpe
rãncia na relação entre a contribuição do usuário da 
malha rodoviária e o retomo dos recursos arrecada
dos, o que, por sua vez, se traduz em fator de im
pacto social. 

Importante observar que houve preocupação 
em evitar~e que o petróleo e derivados e outros 
combustíveis automotivos venham a ser onerados 
pela incidência do ICMS paralelamente à carga tri
butária resultante desta proposta. 

Ademais, esse novo mecanismo não implica 
perda de receita fiscal pelas Unidades da Federa
çi!_o, uma vr&: que as aliquotas seriam fixadas se
gundo a necessidade de recursos e as receitas se
riam repartidas entre União, Estados e Distrito Fede
ral e Municípios. 

Nesse contexto, sali~e que as modificaçõ
es na Constituição Federal, ora propostas, abrem 
caminho para, por meio de lei ordinária, implementar 
um modelo de financiamento que evite, de maneira 
segura e permanente, um colapso total do setor e, 
conseqüentemente,-· um dos grandes e quase in
transponíveis obstáculos ao nosso desenvolvimento. 

Em face do exposto, esperamos contar com o 
integral apoio dos nobres pares para aprovação des
ta proposta de emenda à Constituição. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Edi
son Lobão - João Rocha - Lucídio Portella - Ro
mero Jucá - José Bianco - Arlindo Porto - Jonas 
Pinheiro - Sebastião Rocha - Osmar Dias - Fran
celina Pereira .c Hugo Napoleão - José lgnácio 

Ferreira - Bello Parga- Antônio Carlos Valadares
José Alves - Ronaldo Cunha Lima - Roberlo Re
quião- Ademir Andrade- Coutinho Jorge- Renan 
Calheiros - Fernando Bezerra - Onofre Quinan -
Josaphat Marinho- Beni V eras- Bernardo Cabrai
Joel de Hollanda- Casildo Maldaner- Vilson Klei
nübing. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

- CONST:TUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

•••••••••••••••u-••-•••••••••-•--••'-••n••-••••••••••••••-••-••-•••••••• 

Art 60. A Constituição .poderá ser emendada 
mediante proposta: · 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Cãmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

li - do Presidente da Repúbfica; 
III- de mais da metade das Assembléias Legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
urna delas, pela maioria relativa de seus membros. 

§ 12 A Constiluição não .poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estedo de de-
fesa ou de estado de sítio. ' 

§ 2"- A proposta seiã discutida. e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerand~e aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos voiOs dos respectjvos membros. 

§ 3"- A emenda à Con$\uição Será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos DElP!Jiados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ ~ Não será objeto de defi~raÇão a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 
11 -o voto direto, secreto, univ~ e periódico; 
III - a separação dos Poderes; ·- . 
IV - ~ direitos e garantias individl!8ÍS. 
§ 5"- A matéria constante de propoSta de emen

da rejeitada ou havida por prejuãiCada não pode ser 
objelo de nova proposta na mesma sessão legislativa 

(A Comissão de Constitl.lição, Justiça 
e Cidadania.) 

...................... -... .-...... ;.~---------------------····-··--·-· 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A pro

posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
fida está sujeita às disposições especificas constan
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constittição, Justiça e Cidadania 

Sobre a mesa, requerimento que será r100 pelo Sr. 
12Secretário em exercício, Sena:lor Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO W 326, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno, 

nequeiro tJamitação conjunta da Proposla de Emen
da à Conslituição n" 65, de 1995, com as de nºS 1, 
4, 11 e 20, de 1995, que dispõem sobre medidas 
proviSórias. 

Sala das Sessões, 11 de. abril de 1996. - Se
nador Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será oportunamente incluído em Or
dem do Dia, consoante o disposto no art. 255, II, c, 
item 8, do Regimento Interno desta Casa 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretârio em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO W 327, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos dos ans. 50, § 2º- ela 

Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Presi
dente do Banco do Brasil, através do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda a seguinte informação: 

1 - Qual o montante da divida, alualizacla, de 
cada Senador e Deputado, segundo a relação ane
xa, junto ao Banco do Brasil, bem como das empre
sas que os mesmos são acionislas. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(Á Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO W 328, DE 1996 

Senhor Presidente 
Requeiro, nos tennos dos arts. 50, § 2º-, ela 

Constituição Federal, 215, 216 e 217 do Regimento 
Interno do &:nado Federal, sejam soliciladaS'l!IIJ Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda os seguintes 
documentos e informações: 

1 - Cópia ·de todos os comprovantes de reco
lhimento do Imposto de Renda (Documentos de Ar
recadação de Receitas Federais- Darfs) pelo Banco 
Central do Brasil sobre a remessa de juros da díviela 
externa brasileira, no período 1984-1988; 

- 2- Cópias de todos os comprovantes da trans
ferência de recursos correspondentes ao Imposto de 
Renda (resultantes dessa operação de remessa de 
juros), da conta de reservas do Banco do Brasil SI A, 
no Banco Central, para a Receita Federal, ao longo 
do mesmo período; 

3 --Cópia integral do parecer da secrelaria da 
Receita Federal, de fevereiro de 1984, que autorizou 
o Banco Central a assumir à responsabilidade pelo 
recolhimento do Imposto de Renda sobre a remessa 
desses juros, a título de adiantamento dos impostos 
de futuros devedores brasileiros; 

4 - Cópias integrais das anotações manuscri
tas das autoridades econômicas brasileiras encarre
gadas da renegociação da divida externa, durante 
reunião com integrantes do comitê-assessor dos 
bancos credores estrangeiros, ocorrida em janeiro 
de 1984 no Hotel Carlyle, na cidade de Nova Iorque; 

5 - Por que o governo brasileiro, em 1984, in
troduziu mudança no código do Dar! para pagamen
tos do Imposto de Renda na Fonte referente a em
préstimos externos, no marro dos acordos de rene
gociação, permitindo que os recursos que entrassem 
no Brasil, a titulo de refinanciamento, fossem inte
gralmente depositados na referida conta do Banco 
do· Brasil, sem prévio recolhimento do tributo devido 
àReceitàFederal? 

Justif1Caç30 .· 

Reportagem do jomai Gazeta Mercantii; de 25 
de março último, assinada pelo jornalista ~o 
Aith, sob o título O IRS acha que BC ajudou bancos 
a burlar o fisco (páginas A-1 e A-13), informa que 
um processo movido pela Internai Revenue Service, 
a receita federal dos Estados Unidos, contra o Riggs 
National 8ank, de Washington, D.C., uma das 150 
instituições privadas que refinanciaram a divida ex
tema brasileira na década de 80, revelou gestões do 
comitê-assessor dos bancos credores junto às au11:r 
ridades econõmicas brasileiras, para que o Governo 
do Brasil fornecesse recibos de impostos que teriam 
sido pagos pelo Banco Central na remessa de parte 
dos juros dessa divida Com isso, os credores norte
americanos puderam cumpensar impostos devidos 
ao fisco daquele país, com base nas normas vigen-
tes contrárias à bitributação. múto embora não hol.k "'"·-··'·". 
vesse um acendo formal entre o Brasil e Estados 
Unidos nesse sentido. 

Ocorre que os auditores do IRS, depois de oito 
anos de investigações, afirmam que não há provas 
de que esses impostos tenham efetivarnente chega
do aos cofres da Receita Federal brasileira Soma
dos, os recibos fornecidos pelo Brasil chegam a um 
bilhão de dólares. 

A documentação arrolada no inquérito e apre
sentada pelo IRS em juizo inclui também anotações 
manuscritas feitas por um paitiéiparite · de uma reu
nião no Hotel Carly(e, de Nova Iorque entre .autorida
des brasileiras e integrantes do comitê-assessor dos 



00324 ANAIS DO SENADO FEDER-li. Abril de !996 

bancos credores, ocorrida em janeiro de 1984. Nes
sas notas, os negociadores brasileiros são citados 
como tendo dito que o único jeito de o BC pagar é 
se a lei tributária for interpretada para exigir paga
mento. O então presidente daquele comitê, William 
Rhodes, hoje vice-presidente do Citicorp, controla
dor do Citibank, o maior credor privado da divida 
brasileira, depôs, em setembro de 1995, no proces
so do Riggs e não contestou a veracidade das ano
tações. 

Sempre de acordo com a reportagem na Gaze
ta Mercantil, um mês depois da reunião do Carlyle, 
a Secretaria da- Receita Federal produziu parecer; 
não publicado no Diário Oficial da União, autorizan
do o Banco Central a pagar de seu próprio bolso o 
lll'posto de Renda sobre a remessa de juros. O pa
recer, localizado pelo IRS dentro da Receita, levou 
em consideração que os financiamentos -externos 
seriam reempres(ados ao Brasil. E, então, o BC es-
taria adiantando imposto de futuros devedores. Si
multaneamente, o governo brasileiro estabeleceu 
um novo código do Dart (o 0393, em substituição ao 
430). para o pagamento do I R na fonte referente a 
empréstimos externos, no marco dos acordos de re
negociação. Por ele, os recursos entravam numa 
conta de reservas do Banco do BrasY no próprio 
Banco Central, sem qualquer exigência de comprova
ção de que o iltlJOSlo devido era remetido a:> fisco. 

Diante d~ surpreendentes revelações. en
tendo de grande relevância para o pleno exercício 
das atribuições Jiscalizadoras conferidas a esta 
Casa, pela regra contida no inciso X do art 49 da 
Lei Maior, o encaminhamento dos subsídios informa
ti'L(ls que ora requeiro do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se-
nador Gilberto Miranda -- -

(À Mesa para decisao.) 

REQUERIMENTO N!'- 329, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos Constitucionais do art. 50, § 2"-, e 

na forma regimental dos arts. 215, item I e 216, re
queiro sejam soliciitadas ao Ministério da Saúde in
formações sobre as segUintes questões: 

1. Existem normas básicas regidas pelo Minis
tério da Saúde para que os serviços de hemodiãlise 
possam funcionar? 

2. Existem programas de educação ou treina
mento supervisionados ou reconhecidos para pes
soal que trabalha nos serviços de hemodiãlise? 

3. Existe algum controle federal sobre o funcio
namento dos serviços de hemodiãlise? 

4. Existem estatísticas para que possa o Minis
tério da Saúde avaliar os problemas e ªções básicas 
necessárias no intuitO de agir preventivamente para 
evitar danos à saúde de pacientes de hemodiãlise? 

5. No caso específico de Caruaru, não poderia 
o Ministério da Saúde ter intercedido para que os 
pacientes que necessitavam de hemodiãlise as reali
zassem eiTI uma outra clínica ou serviço, jã que ha
via suspeita de doença infecciosa grave com riSco 
devida? 

6. Quais as determinações ou providências 
adotadas pelo Ministério da Saúde em relação ao 
caso de Caruaru? 

Justificaçao 

A saúde, bem maior do cidadão, segundo a 
norma constitucional, é direito de todos e dever do 
Estado garanti-la mediante politicas sociais e econõ
micas que visem à redução do risco de doença e -da 
outros agravos e ao acessouniversal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção; proteção e re
cuperação. 

A tragédia do lnstitulo de Doenças Renais de 
Caruaru, que já ceifou a vida de 37 pessoas, levou
nos a formular estas indagações ao Miliistério da 
Saúde. 

Afinal, ao Poder Público cabe as ações neces
sárias ao cofrtrole e fiscalização das ações e servi
ços de saúde. 

O Senado Federal,'dado o grau de importãncia 
do qual se reveste a questão, a ela não poderia ficar 
indiferente. 

O objetivo do presente requerimento é assegu
raro amplo conhecimento por esta Casa de todos os 
ates e fatos relativos à tragédia de Caruaru, que 
vem repercutindo intensamente Ojunto à opinião pú
blica brasileira e à comunidade internacional. 

Sala das Sessões, 11 de abnl de 1996. - Se
nador Romeu Tuma. 

(À Mesa. para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa Dire
tora para decisão, nos termos do ari 216, III, do Re
gimenlo Interno desta Casa 

- Sobre a mesa. requerimento que será lid:> pelo Sr. 
1~ Secretário em exercício. Senador Valrrir CanlJelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 330, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstfcio e prévia distribuição 
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de avulsos do Parecer n"- 176, de 1 996, sobre a 
Mensagem nº-132, de 1996 (n"- 181/96, na origem), 
de 8 de março do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à apreciação do 
Senado o nome do Senhor Gesner José Oliveira F~ 
lho, para exercer o cargo de Presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa Económica - CADE, do 
Ministério da Justiça, a fim de que a matéria conste 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Lú
cio Alcilntara- Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere o 
presente requerimento figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
1•Secrelárlo em exen:fCio, SenadorValmir Carq>elo. 

~ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 331, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de inlerslício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer n"- 177, de 1 996, sobre a 
Mensagem nº- 132, de 1996 (n"- 181/96, na origem), 
de 8 de (llarço do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à apreciação do 
Senado o nome do Senhor Antonio Carias Fonseca 
da Silva. para eiercer o cargo de COnselheiro. !lo. 
Conselho Administrativo de Defesa Económica -
CADE, do Ministério da Justiça, a fim de que a maté
ria conste da Ordem do Dia da próxima sessão de!~ 
bgrativa 

Sala das Sessões, 1 1 de abril de 1996. - Lú
cio Alcilntara - Valmir campelo.· 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassun3) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere o 
p~ requetimeníO ~do t:?iad~ 
próxima sessão deliberativa · 

Sobre a mesa. requerimenlo que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em ~cio, Sena::lor Valrrir CarT4)E!Io. 

~ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 332, DE 1996 

Senhor Presidente, 
- Nos termos do, art. 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interslício e previa distribuição 
de ayulsos do Parecer ~ 178, de 1996, sobre a 
Mensagem nº- 132, de 1!i96 (iió- 181196; 'íiâ origem), 
de 8 de março do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à apreciação do 

Senado~ nome do Senhor Leónidas Rangel Xausa, 
para ·exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Económica - CADE, do 
Ministério da Justiça, a fim de que a matéria conste 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 

Sala das Sessões, 1 1 de abril de 1996. - Lú~ 
cio Alcântara- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se sefere o 
presente requerimento figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa 

Sobre a mesa. requerimenio qUe será lido pelo Sr. 
12 S€cretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

~ lido e aprovado o seguinte: · 

REQUERIMENTO N> 333, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 281 do Regimento lntemo, 

requeiro dispensa de interstici.o e Prévia distribUição 
de. avulsos po P,ar9Cllr nº- 179, de 1996, sobre a 
Mensagem nº- 132, de 1996 (rio- 181/96, na origem), 
de 8 de. março do corrente àrio,:péla qual o senhor 
Presidente da Repúólica submete à aprecia@ do 
Senado o nome da Senhora Lúcia Helena Salg3.do e 
Silva, para exercer o cargo· de .Gonselheiro do Con
selho Administrativo de Defesa Económica- CADE, 
do Ministério ·da Justiça, a fiin de que a matéria 
conste da Ordem do Dia da próxima sessão defibe
rativa 

· Sala das Sessões, 1 1 de abril de 199a - Lú
cio Alcântara- Valmir Campelo. 

. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado 6 requerimento, a matéria a que se 'refere o 
presenle requerimento figurará na Ordem do Dia do 
dia da próxima sessão deliberativa, ·. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valrrir Carqlelo. 

~ lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO W 334, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulscs do Parecer nº- 1 80, de 1 996, sobre a 
Mensagem nº- 132, de 1996 (n"- 181196. na origem), 
de 8 de março da corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à apreciação do 
Senado o nome do Senhor Paulo Dyrceu .Pinheiro. 
para exercer <> cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Económica - CADE, do 
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Ministério da Justiça, a fim de que a matéria conste 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Lú
cio Alcântara - Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere o 
presente requerimento figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberatil!a 

Sobre a mesa, r;:querimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em e>:e!cicio, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N!' 335, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer n" 181 , de 1996, sobre a 
Mensagem n"132, de 1996 (n" 181/96, na origem), 
de 8 de março do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da RePública submete à apreciação do 
Senado o nome do Senhor Renai.!lt de Freitas Cas
tro, para exercer o cargo de Conselheiro do Conse
lho Administrativo de Defesa Económica- CADE, do 
Min~ério da Justiça, a fim de que a matéria conste 
da Ordem do Dia da.próxima sessão deliberativa. 

Sala das SeSSões, 11 de abnl de 1996. - Lú· 
cio Alcântara - Valmir C3mpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se reter o pre
sente requerimento figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa 

Sobre a mesa, requerirrento que será fldo pelo Sr. 
1"-Secretário em exercício, Senador Valmr Canl:>eJo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N!'336, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos para o Parecer n" 170, de 1996, sobre a 
Mensagem n" 137, de 1996 (ri' 240196, na origem), 
de 22 de março i!o corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente- da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor José Bráulio Bassini, 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no 
carge de Ministro Classista Temporário, repre
seniante dos emprega_dores, no ;l)iênio de 1996 a 
1999, a fim de que a··matéria consíe da Oidem do 
Dia da próxima sessão deliberativa 

Sala das Sessões, 11 de abnl de 1996. - BeiJo 
Parga. 

, O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere o 
presente requerimento figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa 

Sobre a mesa, requerimento que serãliOO pelo Sr. 
1• Secretário em exelcicio, Senador Valmir Carrpelo. 

É lido e ?Provado o seguinte: 

REQUERIMENTO W337, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Inter

no, requeiro dispensa de interstício e prévia dis
tribuição de avulsos do Parecer nO 169, de 1996, 
sobre a Mensagem nO 136, de 1996 (n" 239/96, 
na origem), de 22 de março do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Antônio Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos empregadores, no 
triênio de 1996 a 1999, a fim de que a matéria 
conste da Ordem do Dia da próxima sessão deli-
berativa · 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. -:- Bello 
Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere o 
presente requerimento figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Val
mir Carnpelo. 

É lido e aprovado o seguinte: · 

REQUERIMENTO W338, DE 1996 

·senhor Presidente, 
· Nos tennos d9 art 281 dó Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulisos do Parecer nO 168, de 1996, sobre a 
Mensagem n2 135, de 1996, (ri' 238/96, na ori
gem), de 22 de março do corrente ano, pela qual o 
Senhor .Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a recondução do Senhor Juraci 
Candeia de Souza, para compor o Tribunal Supe
rior do Trabalho, no cargo de S1.4>lente de Ministro 
Classista Temporário, representante dos emprega
dores, no triênio de 1996 a 1999, a fim de que a 
matéria conSte da Ordem do Dia da próxima ses
são deliberativa 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Bello 
Parga. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere o 
presente requerimento figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa • 
· Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
10Seoelálio em exercício, SenadorValmir Carrpelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO W 339, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer nO 167, de 1996, sobre a 
Mensagem nO 134, de 1996 (n0237/96, na origem), 
de 22 de março do corrente ano, pela qual o senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Galba Magalhães Vello
so, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no · 
cargo dé Ministro Classisla Temporário, repre
sentente dos empregados, no triénio de 1996 a . 
1999, a fim de que a matéria conste da Ordem do. 
Dia da próxima sessão deliberativa · 

Saia das Sessões 11 de abril de 1996. - Bello 
Parga · · , 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado .o· .requerimento; a matéria a que se refere o 
presente requerimento figurará na Ordem do Dia da-
próxima sessão deliberativa · 

A Presidência ·comunica ao Plenário que a· 
Mesa do Senado . aprovou, em . reunião reafJZada 
neste data. os Requerimentos de n"·180 a 197, 197-
A, 232, 251, 271, 310, 312, 314 a 318 e 322, de 
1.996, de auloria dos Srs. Senadores Gilberto Miran
dã: Eduardo Suplicy, Roberto ReqUiãO, Emandes 
Amorim, Osmar Di~. Beni Veras e.Jader Barbalho, 
solicitando informaçõeS aos MinistroS mencionados. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Ministro das· Relações Exterio
res, expedierite''í;alieilaiido a indicação de Senado
res, na condição de observadores parlamente.res, 
para compor a delegaçã? brasileira na Segunda Con
ferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos 
Humanos -Habitat 2; a realizar-58 em lstarrbul, de 3 a 
14 de junho pr.Jximo. (Diversos 11' 31, de 1996) 

· A matéria vai à COmissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

-O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Resolução n"35, de 1996, que al
tera as Resoluções n%91, 93, 95,96 e 97, todas de 
1994, que tratam do Projeto Sivam. e dão outras 
providências. 

Ao Projeto foram oferecidas oito emendas que 
vão ao exame das Comissões de Assuntos Econõ
micos. de Relações Exteriores "' D"'lesa Nacional; e 
de Fiscalização e Controle. 

Sã:> as seguintes as emendas recebidas: 

EMENDA N•1 - PLEN 

Suprima-se o art 1• 

Justificação 

Os arts. 30 e 40das Resoluçôes nOs 91, 93, 95, 
96 e 97, de 1994, eslabelecem' normas para os con
tratos de financiamento do Projetei Slvam e prevêem 
valores para a execução deste, nos dtferentes seNi
ços. Consubslanciam forma necessária de exercício 
do controle parlamentar. . · 

Além disso, tais artigos· ·foram acolhidos sem 
objeção pelo Poder Executivo, <i~ ,Unda agora não 
lhes fez restrição, na Mensagem ora apreciada Ao 
contrário, a Exposição de Motivos .do Ministério da 
AeroniÍutica e· da Secrelaria de ASsuntos Estratégi
cos, que complementa a Mensagem.presidencial, re
ferindo-se à adequação soliCitada pelo governõ, es
clarece que esSa. conformação 'rião implicará !t)Odifi
cação nas regras estabelecidas pelas ResolUções, 
1ampauco nas regras e condições de financiamento. 

· · Por que, então, revogar' os· arts. 30 e 40, se. 
· além do mais, a eliminação detês ·significa redução 
do poder fiscalizador do Senado7. 

Sala das Sessões, 1.1 de abril de 1996. - Se
nador Josaphat Marinho. 

EMENDA N02 .:..·pLEN 

Acrescente-se o Seguinte art: .. 
No art 30 aas Resoluções n's 91, 93, 95, 96 e 

97, de 27 de dezembro de 1994, do Senado Federal, 
fica suprimida a referência à ~resa Esc;!, S.A, que 
será ·substituída pefa nova empresa integradora bra-

. sileira. regulamente escolhida ·· 

JustifiGaÇaCF 
A exclusão da· Esca S.A, impõe a modiÍieação 

do art. 30, em todas as resoluções, para que nele se 
considere inseridO o da nova empresa integ!adora 
brasileira, que for adequadamente escolhida 

T odes os elementos inlom1adores do f'r.ojeto e 
anteriores à Merrsagem do Poder Executivo 'pressu
põem, tento quanto as razões de conveniência admi
nistrcitiva a presença de empresa integradora brasile~ 
ra. como órgão de defesa dos interesses na::ionais. 

A CCSIVAM não tem estrutura a>lequada para 
o desempenho deSsa terefa 

. Sala das Sessões, 11 de abnl de 1996. - Se-
nador Josaphat Marinho. · 
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EMENDAN•3-PLEN .. 

Acrescente-se o seguinte art: 
O art 4"- das Resoluções nos 91, 93, 95, 96 e 

97, de27 de dezembro de 1994, do Senado Federal, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

a) no caput, ovaiCJrglobal de US$1.395.100.000,00 
(um bilhão, trezen!os e noventa e cinco mllhões e 
cem mil dólares norte-americanos) é ratificado para 
USS 1.395.000.000,00 (um bilhão, trezentos e no
venta e cinco milhões de dólares norte-americanos); 

b) nos itens I e II, é suprimida a sigla Esca SA, 
que será substituída pela da novél. empresa integra
dora brasileira. que for adequadamente escolhida; 

b) o item III fica redigido assim: . ··-
III- à Comissãopara Coordenação do Projeto 

Sivam (CCSIVAMJ. é reservado, no contraio cOmercial, 
do total financiado, o.montante de US$360.000.000,00 
(trezentos e sessenia milhões de dólares norte-ameri
canos), cuja aplicação se destinarã: . 

a) US$80.000.900,00 (oitel)ti iniihões de dóla
res norte-americanos) aos serviços de integração; 

b) US$170.oo):i.Oóo,oo (cento e setenta milhõ
es de dólares norte-'americanos) aos. se/Viços, equi~ 
pamen!os e fornecimentos complementares de im-
plantação do Projeto Sivarn; . . . .: 

c) US$11 0.000.000,00 (cento. e dez milhões de 
dólares norte-arnéricanc:is) às obras civis. 

Justificaçao: ·. · ·-: 

As alterações propostas correspondem às soli
citações formuladas pela Exposição de Motivos Con
junta do Ministério da Aeronáutica e da Secretaria 

· de. Assuntos Estratégicos, que integra a Mensagem 
Presidencial. · · · · 

Não é pre.tSta a &sli a;:ã> de US$1.!X35.ooo,ooo,oo 
(um bilhão e trinta e· cinco milhões de "dólares n()rte
americanos) à Raytheon e suas · subcontratadas, 
para fornecimentos de bens e serviços, como pede 
também a Exposição, porque tal imporlància deverá 
ser atribuída no contrato comercial, e como for pró
prio. Não cabe ao Senado a especificação, estranha 
à CCSIV AM. A mátéria é de convenção das partes 
contratantes. - · · 

Sala das Sessões, 11 de abnl de 1996. - Se
nador Josaphat Marinho. 

EMENDA N2 4-PLEN 

Dê-se a seguinte redação aos arts. 3" e 4"- das 
Resoluções números 91, 93,96 e 97. de 1994: 

"Art. O Governo Brasileiro realizará lici
tação pública para escolha das empresas 

que implantarão, gerenciarão e· fornecerão 
os equipamentos para o Projeto Sivam." 

Justificação 

Considerando a importância do Proje!o Sívam 
para a manutenção da soberania brasileira sobre a 
Amazônia e para o desenvolvimento da região; 

Considerando que o espaço de tempo para o 
encerramento da tramitação da MenSél.gem n2 
284195 não pennite que o Tribunal de Contas da 
União possa él.Presentar seu parecer conclusivo so
bre a matéria; 

Considerando as inúmeras denúncias que pai
ram sobre os processos de escolha das empresas 
implantadoras, gerenciadoras e fomecederas do 
Proje!o Sivam, e ·· . · · · 

Considerando o dispos!o no arl 49 da Consti
tuição Federal que reza ser de competência exclusi
va do Congresso Nacional fiscalizar os aros do Per 
der Executivo a él.Provação da presente . emenda, 
mais do que urna exigência· da sociedade brasileira 
é a afirmação da au!onomia do. Poder Legislativo na 
defesa do interesse público. · : ." 

Sala das Sessões, 11 de 8bni de 1996.;- Os
mar Dias - Júnia Marise ...: Onofre Quinan -' João 
França - Eduando Suplicy - Benedita da Silva -
Ademir Andrade- Emandes Amorim- Marina·Silva. 
- Bernardo Cabral.~ Ronaldo Cunha Uma - Lúdio 
Coelho - Romero Jucá - Jonas Pinheiro - Antônio 

· · CariaS Valadares - Roberto Freire - Gaberto Miran
da- José Eduardo Outra- Roberto Requião - Lauro · 
Campos - Sebasfião Rocha - lucídio Portella - Ca
sildo Maldaner- Emília Fernandes- Pedro Simon
José FogaÇél. - Esperidião Amin ~-Jefferson Peres -
José.Bianco- Dirceu Carneiro. · · 

· · · · EMENDA N"-5:.... PLEN 

. .Inclua-se o seguinte art 52 no Proje!o de Reso
lução n2 35, de 1996~ renumerando-se os demais: 

Art 52 Constalada a existência de üegalidade 
ou irregularidade insanável nos contratos celebrados 
para a execução do Proje!o Sivam pela auditoria es
pecial do Tribunal de Contas da União, os mesmos 
serão rescindidos sem ônus para a União. 

•.. Justificação . 

O Senado Federal solicitou ao Tnbunal de 
Contas da União a realização de· uma auditoria es
pecial sobre os contratos Raylheon/CCSIVAN, cujas 
conclusões ainda não são conhecidas. Consideran
do este fato, o Relator recomenda a él.Provação do 
projeto em tela, respaldado no oornpromisso político 
assumido pelo Governo de denunciar o contraio com 
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a empresa Raytheon no caso de surgir fato que o in-
valide. . ~ 

O objetivo da presente emenda é incluir um 
dispositivo na Resolução que explicite esse compro
misso, no sentido de respaldar a decisão do Senado 
no caso de aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Coutinho Jorge. 

EMENDA N~ S.:PLEN 

Acrescente-se, onde for próprio, o artigo com a 
seguinte redação: 

"Ar!. O Poder Executivo submeterá ao 
Senado Federal, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogável por igual tempo, o nome da 
empresa brasileira que exercerá as funções 
de integração e iiscalização do projeto a que 
se refere esta Resolução." 

Justificação 

As Resoluções do Senado foram adotadas no 
pressuposto da presença da empresa brasileira inte
gradora, na execução do Projeto Sivam excluída a 
Esca, e por inidoneidade, ou se suspenda a def!be
ração do Senado, para que o ExecutiVo· indique a 
nova empresa brasileira, ou pelo menos se há de 
abrir prazo ao cumprimento dessa providência 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nadorJosaphatMarinho. 

EMENDAN'!7-PLEN 

Adita os seguintes artigos e pará
grafos ao Projeto de Resolução no 35, de 
1996, que faz adequaçOes às ResoluçOes 
nos 91, 93, 95, 96 e 97 de 1994, do Sena
do Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art Ao Projelo Sivam, fica integrado o sistema 

T eleporto, acoplado ao irlsliiLila !;ntreposto.AdllaElek-. 
ro na Amazônia 

Parágrafo Primeiro. O sistema Teleporto será 
constituído por uma rede comutada de serviços inte
rativos .de informações comerciais élltre po-rtos e 
aeroportos, e voltado para a conectividade teleinfor
matizada dos eixos interrnodals de transportes rodo
ferro-aquaviãrios e aeroviários, além da recuperação 
funGional de áreas interioranas de comércio. 

Parágrafo Segundo. O institu!O -Entreposto 
Aduaneiro será constituído pela implantação de ar
mazéns gerais e lojas francas em portos e aeropor
tos, formando enclaves comércio-portuários, inclusi
ve servindo a terceiros, e emitindo tílulos-warrant-

aduanejros, na repristinação do Decreto n" 1.1 02, de 
21 de.néivembro de 1903. 

Art Serão coticedidos incentivos fiscais-sobre 
receitas a empresas de navegação que operarem, 
com suas bases, a partir dos enclaves comércio-por
tuários de que trata esta Emenda, prescindindo po
rém na obrigatoriedade de suas apficações em pro
jetes que substanciem tecnologia apropriadas e 
suas transferãncias. 

Justificação 

Em parecer da Presidência da T elebras, ex
presso pela CT.4220/016/92, de 2 de julho de 1992, 
assim se expressara o então presidente daquela 
empresa, o atual Senador José lgnácio Ferr~ira, so
bre a matéria em pauta: 

1. A moderniZação dos Entrepostos Aduanei
ros, através de legislação específica que introduz as 
ferramentas fiscais e legais compatíveis com a com
petitividade que se propõe alcançar, deve se apoiar, 
cada vez mais, numa infra-estrutura de transportes e 
comunicações. 

2. A agifidade nos escoamento de produtos, 
por sua vez depende diretamente da velocidadé com 
que uma necessidade, detectada no país ou do ex
terior, seja satisfeita dentro das condições de pra
zos, preços e, em especial, no quesito qualidade. 

3. Esses prr:idutos, que tradicionalmente eram 
énterididos como produtos primários ou semi-manu
faturaclos, vão sendo substituídos, em grande parte 
pela prestação de serviços e pela informação. 

4. Com isso, a dinâmica do comércio nacional 
e internacional depende, fundamentalmente, dos 
contatos contínuos e imediatos que os agentes co
merciais devem ter com dientes, fornecedores, con
sultores, armazéns, empresas de transportes etc. 

5. Uma estn:Jtura de telecomunicações toma
se, então, vital para o sucesso do empreendimento, 
possibilitando trocas eletrônicas de documentos, 

. . <>Jnsultas e acessol! a banco de dados, além da co
municação de voz e imagem. 

A Ent>ratel, através de sua Presidência, pela 
CTP 237193, de 2l de maio de 1993, assim se ex
pressara sobre o assunto em pauta: ••• tão logo pas
se a exigir uma estrutura particular para a viabif!Za
çã.o de T eleporto na ánea em foco, a Embraiei estará 
à disposição para se engajar na sua construção. 

Em pareeer do en1ão Ministério do's Transpor
tes e das Comunicações, expresso através do Ofi
cio/230192, de 16 de julho de 1992, aquele Ministério 
tarrbérrrdet:tplicridade à iildléila a:ima pautada 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - SE
nador Gilvam Borges. 
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EMENDA NS 8-PLEN (SUBSTITUTIVO) 

Altera as Resoluçoes n"-s 91, 93 95, 
96 e 97, todas de 1994, que tratam do 
Projeto Sivam, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1"- Rcam revogados os ar1s. 32 ·e 4"- das 

Resoluções n"s 91, 93, 95,96 e 97, todas de 1994. 
Art 2"- Às Resoluções nºS 95 e 97, não se apli

ca o disposto no art 11 da Resolução n" 96, de 
1989. 

Art 32 Ficam prorrogados por duzentos e se
tenta dias os prazos para exercício das autorizações 
de que tratam as Resoluções n"s 91,93, 95, 96 e 97, 
todas de 1994. 

Art 4"- As autorizaçõeS concedidas pelas Reso
luções n"s 91, 93, 95,96 e 97, todas de 1994, e pela 
presente Resolução serão exercidas em observân
cia aos procedimentos constantes no Anexo desta 
Resolução. 

Art 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 6" Revogam-se as disposições em oontrário. 

ANEXO À RESOLUÇÃO N" , DE 1996 . 

O exercício das autorizações ooncedidas pelas 
Resoluções n"s 91, 93, 95,96 e 97, todas de 1994. e 
pela presente Resolução é condicionado à adoção 
dos seguintes procedimentos por parte do Poder 
ExectJI:ivo: 

1. Licitação para obras civis 
As obras civis decorrentes da implantação e da 

execução do Projeto Sivam deverão ser oontratadas 
em processo licitatório, nos termos da Lei n" 8.666, 
de 21 de junho de 1993. -

2. Controle do Software de lntegraçlio 
A União deverá assinar compromissos de sigilo 

com as empresas fornecedoras de bens e serviços 
para o Projeto Sivam, de modo a garantir para si a 
propriedade plena e exclusiva do software de inte
gração -do Sistema assim como das solüÇães adota
das e dos desenvolvimentos posteriores, e evitar 
sua divulgação ou uso sem a devida autorização e o 
cori'espondente pagamento. 

3. Cancelamento do Contrato Comercial em Caso 
de Irregularidade 

_O contrato oomercial assinado em decOrrência 
das Resoluções n"s 91, 93, 95, 96 e 97, todas de 
1994, e da presente Resolução será cancelado no 
caso de o Tribunal de Contas da Urúão concluir pela 
existência de ilegalidade ou irregularidade insaná
veis na execução do Projeto Sivam. 

4.-.Fortalecer o Sistema de Proteção da AmazOnia 
-SIPAM 

O Poder Executivo· deverá ehviar ao Congres
so Nacional, nos termos do art 48, IV, da Constitui
ção Federal, -ainda nesta Sessào Legislativa, pro
posla do Programa Sipam. 

Justificação 

Após um longo trabalho conjunto de análise do 
Projeto Sivam, as Comissões de Assuntos Econômi
cos, de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de 
Fiscalização e Controle concluírarri pela aprovação 
do criterioso -relatório apresentado pelo nobre Sena
dor Ramez T ebet O Relatório aprovado conclui por 
um Projeto de Resolução que realiza as alterações 
nas Resoluções n"s 91, 93. 95, 96 e 97. de 27 de 
dezembro de 1994, necessárias à implementação do 
Projeto Sivam, conforme solicitado pela Mensagem 
n"-284, de 1995. 

O Relatório aprovado também apresenta um 
conjunto pertinente de recomendações com o objeti
vo de viabilizar e aperteiçoaf o Projeto Sivam, além 
de afastar as dúvidas que, por ventura, ainda restas
sem sobre o acerto da decisão -dti atender à solicita
ção contida na Mensagem o" 284, de 1995. : 

O presente substitutivo faz constar da Resolu
ção, sob a forma de um anexo, as principais reco
mendações oontidas no referido Relatório, oom·o ob
jetívo de atribuir-lhes força normativa 

Pelo exposto. espero contar com o apoio dos 
nobres pares para aprovação deste substitutivo. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Lucia Alcântara. 

(As Comissões de Àssuntos Econôrro
oos. de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, e de Rscalização e Controle.) 

O SR PRESIDENTE (Ney Sua.>suna) - A Presi
dência oomunica ao Plenário que, nos termos regi
mentais, declara prejudicados os Requerimentos de 
n"s 429, 763, 778 e 1.414, de 1993; 18, 115, 3õ4, 
405,970 e 1.003, de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge, por permuta com o Senador Lúcio Alcânlara. 

V. E# dispõe de 20 minutos. _ 
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs Senadores, amanhã e 
sábado, 12 e 13 respectivamente, o Parlamento Lati
no-Americano se reúne na e~Ciade de São Paulo, na 
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sede do Parlamento, no Memorial da América Lati
na, com suas comissões técnicas. 

As Comissões de Minas e Eneigia, Assuntos 
Culturais, Educação, Ciência e Tecnologia; Dívida 
Social, Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural 
realizarão suas reuniões técnicas na Sexta e no sã
bado. 

A respeito exatamente do Parlamento Latino
Americano, sobretudo de suas comissões técnicas, 
gostaria de tecer algumas informações para os ilus
tres Senadores. 

O Parlamento Latino-Americano é uma organi· 
zação regional, permanente, unicameral, integrada 
pelos Parlamentos Nacionais da América Latina Foi 
fundado em dezembro de 1964, em Uma, e institu
cionalizado em 16 de novembro de 1987, por meio 
de um tratado internacional assinado também em 
uma 

O Parlamento tem como princípios básicos: a 
defesa da democracia; a integração latino-america
na; a não-intervenção; a autodeterminação dos po
vos para optar no seu regime interno, pelo sistema 
político, econômíco e sociál que livremente decidam; 
a pluralidade politica,.e· ideológica como base de 
uma comunidade latino-americana democraticamen· 
te organizada; a igualdade jurídica dos Estados; a 
reprovaçãO ·à ameaça e ao uso de força: contra a in
dependência política e a integridade territorial dos 
Estados; a solução pacífica, justa e negociada das 
controvérsias internacionais; a preponderância dos 
princípios do Direito Internacional referente às rela· 
ções de amizade e à cooperação entre os Estados, 
em conformidade com a Carta da Organização das 
Nações Unidas. 

Como propósttos básicos, centrados no art 4R 
do Estatuto, o Parlamento visa sobretudo: a) estimu
lar o desenvolvimento económico e social integral da 
comunidade latino-americana e pugnat para·· que 
seus povos alcancem, na maior brevidade possível, 
a plena integração econômica, politica, social e cul
tural; b) defender a plena vigência da flberdade, da 
justiça social, da independência económica e o exer
cício da democracia representativa, com total fideli
dade aos princípios da não-intervenção e da livre 
autodeterminação dos seus povos; c) zelar pelo fiel 
respeilo aos direitos humanos fundamentais para 
que. não sejam afetados em nenhum Estado latino
americano, em qualquer forma que menospreze a 
dignidade humana; d) lutar pela supressão de toda 
forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo ou 
qualquer outra forma de discriminação na América 
Latina 

Além disso, ele .busca pugnar, por todos os 
meios possíveis, o fortalecimento dos Parlamentos 
da América Latina, para assegurar a vida constitu
cional e democrática dos Estados, assim como pro
piciar, com os meios ao seu aleance, sem prejuízo 
do princípio de não-intervenção, o restabelecimento 
daqueles que tenham sido dissolvidos. 

Esses são os princípios e os propósttos do Par· 
lamento Latino-Americano. 

· . ~ art 52 do seu Estatuto define claramente que 
partiCipam do Parlamento Latino-Americano os Con
gressos e Assembléias Legislativas· Nacionais dos 
Estados Participantes, democraticamente constituí· 
dos na América Latina 

Como órgãos básicos do Parlatino, temos a 
Assembléia, a Junta DiretiVa, ás Comissões Perma
nentes e a Secretarla-Genal. 

O Brasil. tem um grupo, no Parlamento Latino
Americano, que é uma entidade civil, sem fins lucra· 
tívos, que constituí a representação brasileira junto 
ao Parlamento Latino-Americano. Dele participam 
Deputados Federais e Senadores. Há uma Djreção 
Geral desse grupo brasileiro, composto por urija As
sembléia Geral, um Conselho Deliberativo ~ urna 
Comissão Diretora : · 

As Comissões Pemnanentes, similares às que 
temos no Congresso NaCional, são órgãos eSPeciali· 
zados do Parlamento Latino-Americano, com funçõ
es de análise, estudo e investigação, tendo a seu 
cargo a preparação das questões que serão cfiSCuti
das e decididas pelos respectivos membros da Junta 
Diretiva ou pela Assembléia 

O Parlamento Latino-Americano stualmente 
contém tneze Comissões Permanentes, que tratam 
de assuntos políticos, económicos e financéiros, as
suntos culturais, educação, ciência e tecnologia, as, 
suntos -jurídicos, direitos humanos, meio ambiente, 
agricultura, pesca, desenvolvimento rural, serviços 
públicos, defesa e luta contra o narcotráfico, saúde, 
trabalho e segurança social, assuntos indígenas e 
de etnias, energias e minas, defesa do usuário. 

Portanto, sexta e sábado próximos, estanemos 
reunidos em São Paulo, onde realizaremos quatro 
reuniões com as quatro Comissões Permanentes. O 
Brasil preside uma única comissão: a· Comissão de 
Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura, e este Se
nador que lhes fala foi indicado para Presidente des
sa Comissão. 

Quero lembrar também que a Comissão de 
Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura vai discutir 
um plano de educação para o desenvolvimento e in
tegração da América Latina Esse plano está em dis-
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cussão há seis meses e visai de modo geral, alcan- d~envolvimento na área de educação, visando a in-
çar os propósitos de desenvolvimimto e integração tegração latino-americana 
que animam os povos da América Latina por meio Srs. Senadores, essa é a grande finalidade da 
da geração de valores e princípiOs sólidos, que pro- reunião que teremos oportunidade de presidir em 
movam a ação individual, grupal e coletiva sobretu- nome da delegação brasileira, amanhã e depois, no 
do concentrando a sua ação na concepção da co- Parlamento Latino-Americano, em São Paulo. Espe-
munidade latino-americana, que é o gnande objetivo ro, já na próxima semana, trazer os resultados da 
do Parlatino americano, conjuntamente com o cha- longa reunião que teremos a partir de amanhã no 
mado Grupo do Rio e com o apOio das diversas or- Memorial da América Latina, em São Paulo, em que 
ganizações nacionais e internacionais de direito pú- Deputados e Senadores de toda a América Latina 
blico e privado. discutirão e aprovarão a referida proposta Nessa 

Esse plano não pretende ser um plano comum oporlunidade, a Comissão de Ciência, Tecnologia, 
para todos os países, mas, sim, mais uma espécie Educação e Cultura que pertence ao Brasil, cumpri-
de perfil, termo de referência ou guia metodológico, rã mais uma etapa de sua responsabilidade maior 
que deveré ter a sua concepção mantida pelos pai- em relação à América latina 
ses, mas que será adaptada para cada realidade re- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, eram 
gional, sobrerudo nos seus aspectos adminiStrativos, estas as considerações que eu queria fazer: infor-
financeiros e operacionais. A Unesco, que é o órgão mar a respeito não só do Parlatino - Parlamento Lati-
das Nações Unidas que trata da educação, e(etivou no-Americano - essa organização regional da mais 
um convênio com o Parlatino e participa da discus- alta !elevância para a Aménca Latina, voltada para a 
são téc:1ica desse plano junto a todos os paíseS da . integração desta grande região, cor.;o também dos 
América Latina e ·do Caribe, tanto que viabilizou um objetivos maiores das reuniões que teremos a partir 
estudo com especialistas da América Latina. Em fe- de amanhã em São Paulo. 
vereirc deste ano, numa reunião da Unesco em San- Muito obrigado. 
tiago do Chile, discutiram-se as Ünhas básic<:s desse O SR. PRESIOEhiE (Ney Suassun"') - Conce-
plano ·de integração para a América Latina. E, nas do a pal<tvra ao nobre Senador Romeu T uma S. Ex• 
reuniões de ô:t13nhã e depois, discutir-se-ão exala- dispõe de 20 minutos. 
men:e os resultados dos es:udos dos especialistas, O SR. I=!OMEU TUMA (PSL-8P. Pronuncia o 
considerando-se as linhas básicas aprovadas na últi- seguiu:e diSC'.trSO. Sem revisão é.:> orador.)- Sr. Pre-
ma reunião de setembro de 95, em São Paulo. sidente, Sr% e Srs. Senaclores, o que me traz a esta 

lembro também que a grande estratégia que tribuna, talvez cem urr. pouco de atraso, é a rebelião 
se pretende neste fim de semana é, além de aprovar ocorrida no Centro P.,nitenciárío Agroir.dustriai de 
esse plano, cumprir um cronograma que viabilize a Goiás, k:iciada por SG presos na manhã do dia 28 de 
s~~S implantação, ou seja, além de aprovar 0 p!ano, março, que colocou nas mãos dos detentos a cúpula 
pretende-se encaminhá-lo, em nome do Pa~arnentc do Judiciário goiano, dentre outras autoridades liga-
Latino-Americano, a todos os países da América La- das 3 Segurança Pública que se encontrav"rn sm vi-
tina e ao CaJibe e, através da Unesco, apresentá-lo sita ao presidie. 
em julho, na Jamaica, por ocasião \ia grande reu- A ocas1áo escolhiaa para a rebelião suscita in-
nião que a Une..."Co coordena com os países da dag::ções intrigar.+.es, Sr. Presidente, quanto i!s cir-
Arr.érica Latina e do C.aribe. O~ forrr.a, os Minõs- cunslâncias que geraram esses fatos. Estou cer10 -
tros de Eaucação que estarão reunidos na Jamaica e aft!Tilo com ::Onvicção - de qL"'l, se o Governador, 
poderão absorvei essa proposta que é muitc impor- Dr. Maguito vilela, ainda não ::dotou, adotará pr.:vi-
!2nte, pois, certi.~.ente, irá deffnir os rumos da in!G- dêr.ciru:: viscndo a '31üeidar todos os aios e fatos que 
gração latino-americana. "niacederam a rebdião_ 

Além disso, pretende-se, air.da este ano, após _ Por c:ue a minha dúvida, Sr. Presidente? O 
a r~>uniã<> na Jamaica, e uma vez aprovado e acelto Ser.ador Bc:nardo Cabral, corno Ministro da Justi-
o plar.o pelos ~linistros da Ed!lcação, levá-lc às vá- ça. teve várias experiências semelhantes a essa, 
ri~ organizações i;rtemacionais', !r.clusive à própria visto qu;; o problema penitenciário se renova := 
Unexo. para que elas financieril a implementação cada dia, numa ficr-,.ão ar:tmé:lca; jamais se anãií-
do plano em cada pais da Amé:ica Laf.na Essa se- . sou isso como •Jma at'vidade do Estãdo voltad& 
ria, portanto, a grande estratégia de ~m cronagr.m12 para a <ecuperaçãõ dos que ali !esider!! por irrposi-
de curte; prazo para a implantação desse plano de ção da Justiça 
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Não cabe na cabeça de qualquer analista. por 
mais primário que seja, simples leitor de jornal, que 
o Presidente do Tribunal e todas as autoridades fi
quem à mercê de presidiários, como se fosse -trago 
a minha dúvida - uma traição ao Governo do Estado 
para criar um fato político, porque jamais alguém en
tra num presídio sem que o sistema de segurança 
esteja trenqüilamente em atividade para que isso 
não ocorra 

Todas as sublevações -que- há· ênt- ·presídios 
sempre são contra um carcereiro, contra um policial 
ou contra alguém que está em visita, jamais com au
toridades máximas do. Estado. É a primeira vez que 
vejo, nas mãos de presidiários, o Presidente do Tri
bunal de Justiça, o Secretário de Segurança e ofi
ciais do comando da Policia Militar. Para mim, foi um 
fato pensado e planificado para criar uma situação 
de dificuJ,jade ao Governo Maguito Vilela 

E o Governador, Srs. Senadores, agiu com a . 
maior usura em respeito às autoridades que lá esta
-.tam nas mãos daqueles marginais de alta periculo
sidade. Ugou para todas as autoridades que ele 
sentia que poderiam auxiliá-lo a encontrar uma solu
ção que fizesse com -que nenhum dos reféns fosse 
ferido. 

Conversei por duas vezes com o Governador 
Maguito Vilela Na primeira vez. no início das discus
sões, sobre quem seria a melhor autoridade para in
tenmediar uma negociação. O que me veio à cabe
ça? Não existem especialistas nesse assunto, por
que as circunstâncias se revoltam a cada segundo e 
dependem muito daquele que tem uma autoridade 
maior Pâfâ põder dialogai com a marginalidade. 

Não vou explicar aqui, mas se V. Ex's conver
sãrem um dia com um marginal, um ·assassino, um 
assaltante, que tem 200 ou 300 anos de cadeia, 
sentirão o que têm na cabeça Ses não têm o míni
mo amor à sua vida e, porianto, jamais terão com a 
de seu próximo. · --

0 SI-. l'!ãi'neZ-"l"êeet''~ P~·V. Ei"''úm' 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Pois não, ouço V. Ex'-
0 Sr. Ramez Tebel - Senador Romeu Tuma, 

quero cumprimen1á-lo. O que esta Casa espera de 
V. Exª é isso mesmo. Aqui, no Senado da Repúbli
ca, penso que não existe ninguém, entre os nossos 
colegas, com mais autof.dade do que V. Exª para fa
zer uma análise dos problemas do sistema carcerá
rio do Pais, que existem há muito anos sem que se 
encontre uma solução perfeita para eles. Hoje V. 
Exª, na tribuna, com a experiência que tem, levanta 
uma dúvida, suspeitando até que o acontecido foi 

premeditado e com objetivos políticos. Com objefi
vos polilicos ou não, o fato é que o assunto se re
veste de extrema gravidade, e V. Ex" o traz· à consi
deração desta Gasa, e quero cumprimentá-lo por 
isso. A parfir de acontecimentos como este, que es
tão se tomando rotina no Brasil, devemos enfrentar. 
de mane~a definitiva, esse problema da superpopu
lação nos presídios, do tratamento que os condena
dos recebem; tudo isso está a merecer a atenção 
desta Casa V. Ex!! é uma grande autoridade no as
sunto, pelo qual demonstra preocupação, e cumpri
mento-o por isso. Como Representante de São Pau
lo, ao falar de um acontecimento de Goiás, V. Exª le-

-vanta um problema nacionaL . 
O SR. ROMEU TUMA- Agradeço a V. Ex~ pP.Io 

·aparte.· · 
Srs. Senadores, se V. Ex's olharem a lista dos 

reféns, que ficaram à mercê dos presos durante um 
longo periodo, e analisarem o ClKrici.io de cada um 
irão verificar que não hã afi nenhl.ll1 ingênuo; nenhum 
seria, desculpem-me a expressão, 'otário" para entrar 
numa cadeia com mais de 50 presos no pátio sem ne
nhum sistema de segurança que lhes desse proteçã.o. 

V. Ex% que já foram governadores sàbem, 
muito melhor do que eu, como é difícil fidar com um 

-·instituto prisíonal, principalmente como esse. O Pre
sidente do Tribunal - aqui invoco o testemunho do 
Senador Bernardo Cabral - declarou que o sistema 
estava todo corroído, podre como as instalações da 
prisão. Isso foi dito pelo Desembargador Homero 
Sabino de Freitas, Presidente do Tribunal. 

Meu Deus do céu! O Presidente do Tribunal é 
êilefe do-- Co«t::QedOí dos presídios! -Se fá que -ele 
soube da situação do presídio somente na hora em 
que se transformou em refém? ' 

Entendo a situação, que é explicada pelos psi
cólogos. Hoje, um deles foi entrevistado no "Bom 
dia. Brasil" e disse que a "síndrome de Estocolmo"· 
·tornou conta daqueles que, à mercê de bandidos de 
alta periculosidade, em defesa d~ vidas, entre
garam-se como crianças para serem protegidos por 
esses marginais. E temos a figura do "professor" Pa
reja - se Deus quiser, ninguém pedirá para homena
geá-lo neste plenário -, transformado em herói. Se 
disse, numa entrevista aos jornais, que, aos dez 
anos de idade, conseguiu convencer o pai de que a 
mãe o traia diariamente. E issO, por quê? Porque ela 
exigia.que ele tivesse um bom comportamento. 

Como esse homem pode ser recuperável se 
em~ ega a poópria- mãe-à"·sanm 00&-.. cilJmsS. do pai, 
para que a mãe não o amedronte mais, querendo 
lhe dar uma boa educação? 
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O Sr. Bernardo Cabral - Pennite-me V. Ex~ 
um ãparte? . · 

O SR. ROMEU TUMA -Tem V. Exª o aparte, 
Senador Bernardo Cabral. 

o Sr. ·Bernardo Cabral - Senador Romeu 
Tuma, o discurso de V. Exª tem que ser visto sob vã
rios ângulos. É difícil que se diga que o fio condulor 
filosófico prende-se apenas a uma circuns!ãncia, 
qual seja, a de que os presídios, hoje, nada mais 
são do que pavorosos depósitos de presos. Não é 
por aí. V. Ex~ ressalta, com precisão, aqlilo que a 
sociedade está notando. A imprensa brasileira, hoje, 
premia o fato negativo em detrimento do talo positi
vo. Ao longo de mais de trinta anos em que exerce a 
atividade policial, V. Exª é uma das figuras mais 
competentes que conheci na minha vida - já oeúpei 
funções que me pef'Tiitem fazer essaobservação -, 
e nunca vi o retrato de V. E:xª, Senador Tuma, em 
nenhuma capa de revista importante que circule no 
Brasil. V. Ex•, como tantoS policiais do Pais afora, 
tem prestado um serviço inestimável. Por que nunca 
foi capa de revista? Ponque o prêmio é o lado negati
vo. Trata-se o herói exat.amente pela face de bandi
do que tem, começando-se assim a dar exemplo às 
crianças, que, na sua juventude, vêem que o que 
vale a pena é seqüestrar, assaltar, prender, ponque 
a mídia - televisão, jornal, revista- tem o registro a 
cada instante. V. Exª situa bem o fato, com a eXpe
riência que lhe é peculiar. que autoridade entraria 
num presídio sem segurança? Quanto mais as que 
lá se encontravam! V. Exª afasta o biombo e mostra 
aquilo que eu - não sei se também os demais-, não 
havia percebido. Será que não hã um fato político 
por trás disso? Na hora em que V. Exª alerta para 
e5sa circunstância, peroebo que talvez seja por isso 
que tem havido tanto estardalhaço na imprensa em 
favor de um cidadão que não merece o título de he
rói. Títuio de herói merece V. Ex", pelo que desem
penhou ao longo da vida e pelo discurso que está a 
produzir. 

O SR. ROMEU TUMA- Agradeço a V. Exª pelo 
aparte. A lucidez-de sua inteligência e a lógica de 
seu raciocinio muito me ajudam a explicar aos Srs. 
Senadores aquifo que eu desejo oom tanto ardor. 
Talvez, no ciamor da ansiedade de mostrar que es
tamos caminhando por caminhos perigosos, não tive a 
claril{idência de V. Exª. Agradeço mUto o SP.U aparte. 

- O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA- Tem V. E;xª o aparte. 
O Sr. Ney Suassuna- Senador Romeu TLima, 

em primeiro lugar, congratulo-me com V. Exª-portra-

. zer. um assunto que preocupou todas as cabeças 
responsáveis deste País. É incrível a freqüência com 
que têm ocorrido essas revoltas em presídios. A si
tuação carcerária do País é péssima - sabemos dis
so -, mas chegou-se a um ponto tal que, de tempos 
em tempos, temos situações de revoltas, algumas 
oom menor gravidade e outras com maior gravidade. 
O pior é cjue o fenômeno tem mostmdo algumas fa.. 
cetas diferenciadas a cada revolta Nessa ocorrida 
recentemente, tivemos dois fatores preocupantes: 
um, a transformação, como bem disse o nobre Se
nador Bernardo Cabral, que me antecedeu, de um 
bandido em herói. A segunda preocupação é a que 
V. Exª traz para esta Casa, neste momentO, de que 
é muitil coincidência que ocorra um fato como este, 
numa hora como esta Tudo indica que o ocorrido 
não foi por acaso, que houve algum outro compo
nente; isso é preocupante, porque o falo não ocorre
ria sem o envolvimento de alguma autoridade. 

O SR. ROMEU TUMA -Agradeço a V. Exª, 
que tantas vezes tem ocupado esse microfone para 
denunciar o aumento da criminalidade e da violên· 
cia. principalmente no Rio de Janeiro, aondeN. Exª 
já foi vitima. _ 

O Sr. AnlOnio Carios Valadares - Senador 
Romeu Tuma, pennite-me V. Exª um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA -Tem V. Ex~ o aparte. 
O Sr. AnlOnio Carlos Valadares - Senador 

Romeu T uma, gostaria de me associar a quanlos 
solicitaram o aparte a V. Exª, pelo pronúnciamento 
oportuno que faz, na tarde de hoje, no recinto desla 
Casa, demonstrando, mais uma vez, que conhece 
profundamente o assunto. Ao longo de sua vida, V. 
Exª se dedicou ao policiamento, exercendo ,diversos 
cargos no Brasil com a maior sobriedade e eficiên
cia, em vários governos. Acompanhando o seu pas
sado, j)osso atestar que nada consta, no exercício 
de suas alividades, no sentido de que tenha se utili· 
zado do poder para maltratar ou I"'IS'ó<J: ;;r quem 
quer que fosse. A gravidade da situação carcerária 
no Brasil é tão grande que, se a CP! não estivesse 
um tanto desmoralizada neste Senado Federal, pro
poria a v. Exª que toinasse a iniciativa da criação de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito nesse sen
tido. Entretanto, salbe V. Exª da resistência que têm 
os homens do poder a uma investigação mais por
menorizada sobre qualquer assunto em que esteja 
envolvido o Governo Federal. É esse o caso dã si: 
tuação penitenciárta no Brasil, que tem raízes na cri· 
se social e econômiea por que o Brasil está passan
do. Hoje mesmo, pela manhã, até há pouco, esteve 
debatendo aqui, na ComiSsão de Assuntos Econõ-
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micos do Senado Federal, o Ministro da Fazenda, e . se quase à instalação da CPI, hoLNe uma mobiliza-
mostrei a S. Ex" um dado que demonstra que a ga- ção .. o··inquérifo roi aberto e a Procuradoria já fez 
bofice do Governo não tem nada a ver com a reali- uma é:!as denúncias, dois ou três dias da decisão da 
dade, porque enquan1o se diz que ·o Plano Real sal- não instalação da CPI. O Senador Pedro Simon fez 
va o Brasil milhares e milhares de desempregados a gentileza de me orientar no sentido de que eu de-
perarilbuiam em todas as cidades do nosso País. veria comunicar à CaSa sobre as providências que 

A queda da produção industrial brasileira, re- foram 1omadas. Então, a intenção da criação de uma 
gistrada de janeiro de 1995 a janeiro de 1996, é de CPI teve o seu valor. Toda vezq~..~e.se fizernecessâ-
84%. Esses dados foram publiçados por revistas es- rio, é bom V. Exª falar, porque, talvez, balance aro-
pecializadas sobre o setor econõmico mundial, que seira 
compararam o Brasil com a Argentina, onde a queda o Sr. Gerson camata- Permite-me v. Exª um 
da produção industrial é de 9,6, enquanto no Brasil é aparte? 
de 8,4. Portanto, já se aproxima da crise social e 0 SR. ROMEU TUMA _ Pois não, Senador. 
econõmica daq~..~ele páís. Apesar de o Ministro dizer 
reiteradamente que uma coisa não tem nada a ver 
com a outra. que a situação da Argentina é uma e a 
do Brasil é outra. o desemprego, a situação desfavo
rável nas grandes cidades e no campo, tudo isso é 
responsável pelo sistema defeituoso que estamos vi
vendo, pela situação carcerária A criminaíidade vem 
aumentando com o abandono e o desprezo que vêm 
sofrendo os setores produtivos da Nação, como a in
dústria, o comércio, a agricultura Mas, enquanto 
isso, os bancos - ah, esses! - são os privilegiados da 
economia nacionaí. Muito obrigado a V. Ex" 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço o aparte de 
V. Ex~. Se o tempo me permitir, vou falar sobre ci in
dulto, que deverá ser assinado pelo Presidenté esta 
semana . . 

Destaquei aqui urna notícia de O Globo, até 
para homenageá-lo, Senador Valadares. Se a CPI 
não tem força material, espiritualmente, ela tem, e 
vou dizer por quê. O Secretário de Assuntos Peni
te!lciários de São Paulo, que foi um dos idealizado
res e es1udiosos desse indulto a que vou-me referir 
daqui a pouco, Sr. João Benedito de Azevedo Mar
ques, defendeu-o dizendo: "Se banqueiros que co
meteram crimes da mais alta gravidade estão fivres, 
por que não dar chance aos outros?" 

É um interrogação que nos constrange, princi
palmente por vir de um prom01or, de um procurador, 
que rrulitou na ânea do crime por muitos anos. V. Exª 
foi um dos que lutou para instalar a CP!, e conhece 
a minhá opinião no sentido de que a autoridade do 
Executivo, a Polícia, o Ministério Público têm e de
vem, porque a lei assim impõe, apurar os crimes 
qlJC!!ldo vêm a conhecimenio público, mesmo a:tta
vés da imprensa V. Exª trouxe uma revista aqui e 
mostrou, na primeira página, a notícia sobre a fraude 
do Banco NacionaL Entretanto - desculpem-me 
aqueles que estão presidindo as apurações-, s6 de
pois que seu requerimento tomou corpo, chegando-

O Sr. Gerson camata- Antes que V. Exª entre 
no assunto do indulto que, certamente, é o ponto 
mais importante do seu discurso, quer~G dizer-lhe 
que quanto a esse problema que aconteceu em 
Gôiãnia - e, a certo momento, tanto V. Exª quan1o o 
Senador Bernardo Cabral o citaram -. houve um 
exagero por parte da imprensa Há poucos dias, um 
jornalista, que começou nas redações policiail;, con
tava essa história ãrta aqui muito bem pelo Senador 
·Bernardo Cabral. Dizia ele que no Rio de -4Jneiro, 
por exemplo, a redação policial do jomal inverna um 
bandido; ou seja, o bandido já existe, mas a impren
sa aumenta as suas ações, as suas peripécias, os 
seus "aiOs heróicos". Depois disso, consegue-se 
uma entrevista exclusiva, escondida da polícia, com 

- aquele bandido. O bandido está sendo apontado 
para a polícia fuzilar. Depois de tanta proclamação, 
tanta entrevista e 1anta ousadia do bandido, a polícia 
o fuzila Então, os jornalistas se reúnem em um bar 
perto da redação e comemoram a sua morte, sem 
nenhum apreço à vida humana, começandcijá a pla
nejar qual o próximo bandido que será fuzilado pela 
polícia No Espíri1o Santo, Senador Romeu Tuma, 
aconteceu algo IT1lito interessante. Antigamente, em 
qualquer fato ocorrido na área policial apareciam a 
tal da Comissão de Justiça e Paz - sempre em favor 
áoil bandidos, nunca em favor das famffias atingidas 
-. a OAB e mlitos bispos. Agora, estamos sendo 
governados pelo PT, que, graças a Deus, conse
guiu um fenômeno. Há poucos dias, a força poli
cial entrou na Casa de Detenção e, segundo os 
jamais, fuzilou quatro ou cinco presos que ali esta
vam. O jOrnal, que até apóia o PT, estranhou, por
que ate às 19 horas não tinham retirailo os cadá
veres, e não tinha aparecido nenhum bispo, nem 
OAB, nem Comissão de Justiça e Paz. Quer dizer, 
os órgãos do PT não o amolam nesses casos. É 
um fato digno de ser registrado, que està nos jor
nais e eu reproduzo aqui. 



00336 . - --ANAISDOSENADOFEDERAL . Abril de 1996 

O SR. ROMEU TUMA -Agradeço a V. Exª 
O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) - No

bre Senador Romeu T uma. o tempo de V. Ex• está 
esgotado. Mas a Presidência lhe concede três minu
tos para concluir o seu discurso. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, os 
apartes que recebi, embora tenham me dado bas
tante alegria e muite consistência ao meu pronuncia
mento, foram imensos. Portanto, pediria um pouqui
nho de tolerância à Mesa · 

Mas, Senador, gostaria de albrir um parêntese 
para homenagear meu Delegado-Geral, meu chefe, 
Dr. Antônio Carlos de Castro Machado, que vem 
com uma delegação de policiais, incltisive de Ron
dônia, Roraima, Amazonas e de todos os Estados, 
em defesa da manutenção da atividade policial pre
vista no art 154 da Canstitlição, além de outras rei
vindicações que estão sendo errbasadas, contraria
mente aos desejos da família policial, no relatório da 
reforma administrativa do relator da matéria Mas S. 
Exª está sendo acessível, está-se ranindo com os 
policiais e tentando encontrar uma solução. 

Quero, portanto, cumprimentar o Dr. Antônio 
Carlos Castro Machado, que é meu chefe e met} De
legado-Geral de Polícia 

A propósito do que nos disse o Senador, conto 
alguns casos que hoje, graças a Deus, não aconte
cem mais na polícia O diretor de um departamento, 
em conflito com outra, enaltecia um bandido preso 
para, posteriormente, preparar a sua fuga com o ob
jetivo de conseguir a demissão do diretor seu inimi
go. Creio que isso não acontece mais, porque cada 
membro deve amar a instituição a que pertence. As
sim como amamos o Senado e o defendemos a 
qÜalquer preço das inverdades escritas a seu respei
to, qualquer instituição a que pertencemos tem que 
merecer nosso respeito. 

Chamo a atenção dos senhores para uma con
versa, publicada na rellista Veja, entre Pareja e o 
estudante, filho do Presidente do Tribunal, que lá se 
encontrava, também não sei por quê: -

• -.FICa com essé revólver. É para a 
sua proteçã_o. 

- Não, você não vai se aniscar. Bota 
esse revólver na minha cabeça - respondeu o 
estu:lante de Direito, oferecendo-se como es
cudo para o bancfldo escaPar mais uma vez.• -

Qualquer por~eial salbe que em uma operação 
policial de resgate o primeiro visado é quem está ar
mado. O Pareja entregou o revólver para o otârio, 
porque, se a policia chegasse, automaticamente ati
raria e mataria o rapaz, que, por estar armado, pode-

ria iniciar um contra-ataque. Jamais pensaria que o 
armado fosse o refém, mas sim o rnarginal. Vejam a 
inteligência da pessoa! Mas o rapaz, ingenuamente -
é a "síndrome de Estocolmo• -. queria protegê-lo: 
"põe o revólver na minha cabeça e nós dois sai mos 
iSentos•. O bom coração do jovem o salvou de, ama
nhã, ser morto porque estava armado. 

Não estou falando nenhuma novidade, porque 
é simples raciocínio. Às vezes, brincamos dizendo: 
•a autorid3de vai ao lado do motorista para não se 
confundir com o segurança•, porque a autoridade 
pode ser morta Então, pode-se criar uma confusão 
até na mudança de colocação no veículo. Imagine 
passar uma arma para uma pessoa de bem com um 
bandido do lado! Be vai morrer. 

Devemos verificar cada fato que aconteceu 
nesse caso para tentarmos entender o que aconte
ceu não só em Goiãnia, mas também nos demais 
presídios. São Paulo tem praticamente problemas 
diários nos presídios improvisados, que são as dele
gacias de polícia, nas cadeias públicas e nas peni
tenciárias. São como um barril de pólvora prestes a 
explodir diariamente. A autoridade policial fica tão 
apavorada que esquece das suas outras obrigações, 
porque fica inibida com a preocupação de cim inci-
dente dentro do seu trabalho com um preso. Se ma
tàrem 200 pessoas ao redor da sua delegacia. o po
licial não serã alcançado, porque ele baixa uma por
taria e abre um inquérito para apurar o que aconte
ceu; mas, se um bandido for ferido por um outro na 
sua delegacia, ele terã que responder, no mínimo, a 
uma sindicãncia Não é isso, Dr. Antônio Carlos? 

Queria então, para terminar esse assunto, ql!e 
é· um preãmbulo para o indulto, homenage,ar o Go
vernador Maguito . Vilela, que procurou, de todas as 
formas, evitar que algo mais grave aoantecesse. O 
primeiro nome que me veio à cabeça para sugerir ao 
Governador foi o do bispo da cidade, porque bandi
do não respeita ninguém, mas às vezes respeita a 
religião, de quem pode acatar uma orienteção. Pro
pus então que o bispo fosse o intennediário, o que 
não aconteceu, não sei por quê. Outros falos que 
ocorreram e de que tomei conhecimento a imprensa 
já noticiou. . 

Mas trago, hoje, também, outra pr~ação, 
que já tive oportunidade de abordar desta tribuna: o 
indulto- especial. O Ministro da Justiça, Nelson Jo:
bim, no dia seguinte à solução do caso de Goiãnia, 
disse que estava estudando uma solução pratica
mente definitiva para o problema: assinar um indulto 
especial e colocar na rua mais de treze mil prisionei
ros, com condenação até seis anos - pena de seis 
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anos refere-se a roubo, e roubo indica ação física 
contra a pessoa -, que tenhann cumprido um terço da 
pena e que não tenham registrado nenhum incidente 
.durante o período em que estiveram presos. 

Pergunto a V. Ex%: será que o bom comporta
mento do preso atrás das grades é indicativo de que 
ele já se recuperou? Jamais. Os presos são discipli
nados porque têm medo do dono do xadrez, daquele 
prisioneiro que comanda as ações dentro da prisão. 
É isso que impõe o medo e eles, lranqüilamente. 
Passam então a ter um bom comportamento. 

Mas segundo cálculos de especialistas em es
tudos criminológicos, praticamente 80% dos crimes 
ocorrem por reincidência de marginais; muitos deles 
respondem a vários inquéritos como se primários 
fossem - eu digo que são primaríssimos,-porque de
vem ter uns cinqüenta inquéritos em cada delegacia 
de polícia e, às vezes, são condenados em São 
Paulo, na Bahia, em Rondônia e continuam primá
rios em cada Estado. Por que não se investe em um 
sistema de infonnação com dados sobre todos os 
marginais condenados no território brasileiro para que 
passe a informar à Justiça se são primários óu-não? 

O Governo fica procurando a solução mais fácil, 
a aritmética: Quantos presos tem? Quantos cabem? E, 
então, coloca na rua o que puder, porque assim ümpa 
as cadeias. Mas essa família de encarcerados livres 
vai conviver com a população, com a sociedade ordei
ra que paga seus impostoS. Será que eles vão se re
c~rar em tendo cumprido um terço de sua pena? 

Este Senado tem a obrigação de elencar penas 
alternativas para que não se chegue a esse absurdo 
de simplesmente colocar presos na rua com a inten
ç;w de esvaziar as cadeias. 

Sei que o meu tempo se esgotou, mas só qUe
ria chamar a atenção e pedir ainda um segundinho: 
mandei um requerimento à Mesa, que já foi lido, so
bre o problema da hemodiálise em Caruanu, que já 
matou mais de 37 pessoas. Sugiro à Mesa que 
constitua uma comissão de Senadores médicos, que 
vá a Caruaru averiguar e verificar in loco o que real
mente está acontecendo. Trata-se de crime contra a 
saúde pública que a autoridade tem a obrigação e a 
responsabiüdade de evitar que aconteça.-

Perianto, sugiro à Mesa, como consta do meu 
requerimento de informações, que realmente designe 
uma comissão para, in loco, investigar o assunto. 

- Muito obrigado. · 

Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma, 
o Sr. Ney Suassuna, St.piente de Secretári:J, 
deixa a cadeira aa presidência, que é oetpada 
pelo Sr. Emandes Amorim, 42 Secretária. 

O $R. NEY SUASSUNA- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) . Sr. Presidente, pedi
ria a V. Ex" que prorrogasse o início da Ordem do 
Dia, se fosse possível, para não prejudicar os orado
res inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência prorroga o tempo do Expediente por 
mais quinze minutos para atender aos três oradores 
inscritos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Présidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra a V. Ex" 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. estou impressionado com a 
extraordinária popularidade do nosso Presidente da 
República no Paraguai. O Presidente da RepÚblica, 
Fernando Henrique Cardoso, já é conhecido po Pa
raguai, por parte da população mais humilde. corno 
Tio Fernando. 

Resolvi aprofundar o meu conhecimento sobre 
esse fato inÚSitado, de um tratamento tão carinhoso 
para um Presidente da República brasileira. 

Recebi do Paraguai um exemplar do jomai 
ABC Colar, com a seguinte manchete: "La deuda se 
acumula y esperan otra etapa dei Finely" - não sei 
bem o que signilica esta operação. "Ande debe a 
ltaipú cerca de 80 millones de dólares.. • 

A ANDE -.Administração Nacional de' Eletrici
dade do Paraguai - deve atualmente cerca de 80 mi
lhões de dólares à ltaipu Binacional por prestação 
de serviço de energia elétrica durante o exercício de 
1995, segundo dados da menciOnada administração 
pública. A dívida anterior da Ande, de mais de 
US$92 milhões, havia sido cancelada por meio da 
operação Rnely- deve ser em inglês ~e nome. 

Neste momento percebi, Sr. Presidente, que 
essa tal operação era exatamente aquela propiciada 
por uma medida provisória que autorizava o Para
guai a pagar ltaipu repassando para o T escuro Na
cional, para o nosso Erário, titules da dívida plblica 
externa brasileira, comprados no mercado secundá
rio de Nova Iorque. 

OS paraguaios compravam pelo valor de mer
cado, ltaipu recebia pelo valor de face e, por este 
valor, a Binacional transferia, conforme autorização 
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da medida ·provisória, ao Tesouro Nacional. Um negó
cio de pai para filho. Com isso, a Ande não aumenta 
os preços da energia elétrica no Paraguai hã muitos 
anos, é energia pam o desenvolvimento a preços baixís
simos, financia:la pela generosidade do T10 Fernando. 

O documento do ABC Colar esclarece 
que a conta pendente com a ltaipu Binacio
nal monta hoje a US$79.775.947,84, de 
acordo com dadós administrativos e finan
ceiros da estatal. ESse montante correspon
de à potência contratada pela Ande na Usi
na Binacional, no lapso compreendido entre 
janeiro e· dezembro do ano passado. Essa 
dívida da Ande com a ltaipu, cresce à razão 
de mais de US$6 milhões mensais, já que a 
instituição a1ualmente não paga sua conta 
com a Hidrel étrica Binacional. 

A Ande espera, nesses momen1os, a 
continuação da Operação Finely, triangula
ção financeira que lhe permite comprar bô
nus da dívida externa brasileira, para poder 
saldar sua dívida em mora com a ltaipu. 

A Operação Finely é um~ operação fi
nanceira que foi montada justamente para 
que a Ande pudesse cancelar uma dívida 
anterior de US$92 milhões, que correspon
dia à provisão de energia elétrica por alguns 
meses de 1993 e todo o ano de 1994. 

É a famosa medida provisória que acabou sen
do ~rovada pelo Congresso Nacional, depois que 
seu Relator, o Senador Vilson Kleinübing, tomou a 
providência de baixar uma comissão para oorreta
gem desses tihios, de 1 O para 4%. 
- Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadores, paga

mos esse mico paraguaio oom recursos do nosso 
Erárío. Essa operação consiste basicamente pela 
oompra, por parte da Ande, dos titulas da dívida bra
sileira, colocados no mercado internacional a um 
preço menor que o de seu valor nominal. Com esses 
títulos, a Ande paga ltaipu, entidade que. por seu 
turno, os transfere por documentos de sua dívida 
oom o T escuro prasileiro. A Ande adquire os bônus 
por um valor de ·mercado, mas os entrega pelo seu 
valor nominal também à ltaipu. 

A Ande aguarda, nestes momen1os, a 
luz verde para poder executar a segunda 
etapa da Operação Finely, num montante 
três vezes maior, quer dizer, ao nador de 
US$31 O milhões, com o·qual estaria saldada 
sua dívida com a hidrelétrica e. incluso, uma 
parte ficaria oomo pagamento pela potência 
contratada nos próximos anos. 

. O SR. PRESIDENTE (EmAndes Ainorim} - No
bre· ,Senador Rober1o Requião seja breve, pois seu 
tempo está esgotado. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Tão breve, Sr. 
Presidente, quanto todos os outros Senadores disci
plinados o são. 

Sem embargo, a continuação da Ope
ração Finely, até agora, está empacada 
~arentemeinte por questões pclfticas que 
motivam os parlamentareS brasileiros que 
põem travas parà ó -prosseguimen1o dessa 
triangulação financeira - - -

Sr. Presidente, tentei verificar no Congresso se 
alguma outra medida provisória nesse sentido tinha 
sido editada Não. Não tiveram coragem de fazer 
isso neste momento; no entanto, tramita na Câmara 
Federal um projeto de lei, com origem no Executivo, 
autorizando essa negociação de US$31 O milhões. 

Não são apenas os banqueiros brasileiros que 
são privilegiados pelo Elário. Também o Paraguai 
encontra no Presidente Fernando Henriqj.Je um 
~ia forte para o seu desenvolvimento, e não é à
toa, Presidente, que, no Paraguai, chamam e nosso 
Fernando Henrique Cardoso, Presidente da Repúbli
ca. de "tio FemanâO", carinhosamente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mui1o obrigado. · -- -
O SR. PRESIDENTE (EmAndes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lu
cena, por concessão do Senador Ney Suassuna, 
para comunicação inadiável, pelo prazo de cinco m~ 
nutos, nos termos do art. 14, VII, do Regimento ln-
temo. , 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
uma oomunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.} - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou 
encaminhando à Mesa, hoje, um requerimen1o sobre 
o qual refleti, durante muito tempo, inclusive ouvindo 
o Senador Vilson Kleinübing, ex-Governador de 
Santa Caterina e aluai vice-Líder do Governo, por
que reconheço em S. Exª uma autoridade muito 
grAnde sobre a matéria e por comungar oomigo das 
mesmas idéias. 

Refiro-me, Sr. Presidente, à questão funda
mental que, a meu ver, hoje atormenta a área eoo
nõmica do Governo dentro do Plano de Estabiliza
ção, que é o Plano Real, qual seja a dívida púbüca 
interna do País, incluindo aí a dívida da União, dos 
Estados e dos Municípios. 

Ainda hoje a Folha de S.Paulo traz manchete 
expressiva na sua primeira página: 
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Dívida federal bate recorde histórico 

A dívida mobiliária federal (em titulos) 
chegou em fevereiro a R$127 bilhões, recor
de histórico, equivalente a 19% do Produto 
Interno Bruto (soma das riquezas do País). 
Antes do Plano Real (julho de 1994) signifi
cava 12,5 do PIB. 

A dívida deverá crescer pelo menos 
R$15 bilhões, nos próximos meses, em fun
ção dos gastos coril o Banco do Bras~. Ba
nespa, programa de fusões bancárias, agri
cultores e dívida da Prefeitura de São Paulo. 

O crescimento do débito pode difiCultar 
a venda dos papéis do Governo para o setor 
privado. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não é 
de hoje que venho me preocupando com esse as
pecto da economia brasileira Tenho para mim, mes
mo sem ser economista, mas pelos estudos que 
faço, pelos livros que leio, pelos assessores que 
ouço, inclusive do Senado e de fora dele, que esse é 
o "calcanhar de Aquiles" das crises econômico.!Jra
sileiras, mesmo com o Plano Real, que está dando 
resultado no combate· à infiação, tanto é assim que 
as pesc;!.lisas apontam o grAnde apoio popular que o 
Presidente da República, Fefnando Henrique Cardo-· 
so, vem conseguindo para o seu Governo, -;om uma 
infiação controlada quase a nível z;-ro. Há algumas 
distorções nó Plano Real, que temos combatido 
aqui, que nos levam, dentro de uma linha neoliberal, 
num governo socialdemocrata, a aspectos altamente 
neg:rtivüS, como alta constante dos juros, o desem
prego e~~ 

Todavia, tenho a impressão, Sr. Presidente, de 
que n!> cerne de tudo isso, sobre!:Jdo desses aspec
tos negativos, está, sobretudo, a nossa dí-"da públi
ca interna Porque a Uniào pode uão emiür, dianac 
mente, dinheiro,· moeda, mas emite litu!os; e o:; emi
te porque não tem recunsos para atender ao paQê.
rnento do resgate dos títulos que ·:encem diariamen
te, que são de ct.rtíssirno prazo. Segundo os õ;ld'IS!as 
do assunto, o grAnde problema do perfil da dívida pú· 
blica interna bras~ra é cpe eis é de longo prazo. 

Diante disso, apresemo à Me:;a o seguinte re
querimento, pedindo a atenção dos Sns. l.íderes e o 
apóio dos Srs. Senadores. 

_ Sr. _pL<lSidente, cor.siderando que a dh!ida in
terna p•:;blica do Pais, segundo dados amp:amente 
divulgados, teve um atto c•escimento em i 995; 

C<Jnslie<arrlo 'flli e:::sa cfi..i:!a, ~.r..n~e, 
constitti iloje um dos maiores, senão o maior proble
ma econõmicc-f.nanceiro do Pais; 

Cqnsiderando que o Governo vem aumentan
do, anualmente, essa dívida, para conseguir a sua 
rofagem, já que não dispõe de recursos fiscais para 
resgatá-la no tempo aprazado; 

Considerando que para vender novos títulos, 
no mercado financeiro, o Governo tem que majorar 
as taxas de sua remuneração, isto é, as taxas de ju
ros, o que implica na sua crescente responsabilida
de com a política de juros altos; 

Considerando o grAnde impacto inflacionário 
- do serviço dessa dívida, num Comprometimento do 

esforço de estabilização econômica; 
Considerando, afinal, que a despesa com o pa

gamento dos juros desses títulos teria sido o princi
pal componente do déficit público da União, no exer
cício de 1995; 

Vem requerer a V. EX", nos termos dos arts. 
71, 74, a e 76-do Regimento Interno, a criação de 
urna Comissào Interna, composta de 13 membros, 
para o fim especial de no prazo de cento e vinte dias 
(120), examinar o problema da nossa dívida interna 
pública e, bem assim, propor alternativas para sua 
solução. ·. 

Sala de Sessões, 11 de abril de 1996. Senador 
Humberto Lucena -

Sr. Presidente, além da justif;cativa inicial, já ti
vemos, aqui, no Brasil, um Governo que tentou re
solver o problema de dívida pública interna de ma
neira ditatorial, o Governo do ex-Presidente Feman
:!c Collor de Meflo. Todos sabemos que, no início de 
sua administração, o eX-Presidente confiscou todos 
os alivos financeiros do Pafs, inclusive a poupança 
popular, para, entre outras coisas, conseguir resol
ver o problema da dívida interna Mas aquilo foi um 
desastre que nada resolveu, além de ter Sido um 
surto de autoritarismo a mais que tivemos no País. 
Ademais, a repercussão econôinido-financeira da
quela providência foi a pior possível. 

Há oLotras attemativas, lnclusive o alongamento 
dos prazos da dívida interna. Segundo se sabe, nos 
outros países do mundo, o prazo dos títuios, as '!e
z~. chega a 30 a~os. enquanto nós temos prazos 

~ muiio pequenos e, segu"!ao os esi:Jdiosos e técni-
cos, é justamente esse endividamento púbüco inter
no, a curto prazo, que tem levado o País a maiores 
dificuldades. 

Porta'1!o, Sr. Pr"lSidente, espero que este re
querimenio vanna a ser ~rovsdo para que possa, 
mos, como ::or::petc.~ para examinar a dívida da 
União, dos Estados, do Distri!o Fed:9ral e dos Muni
cípi-:>s, ms a;Jrofundar na ,.,ctária Dentro de poucos 
dias, continuar:do o debata sobre essa ;na.téria, tra-
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rei o editorial de hoje de O Estado de S.Paulo, que 
é profundo e muito ilustrativo. 

· Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso· do Sr. HumberfD 
Lucena, o Sr. EmAndes AmOrim, 41' Secretá
rio. deixa a cadeira da presidência. que é 
ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - No tem
po destinado à prorrogação, concedo a palavra ao 
nobre Senador N~y Suassuna 

S. Exª dispõe de três minutos. 
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. pela 
ordem. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
quero lavrar meu protesto contra o continuado des
respeito ao Regimento desta Casa Sou o terceiro 
orador inscrito; como .. sempre, fui o primeiro ou se
gundo Senador a chegar aqui e ainda estou aguar
dando. Por que ainda não falei, Sr. Presidente? Por
que Senadores que deveriam falar por 20 minu!Ds o 

. fazem em 30, e porque se criou, agora mesmo, uma 
figura esdrúxula, qual seja, a do orador que fala ·p.,lo 
·outro em permuta, em comunicações inadiáveiS. 
Não ser se o Regimento contempla isso; nunca sou
be; é a primeira vez que vejo isso. Estou aqui espe
rando, sem falar. 

Como o Senado pode fiscalizar o cumprimento 
de-leis pelo Executivo se não cumpre sua lei inter
na? Que mau exemplo damos à sociedade, Sr. Pre
sidente? Quero que consigne meu protesto em Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pro
testo de V. Exª será consignado em Ata, e espera
mos não repetir essa falha 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna por dois minutos e meio. 

O SR. NEY. SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) -
Sr. Presidente, Sr% Srs. Senadores, apenas para di
zer que hoje apresentei a esta easa· projeto de lei 
que restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizant<*: e pede outras providências. 

Explico por que. Sr. Presidente: Passamos a 
ter um culto do físico cada vez maior~ para o qual 
passamos a usar esses medicamentos que, muitas 
vezes, têm sido usados, inclusive. com fins ilícitos 
na busca de aumento de eficiência atlética, ·como no .. 

caso do corredor Ben Johnson ou mesmo no caso 
da corredora Florence Griffith.Joyner. 

Sabemos que isso traz problemas à saúde, 
porque esses esteróides anabolizantes fazem parte 
de uma vasta classe terapêutica de hormônios. to
dos dotados, epmo foi dito, de eleilos androgênicos 
em maior ou menor monta. Têm sido vendidos livre
mente no.comércio do Pais e têm, inclusive. prejudi
cado principalmente moças que utilizam esses hor
rnõnios-e que passam a ficar um tanto quanto mas
culinizadas. Isso sem contar os eleitos colaterais 
como: câncer de ligado, edema de retenção de só-
dioell::. · 

Por essa razão, apresentamos este Projeto 
que determina o controle da venda desse!l hormô
nios no mercado internacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. JQ Secretário 
em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OF. GUPFL f\19. 213195 

Brasflia, 11 de abnl de 1996 

Senhor Pnesidente, 
Nos temnos regimentais; solicito a substituição 

do Senador Francelina Pereira pelo Senador Bernar
do Cabral na Comissão Especial destinada a elabo
rar os projetos de lei reguladores do texto constitu
cional alterado pelas Emendas Constitucionais n"s 
5, 6, 7, 8 e 9, de 1995. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napol~o. 
Líder do PFL no Senado Federal. 

OF/AIPSB Nº41196 

Brasma, 1 o de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência as indicações 

do Deputado Sérgio Guerra, na condição de titular, e 
do Deputado João Colaço, como suplente, para 
compor a Comissão que apreciará a Medida Provi
sória n" 1.373, de 3 de abnl de 1996, que Acrescen
ta § 52 ao art 4º da lei nº 8.884, de 11 de junho de 
1994, e dá outras providências, em suibslituição aos 
Deputados Fernando lyra e José Carlos Sabóia 

Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, 
Líder do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. .. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

t: lido o seguinte: 
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OF. Nº214/96-GLPFL 

Brasma. 11 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF.SF/368/96, dessa Presic 

dênCia, indico, para comporem a Comissão Tempo
rária. criada através do Requerimento nº- 263, de 
1996, com a finalidade de acompanhar as propos
tas, teses e os procedimentos necessários à partici
pação do Brasil na Conferência das Nações Unidas 
sobre Assentamentos Humanos - Habitat 2, os se
guintes Senhores Senadores: 

Titulares 
Hugo Npoleão 
Waldecl< Omelas 
Suplentes 
RomeroJucá 
Vislso Kleinubing 
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Li

der do Partido da Frente Liberal- PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O ofício 
lido vai à publicação. 

A Presidência designa, para compor a Comis
são Temporária, criada mediante a aprovação do re
querimento nº- 263, de 1996, os Senadores indicados 
no ofício que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa. Projetes de Lei que serão lidos 
pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Nabor 
Júnior. ~ 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DOSENADON0-65, DE 1996 

Altera a redaçao dO inciso V dO art 2."
da Lei nº- 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
que dispõe sobre a organizaçao da Assis
tência Social e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" O inciso V do art 22 da Lei nº- 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"V -·a garantia de um salário mínimo de 
benefício· mensal à pessoa portadora de deli

. ciência e ·ao idoso que comprovem não pos
suir meios de prover a própria manutenção". 

Art 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as cfJSPOSições em contrário. 

Justilicaçao 

A assistência ao idoso e ao deficiente na forma 
proposta no inciso V do art. 2."- da Lei nº- 8.7 42/93tor-

na-se inap~cável dentro da realidade brasileira. E 
um <ll>Surdo estabelecer limile de R$25,00 por pes
soa de renda familiar para a concesSão de tal bene-
fício. ~ 

Ninguém, em sã consciência; acredita que esta 
lei possa ser cumprida na forma regulamentada, 
pois, qualquer pessoa pobre, deficiente ou com mais 
de setenta anos vive asilada ou em companhia de 
familiares. Ademais, pr<:rticamente, todas as !arrimas 
brasileiras ganham R$25,00 per capita. Desse 
modo, dificilmente algum brasileiro conseguirá se 
enquadrar no programa previsto na lei em questão, 
salvo se fo~ar documentos e informações que com
provem viver sozinho e sem rendimento. Isto é um 
absurdo! · 

É paradoxal que uma lei empurre as pessoas à 
marginalidade, no intuito de alcançarem o que lhes é 
de direito, e que deveria ser faciflfado, dando-lhe um 
mínimo de condições de sentir-5e humano. O idoso 
e o deficiente têm a sua dignidade, querem e mere
cem ter à próprio dinheiro para comprar, ao menos, 
os produtos de uso e higiene pessoal, sem ter que 
depender de esmola junto aos filhos e parenteiS. 

A lei para ser justa. humana e inteligente deve 
conferir este benefício aos idosos e deficientàs, me
diante apenas a comprovação de idade e da defi
ciência. não criando embaraços a esses dignos cida
dãos que, em sua maioria, dedicaram o melhor de 
sua vida ao engrandecimento da nação. 

Por se tratar de medida de grande alcance so
~ cial, estamos convencidos que a presente proposi
ção encontrará apoio dos nobres pares para a sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Onofre Quinan. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N!! 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre a organização da As
sistência Social e dá outras providências. 

Art 2."- A assistência social tem por objetivos: 

V - a garantia de 1 (tu,I!Tl) salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possUir meios de 
prover a própria manutenção ~ou de~ tê-la provida por 
sua família 

(A Comissão de Assuntos Sociais-
decisão tenninativa) ~ 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 66, DE 1996 

Dispõe sobre a utilização, pelos 
usuários, das portas dianteira e traseira 
dos ônibus urbanos. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art 1• A utilização dos ônibus urbanos pelos 

passageiros tar-se-á mediante embarque pela porta 
dianteira e desembarque pela porte traseira 

Parágrafo úniCo. Os passageiros dispensados 
de passar pela roleta deverão e!etuar embarque e 
desembarque pela porta traseira 

Art 2" Os ônibus urbanos deverão ser produzi
dos em consonância com b disposto no artigo 1• 
após um ano a contar da publicação desta Lei. ~ 

Art 3"- Os veículos atualmente em usó deverão 
ser adaptados às exigências da presente Lei, no 
prazo de cinco anos. 

· Art 49- Esta Lei não se~ aplica aos veículos cu
jos embarque e desembarque de passageiros sejam 
determinados por esquemas peculiares de operação. 

Art 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 62 Revogarri'se as disposições em contrário. 

Justificação 

Uma das mais freqüentes causas de acidentes 
envolvendo usuários do transporte coletivo está rela
cionada à travessia da rua. pelo passageiro, logo 
após seu desembarque. Esse problema ocorre so
bretudo quando a saída é efetuada pela porta dian
teira do ônibus: o passageiro é tentado a alravessar 
a rua pela frente do veículo parado, sem contudo ter 
visão ampla do tránsito. Tal não se verifica com o 
desembarque pela porta traseira, pois, nessa situa- · 
ção, o movimento dos demais veículos toma-se 
mais evidente 'e induz o pedestre a um procedimeniD 
mais cauteloso. 

Adicionalmente, a entrada dos passageiros 
pela porta dianteira apresenta a vantagem de reduzir 
a evasão de receita A colocação da roleta na frente, 
por sua proximidade do molorista,~ inibe a atuação 
daqueles que, (la tentativa de escapar à cobrança 
de tarifa, sobem e descem pela mesma porta 

Exoeçõ'es !oram previstas para os casos de 
passageiros beneficiados com algum tipo de isenção 
tarifária ou que, por qualquer razão, sejam dispensa
dos de passar pela roleta, ocasião em que se exige 
apenas o desembarque pela porta traseira 

Excluíram-se, também, da obrigatoriedade os 
veículos empregados em esquemas de operação 
menos convencionais, que requeiram diferentes for
mas de utilização das portas e até o uso simultàneo 

das mesmas portas para embarque e desembarque, 
corno é o caso dos sistemas que dispõem de esta
ções fechadas, onde a tarifa é cobrada fora do veí
culo, à semelhança dos sistemas de trem e metrô. 

É voz corrente que os governos não solucio
nam grandes pendências por ser difícil fazê-lo e que 
não resolvem as pequenas porque estas não mere
cem atenção. A proposta que temos a honra de 
apreSentar a Vossa$ Excelências, não se inclui, pos
sivelmente, entre os chamados grandes temas, que 
costumam mobilizar a opinião pública No entanto, 
oferece contribuição para a atenuação de um dos 
problemas mais graves de nossos dias: os acidentes 
de trânsito, que infelizmente respondem por grande 
parcela das mortes violentas do País. 

Pelo exposto, solicitamos a colaboração dos 
ilustres Senadores para a aprovação da presente 
matéria ~ 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. ~~ Se
nador Onofre Quinan. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"-67, D!i1996 

Define e regula os meios de prova e 
procedimentos investigatórios, destina
dos à prevenção e repressão dos crimes 
praticados por organizações criminosas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Esta lei define e regula os meios de pro

va e procedimentos invesligatõrios, destinados à 
prevenção e repressão dos crimes praticados por or
ganizações" criminosas. 

Parágrafo único. Considera-se organização cri
minosa, para efeitos desta lei, a associação de três 
ou mais pessoas, na forma do art 288, do Decreto
Lei nº- 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Pe
nal), para o fim de cometer os seguintes crimes: 

I - homicídio doloso {art 121, caput e § Z', do 
Código Penal); 

11 -tráfico de entorpecentes {art. 12 da Lei no 
6.368, de 1976); 

III - extorsão {art 158, caput e§§ do Código 
Penal); 

IV - extorsão mediante seqüestro (art 159 e 
§§do Código Penal); 

V- contrabando e descaminho {art 334, caput 
e§§ do Código Penal); · 

VI - tráfico de mulheres {art 231 e §§ do Códi
go Penal); 

VIl - tráfico internacional de crianças {art. 239 
da Lei nº- 8.069, de 1990); 
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VIII - crimes contra o sistema financeiro nacio
nal {Lei n" 7.492, de 1986); 

IX - crimes contra a ordem tributária (Lei n" 
8.137, de 1990); 

X - crimes contra a ordem econõmica e relaçõ
es de consumo {Lei n" 8.137, de 1990 e Lei n" 
3.176, de 1991); 

XI- rooeda falsa {art 289 e§§ do Código Penal]; 
XII- peculato doloso {art-312, caput e§ 1•do 

Código Penal). 
Art 22 No exercíCio de suas funções, o Ministé

rio Público poderá requisitar infonnações, exames 
periciais e documentos de autoridades fedenais, es
taduais ou municipais, bem como dos órgãos e enti
dades da administração direta, indireta ou fundacio
nal, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Dislri!o Federal e dos Municípios, visando à instru
ção de procedimentos ou processos em que oficie. 

Parágrafo único. Para o mesmo fim, o Ministé
rio Público poderá requisitar infonnações e docu
l'!"!entos de entidades privadas. 

Art 32 Em qualquer fase da persecução penal 
serão permitidos os seguintas meios de obtenção de 
prova, resguardando-se o sigilo: 

I - acesso a documentação e infonnações elei
torais e fiscais; 

11 - acesso a documentos, livros e informações 
bancãrias e financeiras; 

III - escuta de oomunicações telefônicáS e de 
dados. 

Parágrafo único. A escuta de comunicações te
lefõnicas e de dados deverâ ser autorizada por or
dem judicial. 

_ Art 4" O Ministério Público, na apuração de cri
mes praticados por organização criminosa, instaura
rá procedimento investigalório de natureza inquisili
va, sigilosa e informal, a fim de colher elementos de 
prova. ouvir testemunhas e, ainda, obter, diretamen
te, sem interveniência do Poder Judiciârio, docu
mentos e informações eleitorais. fiscais, bancârias e 
financeiras, devendo zelar pelo sigilo respectivo, sob 
pena de responsabilidade penal e administraliva 

§ -12 O Banco. Central do Brasil e as institlições 
financeiias públicas e privadas não poderão opor, 
sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem pre
juízo do carâter sigiloso dos documentos e informa
çõ~ fornecidos.. 

Art 5º- Os documentos e informações de caráler 
sigiloso em pode:- oo Ministério Púbi:<CO poderão ..ser 
entregues à autoridades policiais, no Ctiso de inquérito 
policial, desde que relevantes para a apuração de cri
mes praticados por organizações criminosas. 

Pat<tgrafo único. O expediente do Ministério 
Público que enviar à autoridade policial documentos 
e informações de caráter sigiloso conterá expressa 
menção à natureza dos mesmos e à sujeição da au
toridade policial às sanções. penal e administrativa 
que incorrerá em caso de violação do sigilo. 

Art 62 A autoridade policial responsável por in
quérito policial destinado à apuração de crimes prati
cados por organização criminosa poderá, de tomna 
fundamentada, representar ao Ministério Público 
pela obtenção de dc>v"'Umentos e informações eleito
rais, fiscais, bancârias e finani:eiras, observando-se, 
em qualquer caso, o caráter sigiloso dos mesmos. 

§ 12 A representação da autoridade policial arti-
culada em peça escrita, conterá: 

I - a autoridade a que for dirigida; 
11 - a exposição sumâria dos fatos; 
III - a enunciação de indicias da provável atua

. ção de organização criminosa, bem como da neces
sidade e utilidade da medida reqúérida; 

IV -o pedido, com suas especificações. 
§ 22 Os documentos e informações serl!o au

tuados em autos próprios, apensos ao inquéritO poli
cial, ou peças de infomnação, com expressa referên
cia ao carãter sigiloso, assegurando-se exciusivo 
acesso ao Ministério Públioo, à' autoridade policial de
signada, às partes e seus advogados constituídos. 

Art 7" Quando no exercício de suas atribuiçõ
es legais as autoridades fazendârias as do Banco 
Central e as da Comissão de Vaiares Mobiliârios -
CVM - verficarem indicio da ·ocorrência de crime 
praticado por organização criminosa deverão ime
diatamente comunicar tal falo ao Miniatério Público, 
enviando-lhe. os documentos ~nentes, sob pena 
de sanções penais a administrativas- · 

Art 82 Em qUalquer fase do inquérito policial o.u 
do procedimento investigatório caberá prisão tempo
rária a ser decretada pelo Juiz, de ofício, a requeri
mento do Ministério Púbfico, ou mediante repre
sentação da autoridade policial e terá o prazo de 5 
(cinco) dias, prorrogável por igual período em caso 
de extrema e comprovada necessidade- . 

§ 12 A prisão temporâria poderá ser decreta
da, havendo indicias da ocorrência cometido por 
organização criminosa e de sua autoria quando 
necessâria para investigação criminal, em especial 
para a colheita de provas, garantia da incolumida
de física de testemunhas e para a aplicação da lei 
penal, ameaçada pela provável e iminente fi.9a do 
investlgact6_ · · · · · · 

§ 22 Na hipótese de representação da aUtorida
de policial elaborada em conformidade com § 12 do 
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art 6<' , o JtiZ. antes de decidir, atNirá a Ministério 
Público. 

§ 3'1- A decisão que decretar a prisão temporá
ria deverá ser fundamentada e prolatada dentro de 
24 (vinte quatro) horas, contadas a partir do recebi
men10 da representação ou do requerimen10. 

§ 40- Da decisão que conceder ou denegar o 
pedido de prisão temporária caberá recurso em sen
tida estrita, na forma do art 581 seguintes do Códi
go de Processa Penal 

Art 92 O réu condenado e partícipe de organi
zação criminosa não poderá apelar sem recolhe-se 
a prisão. 

Parágrafo única. Contar-se-ão em dobro as 
prazos procedimentais aplicáveis nas hipóteses pre
vistas nesta lei. 

Art 1 o Nos casos do parágrafo único do art 
1•, o Juiz poderá, considerando a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 
aumentar a pena até a triplo, observadas as regras 
da art. 75 da Código Penal. 

§ 1• Os condenados por crimes praticados em 
organzação criminosa inicianão o cumprimenlo da 
pena em regime fechado. 

§ .2" A pena privativa de liberdade será execu
tada de forma progressiva. com a transferência para 
regime menos rigorosa, quando houver o cumpri
men10 de 213 (dois terços) da pena no regime inicial 
e seu mérilo indicar a progressão, senda obrigatória 
a realização do exame criminológico. 

Art 1 1. Nos crimes praticados em organização 
criminosa, a pena será reduzida de 1/3 {um terço) a 
213 (dois tarços), quando a colaboração voluntária 
dõ partícipe ou associado, levar ao esclarecimerrie 
de infrações penais e sua autoria, bem como possi
bilitar o desmantelamen1D da organização criminosa 

Art 12. O Ministério Público, o Banco Central 
do Brasn, a Comissão de Valores Mobiüários- CVM 
-. as auloridades fazendárias e às policiais estrutu
rarão se1ores e equipes especializadas no combate 
àaçãe pratlcacfápor organizações crimlrrosas. - · 

Art 13. ESta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . 

Art 14. Revogam-se a Lei n" 9.034, de 3 de 
maio de 1995, e as disposições em contrário. 

Justificação 

Dos corsários à máfia siciliinia, dos gansters, 
que reinaram na Chicagp dos anos.20, aos cartéis 
da droga, a história registra a prática de crimes per
petradas coletivamente, de forma mais ou menos or
ganizada 

.. Devido ao considerável progresso nos trans
portes e, sobreiudo, à incrível evolução dos meios 
de comunicação, nos últimos anos temos assistido a 
um aumento significativo dos crimes praticados por 
organizações criminosas. EsSas ações criminosas 
chamam atenção tanto por seu incremento quantita
tivo, como pela complexidade das organizações que 
não raro, aluam desconhecendo as fronteiras políti
cas dos Estados. Atuaimente, exemplos mais conhe
cidos deste tipo de organização extremamente com-

. plexa e estruturada de forma semi-€mpresarial são 
os chamados cartéis da droga e a máfia italiana 

A atuação das organizações criminosas em 
todo o mundo, devido à insegurança que provocam 
na sociedade e no aparelho estatal, vem motivando 
a edição de textos legais que buscam um combate 
mais eficiente a esses grupos. Em Portugal, por 
exemplo, permite-se a busca e apreensão· de meios 
de prova, pela própria polícia, e a incomunicabilida
de do preso até o primeiro interrogatório. Na Colôm
bia, criou-se a figura da testemunha sem rosto, da 
qual se consigna ai:>enas a-impressão digitaj. A Itá
lia, por seu turno, visando à repressão da máfia, edi
tou legislação que estatuiu, entre outras, a iíwersãa 
do ânus da prova em matéria penal, com relação a de
terminados assuntos e, ainda, a delação premiada 

· No Brasil, recentemente, com o objetivo de me
lhor combater os crimes praticados por organizações 
criminosas, foi editada a Lei n" 9.034, de 1990. Ape
sar de significar que o Estado brasileiro não está 
alheio à existência de organizações Criminosas, 
essa Lei não comporta qualquer instnumento ou pro
cedimenlo que facilite sua repressão. Pior ainda, 
onde busca inovar, ou seja, nos procedimentos in
vestigatórios, a Lei incorre em sérias incompatibifida
des com o texto constitucional vigente.. 

Com efeito, em documenlo que, ao final, solici
ta ao Exm" Senhor Procurador-Geral da República a 
imediata propositura de Ação Direta de Inconstitucio
nalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, a Câ
mara Criminal do Ministério Público Federal julgou 
lnccinstitticiorial o artigo ~e seus parágrafos. da ci
tadeLei n"9.034, de 1990. 

Em brevíssima síntese, aquele Colegiada con
siderou qUe a Lei desloca o Juiz de sua condição 
marcadamente imparcial para a de coletor de prova, 
o que contraria o sistema acusalório adotado pela 
Constituição Federal, que outorga, privatiívamente, 
ao Ministério Púbfico, a promoção da ação penal 
(art. 129, inciso I, da CF). 

Sustentam ainda os dputos Procuradores da 
República, que também o § 5" do art. 3", da Lei n" 
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9.034, de 1990, não escapa da inconstitucionalida
de. Segundo eles, posição essa que julgamos corre
ta, a norma jurídica dá a entender que há sentença 
sobre o auto de diligência que o Juiz pessoalmente 
realizou. Ora, tanto a jurisprudência, quanto os dou- _ 
trinadores são de opinião unânime que o inquérito 
policial é peça de natureza inquisitiva, não constitui 
ainda processo e, portanto, não se lhe aplica o prin-
cípio do oontraditório. · · - --

A proposição que ora apresentamos extirpa 
tais vícios de consti!t.iCionalidade, devolvendo o Judi
ciário à sua posição de órgão julgador, imparcial e 
eqUidistante das partes e, ainda, atribuindo ao Minis
tério Público a titularidade, que já lhe é garantida 
pela Lei Maior, da persecução penai. Dessa forma, 
estará garantida a ordem no sistema processual pe
nal brasileiro, que adota o princípio acusatóno. 

Ademais, o projeto busca simplificar os meios e 
instrumentos para a formação da prov2, haja vista a 
dificuldade de se apurar indícios contra organizaçõ
es criminosas cada vez mais complexas. 

Em face de todo o exposto, conclamamos o 
apoio de nossos ilustres Pares r.o Congresso Nacio
nai, para o fim de ver aprovado, o mais breve possí
vel, o presenta projeto de lei. 

Sala das Sessões, 1 1 de abril de 1996. - Se
nador Gilvam Borges. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBL!CA FEDERATIVA DO BRASIL 

O $R. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Os Pro
jetes ·.serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO III'- 340, DE 1996 

Sentiõr Presidente, 
Na forma do disposto no art 258 do Regimento 

Interno, requeiro que passem a tramitar em conjunto 
as Propostas de Emenda à Constituição nºs 25 e 30, 
de 1995, que alteram o § 2" do art 60 da Constitui-
ção Federal. . 

Sala das Sessões, 1 1 de abril de 1996. ~ Se
nador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será oportunamente incluído na Or
dem do Dia, consoante o disposto no art 255, 11, c, 
8, do Regimento Interno. 

Sob;·e a mesa, requerimentos que serão fidos 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador !'Jabor 
Júnior. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO W 341, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos dos arts. 50, § 20- da 

Constituição Federal, 215 e216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Presõ
dente do Banco Centrai do Brasil, através do Senhor 

········Ã~ ... i·zs-. -sã;;-funções--:- i-ns1ítuci--. -:~;aJ-.s-d~·'Mui.;ié: - • Ministro de Estado da Fazenda as seguintes infor-
rie Público: mações sobre os bancOs,. cuja relação achlH>e em 

1 -promover, privativamente, a ação penal pú- anex~: _ 0 Banco Cenbal do BI3Sil íiSC<I!izo~ nos últi-
blica, ua forma da lei; . (OS) anos · "--- da -o-.ção anexa? 

DECRETO-LEI III'- 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

(Código Penal) 

LEL NO 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995 

Disj)i)e sobre a utilização de meios 
· operacionais para a prevençlio e repres
são de ;;rçoes pl'llljc:adas por organizaç6-
es criminosas. 

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

. ···--········-···· -~-----~----------·----------------

mos e1nco quaJS ""' """" •""' . 
2-:... Encontrou em quais Bancos as chamadas 

càntas fantasmas? 
3 - Em quais bancos foram ei1COntrados conta

bilidade paralela? 

Justificaçlio 

A proposição em tela foi motivada por extensas 
reportagens da imprensa nos "últimos meses, segun
do as quais altos executivos do antigo Banco Nacio
nal manipularam os balanços dos últimos dez exer
cícios anuais, a fim de ocultar a situação real daque
la instituição financeira. 
. _ _ A imprensa notícia que os prejuízos do Nacio
nal, cobertos pelo Banco Central montam já a R$4,6 
bilhões (quatro bilhões e seiscentos milhões de 
reais). A fraude que constava basicamente de linan-



00346 ANAIS DO SENADO FEDERAL Abril de 1996 

ciamentos fictícios, não foi percebida durante todo 
esse tempo nem pelos fiscais do Banco Central, 
nem pela empresa multinacional de auditoria KPMG. 

Essa generalizada incapacidade de fiscaliza
ção, agora, levanta sérias e justificadas dúvidas 
acerca da solidez e credibilidade de tOdas as demais 
instituições que compõem o Sistema Rnanceiió Na
cional, já arranhada pelo Caso Económico no ano 
passado. 

Diante dessas surpreendentes intonnaç:ões; 
entendo de grande relevância para o exercício das 
atribuições fiscalizadoras conferidas a esta Casa 
pela regra contida no inciso X do art 49 da Lei 
Maior, o encaminhamento dos subsídios informati
vos que ora requeiro do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

RELAÇÃO DOS BANCOS 

Banco Aplicap SI A 
Banco BGN SIA 
Banco Cambial SIA 
Banco Creâiplan S/ A 
Banco Garantia S/ A 
Banoo lnduscred S/ A 
Banoo Modal SIA 
Banco Nacional da Bahia S/ A 
Banco Premíer SI A 
Banco Theca SI A 
Banoo Universal SIA 
Banco Raibobank do Brasil S/ A 
Banco Comercial Paraguayo S/ A 
Banco de La Nación Argentina S/ A 
Banco de La Província de Buenos Aires S/ A 
Banco Europeu pam a América Latina (BEAL) SIA 
Banco Exterior de EsPana S/ A 
Banco Rnancial Português SI A 
Banco Santander de Negócios S/ A 
Banco Unión S/A 
Banesto I Banco Uruguai S/ A 
Centro Hispano Banco 
lng Bank N. V. 
Deutsch ...,_ Sudamenl<anische Bank Aktienge-

sellschaft ... 

York 

Lloyds Bank PLC 
Morgan Guaranty · TruSt Companhy of New 

The First National Bank of Boston 
Banoo A. J. Renner S/ A 
Banco Antônio de Queiroz S/ A 
Banco Araucária S/A 
BanooArli 
Banoo Augusta Industrial e Comercial SI A 

Banco Bancred SIA 
Banco Banorte SI A 
Banco Battistella S/ A 
Banco BMG S/ A 
Banco BMG S/ A 
Banco Boavista SI A 
Banco Boreal S/ A 
Banco Brasileiro Comercial S/ A- B.B.C. 
Banco BRJ S/ A 
Banco BVA S/A 
Banco Cacique SI A 
Banco Cédula S/ A 
Banco Cindam S/ A 
Banco Clássico S/ A 
Banco Credibel S/ A 
Banco Crtterium SI A 
Banoo Cruzeir.o do Sul S/ A 
Banoo da Bahia S/ A 
Banco das NaÇôes S/ A 
Banco Daycoval S/A 
Banco de Crédito de São Paulo S/ A 
Banco Destak SI A 
Banco Dibens SI A 
~noo [)igibanco S/A 
Banco Dimensão S/ A 
Banco do Progresso S/A 
Banco Emblema SIA 
Banco Empresarial SI A 
Banco Equatorial S/A 
Banco Fator S/ A 
Banco Fenícia S/ A 
Banco Rbra S/ A 
Banco Ficrisa Axelnud SIA 
Banco Ficsa SI A 
Banco Fínansinos S/A . 
Banco Fita! S/ A 
Banco Fonte S/ A 
Banco Geral do Comércio S/ A 
Banco Gerdau SI A · 
Banco Graphus S/ A 
Banco Guanabara SI A 
Banco Hexabanco SIA 
Banco lcatu S/ A 
Banco Industrial do Brasil S/ A 
Banco Industrial e Comercial SIA 
Banco lndusval SIA 
Banco lntercap SIA 
Banco lnterfinance SIA 
Banco Interior de São Paulo SI A 
Banco lnterpat S/A 
Banco lnterunion SI A 
Banco lnvestcred SI A 
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Banco lochpe S/A 
Banco ltamarati SIA 
Banco Lavra S/A 
Banco liberal S/ A 
Banco Lógica SI A 
Banco Luso-Brasileiro S/A 
Banco Mappin S/ A 
Banco Marka SIA 
Banco tviartinelli S/A 
Banco Me tone SI A 
Banco Maxi-Divisa S/A 
Banco M;;~Xinvest S/A 
Banco Mercantil do_BtRSil S/A 
Banco Misasi S/A 
Banco Morada S/A 
Banco O.K. SI A 
Banco Ornega SIA 
Banco Operador S/ A 
B&nco Ourinvest S/ A 
Banco Pactu31 S/A 
Banco Panamericano SIA 
Banco Patente S/ A 
Banco Paulista SIA 
Banco Pebb S/ A.. 
Banco Pecúnia S/ A 
Banco P<lliormance SIA 
Banco Porrlual S/A 
Ba~co Porto Real S/ A 
Banco Porto Seg:Jr:> SIA 
Banco Pottencial SI A 
Banco Prime S/A 
Bar-::o Primus SI A 
Banco Prosper SI A 
Banco Regional 1\.~alcon S/ A 

- Banco Rendimento S/A 
Banco Ribeirão Preto SíA 
B"nco Rural SI A 
Bancc Safra SI A 
Banco Sar.!c5 Neves SIA 
Banco Santos SI A 
Banco Schahin Cury S/A 
Banco Segmente SIA 
Banc0 Sistema SIA 
Banco Sofisa S/ A 
Banco Stock S/ A 
Banco Tecnicc.-p S/A 
Banco Tendência S/ A 
Banco To tal SI A 
Banco TriânguloS/A 
Banco Tricury S/A 
Banco UP.ited SI A 
Banco Vega S/A 
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Banco Vetcr SIA 
Banco Votcrantim S/ A 
Banco V. RS/A 
Banfort- Banco Fortaleza SI A 
Banco de Crédito Real S/ A (BCR) 
Exce! Banco S/A 
MilbancoS/A 
Paraná Banco SIA 
Banco ABN Amro SIA 
Banco American Express SIA 
Banco Autolatina S/ A 
BNL do Brasil S/A 
CCF Brasil S/ A 
Banco ChaSe Manhattan S/ A 
Banco Fiat SI A 
Banco Franc~ e Brasileiro S/ A 
Banco General Motors SIA 
Banco J. P _ Morgan S/A 
Banco Mitsubbi1i Brasileiro SIA 

____ Banco Português do Atlântico Si A 
Banco Sudarneri~ Brasil SIA 
Deutsche Bank SIA (Banco Alemão) 
Multi Banco S/A 

(À Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 342, OE 1936 

Se.1hor Presidente, 

00347 

Requeiro, nos tennos dos ar1s. 50, § 2" da 
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento inter
no do Senado Federa!, sejam solicitadas ao Senhor 
Mirlistro de Estzlo da Fazenda as seguintes intor
maçõ..s: 

1 - explicitar o nome de cada um dos Bancos e 
o respectivo .valor das reservas internacionais brasi-
leiras neles hoje depositados; , 

2 - !cdicar, para cada Banco, a ta:ca anuai de 
juros i~oidentes sobre as mencionadas reserv'iS; 

3 - especificamente, quantif.car o total das re
servas internacionais brasileiras depositadas no 
Banco da Basiléia - BIS e a taxa anu"'l de juros oos 
últir!!!ls 5 (~ anos? 

Sala das Seseões, 11 de abril de 1996. - Se
nauor Gilbeito Miranda-

(À Mesa, p2.ra decisãa.) 

REQUERIMENTO N" 343, OE 19ae 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos iennos dos arts. 50, § 2" da 

Constituição Fedem•. 215 e 216 do Regimento lnter
rto do Senado Federal, sejam solic,itadas à Secn,t:::ria 
de Politica Urbana, alravês do Senhor Ministro do P:a
nejamen'.n e·orçameuJo, ~seguintes in!ormaçõe:;: 

I - Relação completa das ex!gências para a 
contratação ae financiamentos, visando ã aquisi-
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ção da casa própria, no marco do Programa Carta de 
Crédito; 

2 - Critérios sócio-econõmicos e regionais para 
a definição dos públicos-alvos a serem priorftaria
mente beneficiados pelo reíerido programa; 

3 - Relação completa dos financiamentos já 
aprovados, com respectivos valores. 

Justificação 

O déficit habitacional.brasileiro, segundo as es
timativas mais conservadoras, chega hoje a seis mi
lhões de unidades. Dados recentes apontam que, na 
faixa de renda familiar alé cinco salários mínimos, 
existem mais de meio milhão de famflias que conso
mem porcentagem superior a 30% de seu orçamen
to com aluguel. 

Para reverter esse quadro, a Secretarié' de Po
lítica Urbana, do Ministério do Planejamento e Orça
mento, instituiu o Programa Carta de Crédfto, vol1ado 
às camadas realmente desfavorecidas da população. 

Cabe. agora ao Poder Legislativo, no uso de 
suas prerrogativas fiscalizadoras, zelar para que es
ses meritórios objetivos sejam cumpiidos, sem os des
vios, os excessos de burocracia e de centralização que 
vitimaram iniciátivas congêneres das últimas décadas. 
Nesse sentido, cumpre lembrar que, durante o go
verno anterior, os financiamentos do Sistema-Financei
ro da Habftação estiveram sustados, pairando sérias 
dúvidaS sobre a objetividade e economicidade dos cri
têrioS aplicados às contratações com recursos do Flll
do de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO W 344, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2" da 

Constituição Federal, 215 e216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas à Secreta
ria de Política Urbana, atravês do Senhor Ministro do 
Planejamento e Orçamento, as seguintes ini:mnações: 

·1 - Relação completa das exigências para a 
contratação de financiamentos por estados e municí
pios no marco do Programa Pró-Moradia; 

2 - RelaçãO completa das exigências para a 
contratação de financiamentos por estados e municí
pios no marco do programa Pró-Saneamento; 

3 - Estudos que serviram de base à definição 
das_populações-alvo, a serem prioritariamente bene
ficiadas por ambos os programas; 

4- Auxograma detalhado das instâncias e pro
cessos decisórios envolvidos na conc:e5$ão de finan
ciamentos no marco de ambos os programas; 

5 - Relação completa de projetas já aprovados 
no marco de ambos os programas, por estado e mu-

nicípio, com cronogramas detalhados das respecli
vas·etapas de execução e correspondentes esque
mas de desembolso. 

Justificação 

O déficit habitacional brasileiro, segundo ases
timativas mais conse_rvadoras, chega hoje a seis mi-
lhões de unidades. -

Paralelamente, outros importantes indicadores 
de qualidade de vida e bem-estar social assinalaram 
carências tão ou mais graves. Assim, 4,2 milhões de 
monadias não dispõem de água potável e 8,9 milhõ
es ainda não possuem esgoto ou fossa 

Dados recentes apontam que, na faixa de ren
da familiar até cinco salários míriimo$, e>:iste maiS · 
de meio milhão de famífla5 que consomem' percent
agem superior a 30% de seu orçamento com aluguel. 

No ano passado, a Secretaria de Polí\íea Urba
na, do Ministéfio do Ptanejamento e Orçamento. lançou 
os dois programas supra::itados, tendo como público
alvo famílias com renda até três salários mínimos. 

Cabe ao Poder Legislativo, no uso de suas 
prerrogativas fiscalizadoras, zelar para que os meri
tórios objetivos sociais desses programas- sejam 
cumpridos, escapando à sorte de seus antecesso
res, vitimados por excesso de burocracia e éentrali
zação além do abandono dos compromissos prioritá
rios com as carna:las sociais de baixa renda Nesse 
sentido, vale lembrar que, durante o governo anterior, 
os financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação 
foram sustados, pairando sêrias dúvidas sobre a obje
tividade, imparcialidade e economicidade dos critários 
aplicados às contratações com recursos do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Sala das Sessões, 1 1 de abril de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(A Mesa. para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Can1p0s) - Os re
querimentos que acabam de ser lidos serão despa
chados à Mesa, para decisão, nos termos do inciso 
11 do art 216 do Regimento Interno. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1"- Secretário em exercfcio; Senador Na
borJúnior. 

É lido e aprov-..tlo o seguinte: 

REQUERIMENTO W. 345, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos te.rmos do art 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ondem do Dia, a fim de 
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que a matéria constante do item n"- 9 seja submetida 
ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala daS Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nadora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução ri' 31 , de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer ri' 130, de 1996, 
da Comissão de Assuritos Econõmicos), qo..e 
autoriza a Repúbucá Federaliva do Brasü a 
conceder garantia e o Estado de Minas Gerais 
contragarantia à operação de crédito externo a 
ser firmada entre a Coropanhia Energética de 
Minas Gerais - CEMIG e o Kreditanstalt für 
Wiederaulbau-KIW, no valor equivalente a a!é 
vinte milhões de marcos alemães. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do Projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir o Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a Senado.ra Júnia Marise, para discutir 
o Projeto. 

A SRA. JÚNIA MARISE (POT-MG. Para discu
tir. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, enca
minhamos uma ementa aditiva que é uma emenda 
de adequação. . 
. O que significa isso? Esse projeto, esse em-

préstimo é da maior importãncia para uma das regiõ
es mais pobres de Minas Gerais, que é o Vale do 
Jequitinhonha, onde a aplicação efetiva desses re
cursos, dentro do organograma previsto pelas Cen
trais Elétricas de Minas Gerais, irá promover a eletri
ficação rural e urbana de todos os municípios. Se
gundo as estatísticas, 73% de toda aquela região 
não dispõe de eletrificação rural .. 

A nossa emenda aditiva se reveste de carãter 
técnico em ri:lzão da orientação que foi dada pelo 
Banco Central e confirmada pela consultoria legisla
tiva em relação à adequação dos prazos fixados 
para o pagamenlo desse empréstimo externo, tendo 
em vista a assinatura do contrato, que, sem dúvida 
alguma, após decisão e autorização pelo Senado 
Federai, ocorrerá brevemente. . .... 

É uma emenda apenas de aclequaçOO da parte 
técnica em re!a.çãl ros prazos que começarão a pre
val~ ap6s a assinatura do contrato. 8a corrige, in
clusive, qualquer dislorção em relação à autorização. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Embora 
já estando vencido o prazo para emendas, solicito 
que seja lida a emenda de S. E#. O Plenário é sobe
rano para decidir. Encaminhe-se à Mesa a emenda 

A SRA. JÚNIA MARISE - Vou ler a emenda: 

"Art. 32. Que as datas estipuladas para 
repagamentci poderão ser prorrogadas para 
marrter correlação com a efetiva data de as
sinatura do contrato." 

É um processo que já vem, ao longo dos últi
mos meses, correndo no Banco Centrai e no Sena
do Federal, portanto trata-se apenas de adequação 
dos prazos após a assinatura do contrato. 

O SR. PRESIDENTE (Jútio Campos) - Sobre a 
mesa, emenda. Que será lida pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Nabor J~nior· .. 

É lida à seguinte: 

AcresCente-se ao art 32, do Projel!l de Resolu
ção, o item p, com a seguinte redaçào: 

"Ar!. 32 .................. ~-.. - .............. ___ . 
p) As datas estipl!l?das para repaga

menta poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a efetiva data de assinatura 
do contra1o." 

Justificaça(l .. 

O contral!l entre a Cemig e a KIW, tinha assi
natura prevista para 1995, com base em que !oram 
negociadas as diveJSaS dataS de amortização do 
empréstimo. Dado que somente agora, com a aprova
çã:l da operação de créãi!o pelo Senado Federal, será 
possível Concretizar a assinattxa, faz-se necessário 
uma adapta;:ão das datas inicialmente estabelecidas. 

O Banco Central, por intermédiO de seu Depar
tamento de Capitais Estrangeiros/Divisão de Autori
zações Es(Jecíafs, pósiCionou-se favoravelmente à 
introdução do item proposto na presente emenda 
(fax - Firce/Diaut/Sucre-96/23, de 22-1-96), ressal
tando que as demais condições contratuais perma
necem inalteradas. 

Sala daS Sessões, 11 de abnl de 1996 .. - Se-
nadora Júnia Marise. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Embora 
já vencido o prazo, o Plenário é soberano para deci
dir se aceita a emenda da eminente Senadora Júnia 
Marise, que apenas altera as datas estipuladas para 
o repagamento do referido empréstimo. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
dis::ussão. 

Em votação o projelo sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado o projeto. 
Em votação a emenda ao aft. 32. 
O SR. CARLOS PATROCINIO·- Sr. Presiden

te, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-

do a palavra a V. Exª · 
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O SR.-CARLOS PATROCINJÓ (PFL-TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, so
ficito à eminente Senadora Júnia Marise que explici
te melhor o teor da sua emenda, pois ainda não está 
bem esclarecido. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra, como Relatora. à nobre Senadora Jú-
nia Marise. . 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para um 
esclarecimento. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pra, 
sídente, com o maior prazer presto as informações 
ao nobre Senador, porque fomos· àlertados, após 
aprovação do projeto na Comissão de Assuntos 
Econômicos, em relação às datas fixadas pelo proje
to e pelo próprio contrato com o Ktw, que é o banco 
alemão. Evidentemente, pelo tempo que se gastou 
discutndo essa questão para que se formalizasse a 
operação de crédito financeiro, houve necessidade 
da emenda exatamente para adequar os prazos que 
anteriormente estavam fixados para a situação pos
terior à autorização do Senado ~somente após a au
torização é que o contraio poderá ser oficialmente for
malizado. A emenda cdequada as datas que serão es
tipuladas para os pagamentos desse empréstimo. 

O SR. CARLOS PATROCINIO- Haveria alte
ração de qual ru:tigo, nobre Senadora Júnia Marise? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Não há aHeração de 
artigo. é apenas um nem do art. 3". 

O SR. CARLOS PATRociNIO- Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo-

tação a emenda . . 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 

tem a palavra, na forma regimental. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

qoes!ão de ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, eu pediria a atenção da Senadora Júnia 
Marise para a minha questão. Não estou discutindo 
o mérito. A minha preocupação é com a abertura de 
precedentes que teremos com a apresentação des
sa emenda, quando não há parecer sobre ela e, re
gimentalmente, não existiria mais a possibilidade de 
apresentar emendas. Eu não estou preocupado com 
o conteúdo específicci dessa emenda, mas, com cer
teza, a sua acenação poderá gerar precedente para 
outras questões mais sérias. 

Já aconteceu situação semelhante aqui, no fi
nal do ano passado. HotNe urgência para um proje
to que veio da Câmara, relacionado à policia do Dis
trito_Federal, se não me engano, e era consenso en
tre as Lideranças procurar encontrar uma solução 
regimental para que_ o proje!o el)lrasse na pauta. Não 
se encontrou, e ele ·não bi inciuido, justamente porque 
isso poderia gerar um precedente que poderia trazer 
problemas futuros para o Senado, para as Oposições, 
para a Maioria; enfim, para quaisquer Senadores. 

·· Com todo o respeito à Senadora Júnia Marise, 
volto a registrar, não me refiro ao méri!o. Se encon
trarmos uma forma regimental que permna a inclu
são dessa emenda, para mim estará bem. 

Mas eu levanto esta questão de ordem para 
que seja encontrada essa forma; senao, nao vou 
concordar com o acatamento da emenda 

O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - A Mesa 
ínfonna que, antes de aceitar a emenda da nobre Se
nadora Júnia Marise, esclaréceu ao Plenário que ela 
esiava fora do prazo regimental, mas que caberia ao 
Plenário, soberanamente, decidir se a acataria ou nao. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
pela ordem. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Senador 
José Eduardo Outra referiu-se ao projeto da policia 
Realmente, havia duas emendas. Uma delas ainda 
se encontrava no processo e a outra tinha sido elimi
nada no primeiro relatório. A MeSa deu orientação 
no sentido de que se o Plenário aprovasse, poderia 
o Relator retirar e rever o seu relatório e apresentar 
a emenda, que foi aceita. Talvez a Senadora Júnia 
Marise, que é a Relatara, possa fazer o mesmo. Ela 
retiraria e reveria o seu relatório original, que poderá 
ser aceito. Nao sei se é o mesmo caso, só estou me 
referindo ao que o Senador José Eduardo cnou. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

··O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos)- Tem a 
palavra, então, a nobre Senadora Júnla Marise para 
esclarecer as dúvidas do Senador Romeu Tuma 

A SRA. JÚNIA MARISE (POT-MG. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, trata-se de uma emenda técnica, exatamente 
porque visa, como disse, dar flexibilidade e, assim, 
evnar que o projeto e a aprovação pelo Senado des
sa operação, que já vem sendo discutida ao longo 
dos últimos meses, seja autorizada com as datas 
constantes do credenciamento original. Quero 
apenas adequar o prazo. É uma emenda técnica, 
foi relatada pela consuHoria legislativa, recebemos 
a manifestação das Centrais 8étricas de Minas 
Gerais com relação a isso, e, evidentemente, ele 
visa não prejudicar o prazo de carência do próprio fi
nanciamento. Esta é urnCI questão que estamos 
procurando corrigir tecnicamente. Se for uma 
questão que crie dificuldades regimentaiS, Sr. Pre
sidente, estou pronta, inciusive, a retirar a emen
da. Mas a nossa intenção é esta: apenas, tecnica
mente, procurar adequar, sem nenhum prejuízo 
para as Centrais Elétricas de Minas Gerais, os 
prazos. A partir da assinatura do contrato, ai sim, 
começariam a vingar os prazos determinados e fi
xados pela operação. 

Mas inciusive estou disposta, por uma questão 
de ordem, se for essa a manifestação, até a retirar a 
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emenda. Porém, quero justificá-la, baseando-me 
tecnicamente nesses pareceres. 

Mui!D obrigada 
O SR PRESIDENTE (Júlio Carppos) - Esdare

ço ao Plenário que o projeto original já está votado. 
Estamos agora votando apenas a emenda que 
acrescenta ao art. 32 a alínea b: -

As datas estipuladas para repagamen
to poderão ser prorrogadas para manter a 
correlação com a efetiita data de assinatura 
do contrato. 

Consulto a eminente Relatora Júnia Marise se 
mantém ou retira a emenda. Se V. E:x• a mantiver, 
vou submeter a.matéria à votação do Plenario. 

A SRA. JUNIA MARISE - Sr. Presidente, retiro 
a emenda 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Emenda 
retirada, questão encerrada 

A Presidência defere. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda~ 

ção final. . . - · 
O SR .. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 346, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea a; do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o 'Projeto e RI3So
lução 30/96, constante do item 8, a fim de ser apr~ ·- -
ciado antes da matéria constante do. item n2 1 da Or
dem do Dia 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - se
nador Pedro Simon. 

_ O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo-
tação o requerimento. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. . 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 8: 

Disc!JSsão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 30, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer n2 129, de 
1996, da Comissão de Assuntos Econõmi
cos), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir, através de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do T escuro 
do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), 
destinando-se os recursos ao giro de sua dí
vidii mobiliária com vencimento no 12 se
mestre de 1996. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Nos termos do arl 235, 11, f, do Regimento ln

temo, passa-se à discussão, em turno único. 

Ef!l discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Ern _votação. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar. . 
- 0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-
do a palavra a V. Exª para encaminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem r~visão do orador.) - Sr. Presidente, 
trata-se da Resolução nl' 30, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul. a emitir parecer 
através de ofertas públicas de Letras Financeiras do 
T escuro do Estado do Rio Grande do Sul, destinan
do os recursos ao giro da sua dívida mobiliária até o 
primeiro semestre de 1996. . 

O parecer é de autoria do ilustre Senador José 
Fogaça e foi aprovado pela unanimidade da Comis-
são de. Economia.. . .· . . . · 

Creio que o Pr9ieto eslá pronto para ser apro-
vado pelo Plenário. . 

Muito obrigado:. 
. O SR. PRESIDENTE (Júijo Gampos) - Em vo-

taÇão. . . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) ,_ 
Aprovado. . 

- A matéria vai à Comissão· Oiretora para reda-
çã() final, . - . . · ·. · · · _ _ · 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 1: 
· Votação, em turno. único, do Projeto de 
Lei da Câmara n2 26,'dé 1995 (n" 3.970/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a par
ticipação das partes interessadas nas reu
. niões de 6mãos colegiados da administra
ção pública direta, tendo 

Parecer, sob n2 790, de 1995: da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
. nia, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

·A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão. 
Deliberativa Ordinária de 5 de março passado, quan
do teve sua votação adiada para hoje, nos termos 
do Requerimento n2 173196. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem 
preferência regimental. 

Os Srs. Senadores que C' aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

·Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fic2 prejudicado o pro

jeto. 
A matéria vai à ComiSsão Diretora, af.rr.de re

digiro venCido para o turno suplEmentar. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 
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EMENDA N!< 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 
f<o Projeto de Lei da Câmara n"- 26, ele 1995 

Dispõe sobre a participaçao daS as
sociações, entidades de classe e sindica
tos nos colegiados dos órgãos da Admi
n istração Pública Federal-

O Congresso. Nacional decreta: 
Art. 1• Fica a.Sséguraçla, nos colegiados dos ór

gãos da Administração'Pública Fedeiral. a participa
ção dos trabalhado(es e empregadores, através de 
suas associações, el)tidades de clà5se e sindicatos, 
sempre que seUS: interesses sejam ql;>jeto de discus
são e deliberaÇ\i.o. · : 

Parágrato único. É assegurada, a todos os pre
sentes, a palavra durante as discussões, sem direito 
a deliberação. 

Art. 22 Estes cólegiados ficam obrigados a co
municar, com antecedência mínima de 1 o (dez) dias, 
às paries interessadas, sobre as reuniões e objeto 
de sua discussão e deliberaç!io. · 

A:t 3"- As er.tidàdes que pretendam participar 
das reuniões dos colegiados, enviarão, no máximo, 
3 (três) represerítàntes, em confonnidade com seus 
estatutos. para a defesa de seus interesses. 

Art. ~ Será !omecl!da às entida<;:fes presentes có
pia das atas d::ls $€S$Ões dos colegiados, contendo as 
decisões tomedas e a respectiva fundamentaç!io. 

Art.- 59. O Poder EXecutivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noveniâ dias a partir da data de sua 
publicação. . · · 

Art ~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publõcação. · 

Art 7º- Revogarn:se as disposições em contrário. 
- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2 

Votaçao, em turno único, do Requeri
. mento n"- 246,_ de 1996, do Senador Valmir 
. · Campelo, soucitando, nos tennos regimen
tais, tnamilação conjunta. dos Ofícios n"s 
S/54, 56 e SB, de 1995, S/15, 16 e 20. ele 

.. 1996, por tratarem de matérias que versam 
. o mesmo "!S$un!O. 

Passa-se à votação do requerimento em turno 
único. · ·' 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 

_Aprovado. 
Os Ofícios rl'sS/54, 56 e 58, de 1995, 5'15, 16e 

20, de 1996, passam a tramitar em oonjunto nesta Casa 
O SR: PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 3 

Votação. em turno único,· do Requeri
mento nO 270. de 1996, do Senador Lúcio 

Alcântara, solicitando, nos termos regimen
tais, a retirada do Projeto de Lei do Senado 
n"- 125, de 1995, de sua autoria, que cria a 
Comissão do Quinto Centenário do Desco
brimenlo do Brasil. 

Passa-se à votação do reauerimento em turno 
único. 

· Os Srs. Senadores que o aproviiin qtieiriüri 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. . 
·· Aprovado, o Projeto de Lei do Senado nO 125, 

de 1995, vai ao Arquivo. · · 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 4 

Discussão~ em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nO 188, de 1995 (n" 
167/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Accrdo sobre Cooperação 
Técnica no Domínio Militar, celebrado entre 
o Governo da República Federativa db Bra-. 
sil e o Governo da República de Cabo Ver- . 
de, em Praia, em 21 de dezembro de 1994, 
tendo · · · 

Parecer favorável, sob nO 160, de 
1996, da Comissão -

- de- Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. · 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. . 
A matéria vai à Comissão Oiretora para a !-éda-

çãofinal · · 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - ltéin 5: 

- Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo ri> 191, de 1995 (nO 
186195, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Comercial, Econõmica e Industrial, celebnado 
entre o Goveii'o da Repúbi"IC3 Federativa do 

··Brasil e o Governo da Rep(blica da Turquia, 
em Brasffia. em 1 o Cle abn1 cte 1995, tendo 

Parecer favorável, sob nO 161 • de 
1996, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
NacionaL 

Sobre a mesa, requerimento que será rido pelo 
Sr. 12 Seaetálio em exercício, Sena:lor Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N" 347, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arl 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 191 , de 1995, a fim de ser 
feita na sessão de 9 de maio próximo. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE [Júfto Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa) 

Aprovado. -
A matéria volta à Ordem do Dia na data esta

belecida pelo Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 6: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao. Projeto de Lei do Senado ri' 
211, de 1995 - Complementar, de autoria do 
Senador Freitas Neto, que modifica dispositi
vo da Lei Complementar ri' 82, de 27 de 
m<u"ÇO de 1995, tendo 

Parecer sob nº 135, dE' 1996, da Co-
missão .. 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Discussão do substitutivo em turno suplemen-
tar.(Pausa) · · 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à propósição até o en
cerramento da discussão. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

- - Encerra:la a áSCIJSSão, sem ~ de 
emendas, o substilutivo é dado co!Til delinilivamente. 
aciotroo, nos termos do arl284, do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Depulados. . · · 

É o S8!Juinte o substitutivo deli~ 
mente dado comc.!!dotado: 

SUBSTITUllVO AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N"-211, DE 1995-COMPLEMENTAR. -- ~ . 

Modifica dispositiVO da Lei Compl&
mentar n" 82, de 27 de março de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ Artigo IÍliCO.~aoat. 1~daLei~ 

mentar~82, de27 de março de 1995, o segtklle in:::iso: 

IV - no caso dos Estados e dos Muni
cípios criados ou instalados a partir da ptlbli
cação desta lei, a quarenta por cento das 
respectivas receitas correntes líquidas, nos 

pez primeiros anos de sua criação, nos ter
·. mos definidos peios dois incisos anteriores. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•282, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento ~ 1.588, de 1995) 

Disc~o. em tuino único, do Projeto 
de Lei do Senado ri' 282, de 1995, de auto
ria do senàdor Freitas Neto, que autoriza o 
Poder EXecutivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Picos, no Estado do Piauí, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Hugo Napoleão, em substitui
ção à Comissão de Educação, favorável 
com emenda n" 1, que ailresenta 

Ao projeto não foram oferecidas emendas pe
rante a Mesa, nos termos do arl 235, 11, d, do Regi-
mento Interno. · . . . 

Em discussão o projeto e a emenda em turno 
único. (Pausa) 

Não haveiKlo quem peça a palavra, en®rro a 
discussão. ', 

Votação do projeto sem prejuízo da emeQ.da. 
Os Srs. Senadores que o aproVam qUeiram 

permanecer sentadOs. {Pausa.) .. 
Aprovado. 
Votação da einendacom parecer favorável. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

perrnaneoersentados. {Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda-

ção final. · 
É li ~uintú OOienda aprovada: 

EMENDA NO 1-PLEN {DO RELATOR) 

"Art.: 2" a Escola Técnica Federal de 
Picos manterá cursos profissionaftZantes de 
nível médio, para atender ao setor agroin
dustrial." 

O SR. PRESIDENTE [Júlio Campos) - Esgota
da a matéria cónstante da Ordem do Dia · 

Sobre a m2sa, pareceres oferecendo as rada;í5es 
finais qte, nos terrros do arl 320 do Regimento lniemO 
e se não hou. :!!" objE:;ão do Plenário, serão rdas pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Jmior. 

São lidos os seguintes 

PARECER W 183, DE 1996 
{Da Comissão Diretora) 

Redaçlío final do Projeto de Resolu
ção no 31, de 1996. 
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A Comissão Piretora apresenta a recjação final 
do Projeto de Resolução n" 31, de 1996, que autori
za a República Federativa do Brasil a conceder ga
rantia e o Estado de Minas Gerais contragarantia à 
operação de crédito externo a ser firmada entre ·a 
Companhia Eneryética de Minas Gerais - CEMIG e 
o Kreditanstalf fi.lr Wiederaulbau - KM/, no valor 
equivalente a até DM20.ooo.ooo,oo (vinte milhões 
de marcos alemães).· . · ·· · 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - Emandes 
Amorim, Relator - Ney Suassuna·- Antônio Car-
los Va1adares. · · 

ANEXO AO PARECER N"183,DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , PreSidente, nos termos do art 43, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Au!Driza a RepúbfK:a Federativa do 
Brasil a conceder garantia e o.Estado de Mi
nas Gelais contragarantia à operação de 
crédilo extentQ a ser firmada entre a Com
panhia Energética de Minas GeraiS- CEMIG 
e o Kreditanstalf für Wl€deraulbau - KIW, no 
valor equivalente a até DM20.000.000,00 
(vinte milhões de marcos alemlieS) •. 

O Senado Federal resolve: . 
Art 1• É a República Federativa do Brasil auto' 

rizada, nos termos da Resolução n" 96, de 1989, do 
Senado Federal, restabelecida pela Resolução n" 
1 z. de 1992, do Senado Federal, a r:onceder garan
tia à operação de crédito exterhô à: ser contratada 
entre a Companhia Energética de Minas Gerais .:.: 
CEM!G e o Kredilanstalf für Wiederauftbau - KM/, 
no va!or equivalente a até DM20.000.000,00 (vinte 
milhões de marcos alemães). 

Parágrafo único. O financiamento autorizado 
neste artigo destina-se à execução do Programa de 
Expai!São dos Sistemas de Subtransmissão e Distri
buição de Eneryia Bétrica no Vale do Jequitinhonha 

Art 20 É o ESiado de Minas Gerais autorizado, 
nos termos dos arts. 8'> e 13 da Resolução r-i> 69, de 
1995, do Senado Federal, a prestar contragarantia à 
operação de crédito externo referida no art. 1" desta 
Resolução, mediante a vinculação de cotas do Fun
do de Participação dos Estados.. 

Parágrafo único. A contragarantia referida nes
te artigo não será computada para efeitos dos limites 
fixados no art 42 da Resolução ,. 69, de 1995, do 
Senado Federal. 

·. Art 3'?. A operação de crédito externo refende 
no art. 1• se. fará sob as seguintes condiçõ~ 

a) mutuária: Companhia Energética de Minas 
Gerais- CEMIG; . 

b) mutuante: Kreditanstalf fi.lr Wiederaufbau -
KM/; 

c) garantidor: República Federativa do Braisl; 
d) contragarantia: Estado de Mirras Gerais;'· 
e) valor: equivalente a até DM 20.000.000,00 

(vinte milhões de marcos alemães); 
!) finalidade: financiar, parcialmente, o Progra

ma de Expansão dos Sistemas de Subtransmissão e 
Distribuição de Energia Elétrica no Vale do Jequiti
nhonha; 

g) juros: 6,5% aa (seis víryula çinco pór cento 
ao ano) fixos, calculado sobre o saldo devedor do 
principal; 

h) comíssãp de compromisso (Commitment 
Fee): 0,25% aa. (zero vírgula vinte e cinco por cento 
ao ano) incidente sobre o saldo não desembolsado 
do crédito, a parlir de três meses .após a data de as
sinatura do contrato; 

i) despesaS gerais: limru;;das a 0,1% (ze.ro vír
gula um por cento) do valor do financiamento; ' 

]) juros de mora (sobre principal e juros): 3% 
aa. (três por cento ao ano) acima dà taXa de des-
conto do Deustche Bundeabank; . 

I) condiçiJes de pagamento .do principai: em 
trinta parcelas semestrais, apr'pximadamente iguais 
e consecutivas, veni:endo-se a primeira em 30 de ju
nho de 20.01 e a última em 30 de dezembro de 2015; 

m} ·condições de pagamento dos juros: semes
tralm.ente v~ncidos, em 30 de junho e 30 de dezem-
bro de cada ano; . , . 

· .. n) con!fiÇÕeS de pagamehto da comissão de 
conipromisso . (Commitment Fee): semestraimente 
vencida, em 30 de junho e 30 de dezembro de cada 
ano.- ·vencendo-se a primeira parcela juntamente 
com os juros; 

o) condições de pagamento das Despesas Ge
rais; após a emissão do Certificado de Registro, me
diante comprovação, devendo ser pagas ém Reais, 
exceto aquelas inconridas no exterior, que só pos
sam ser pagas em moeda estrangeira 

Paràgrato único. Dos juros descritos na alínea 
g, o montante equivalente a 4,5 aa (quatro vírgula 
cinco por cento ao ano) em DM será ·transferida ao 
KM/ e a parcela restante, de 2% aa (dois por êento 
ao ano), não será remissível ao exerior e será leva
da a crédito em moeda local, numa conta especial, 
para o financiamento de projeto de importância prio
ritária dentro da politica de desenvolvimento, em 
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conformidade com acordo que será firin;3do entre ~ 
devedor e credor, caducando a obrigação de paga
men1D desta parcela ao KfW. 

Art. 3"- Esta autorização deverá ser exercida no 
~prazo de quinhentos e quarenta dias, contados a 
partir da data de publicação desta Resolução. 

Art. 49. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N" 184, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 30, de 1.996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 30, de 1996, que autori
za o Estado do Rio Grande do Sul a emitir, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinan
do-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no primeiro semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - · Emandes 
Amorim, Rela1Dr - Ney Suassuna - Anttmio Car-
los Valadares. • 

ANEXO AO PARECER N"-184, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e 
eu, , Presidente, nos terroos do art. 48, 
item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃON'- , DE 1996 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
sul a emitir, atravéS de OfertaS pUblicas 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinan
do-se os recursos ao giro de sua divida 
mobiliária com vencimento no primeiro 
semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1Q É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado, nos termos da Resolução ri'- 69, de 1995, do 
Senado Federal, a emitir Letras Fmanceiras do T escu
ro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destina
das ao giro d8 100% (cem por cento) de sua dívida 
rnobiliária ven::fvel no primeiro semestre de 1996. 

Art. 2" A emissão deverá ser reaf!Z3da nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substitUídos; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 
do · . .lSOuro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n'-
2.376;rde 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até sete anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (um real)- SEUC; 
R$1. ~00,00 (um mil reais)- CETIP; 
f) caB:;teríslicas dos títulos a serem s!Dstituídos; 

Título Vencimento Quantidade 

532545 15-5-1996 2.282.840.386 

532555 15--5-1996 1.533.454.617 

535000 ·15-5-1996 3.000.000 
g) previsão de·cofocação e vencimento dos tí

tulos a serem emitidos: 

Colocac:ao Vencimento Título 

15-5-1996 15-5-2001 531826 

15-5-1996 15-5-2001 531826 

Data-Base 

15-5-1996 

15-5-1996 

15-5-1996 15-~2001 531826 15-5-1996 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos terrnciS da Resolução n'! 565, de ·20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil~ 

iJ aiJtDrizaçã:J legislativa: Leis n"s 6.405. de 15 de 
dezembro de 1972; e 8.822, de 15 de fevereiro de 
1989; e Dea-eto ri'- 36.348, de 8 de dezembro de 1995. 

§ 1 Q O valor nominal descrito na alínea e CE
TlP, em decorrência daquele valor de P.U., as quan
tidades serão díviêidas por um mil, de forma a ade
quar o valor financelfo de colocação. 

§ 2" Os Tílulos 535000, descritos na alínea f, 
encontram-se registrados no SELIC. 

§ 3Q Os TiWos 531826, descritos na alínea g, de
verão ser regislrcdos ro CETIP, por se tratarem de títu
los emitidos para pagamen1D de precalórios judiciais. 

Art 3" Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias a contar de sua 
plblicação. · · · 

Art. 49. Esta Resolução entna em vigor na data 
de sua publicação. · · 

PAREÇER N" 165, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) -

Redaçlio final do ProJeto de Decreto 
Legislativo ne 188, de 1995 (rf- 167, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a iedação final 
de Projeto de Decre1D Legislativo n'! 188, de 1995 
(ri'- 167, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperaçi!r:l Técnica no 
Domínio Militar. celebrado entre o Governo da Repltll~ 
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ca Federativa do Brasil e o GoVerno da Rep(blica de 
Cabo Verde, em Praia, em 21 de dezenilro de 1994. 

Sala de Remião da Comíssão, 11 de :Dll de 
1996.- Júlio~ Presidente- Emani Amorim, 
Relalor- Ney Suassuna-AntOnio C<l_rles Valadares 

ANEXO AO PARECER N"-185, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do ·Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, dó Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1996 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação Técnica no Domínio Militar, 
celebrado entre o Governo da República 
FederatiVa do Brasil e o Governo da Re
pública de cabo Verde, ein Praia, em 21 
de dezembro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1• É aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação TéCniCa. no Domínio Militar, celebrado 
entre o Governo da Repúbfica Federativa do Brasil e 
o Governo da Repúbfica de Cabo Verde, em Praia, 
em 21 de dezembro de 1994. 

Parágrafo único. São sujeifos à apreciação do 
Congresso Nacional o Pro1ocolo Adicional referido 
no art. 11 do Acordo, bem como qurusquer aiOs que 
imp~quem modificação do texto pactuado, e ainda 
quaisquer ates que, nos termos do art 49, I, da 
Constituição Fede~._ acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao palrimõnío nacional. 

Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

- Art 32 Revogam-se as ãasposições em contrário. 

PARECER N'-186, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação f"mal do Projeto de Lei do 
Senado no 282, de 1995. · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n" 282, de 1995, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de PicoS; no Estado do Piauí. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 
1996. - Júfio campos, Presidente - Emancles 
Amorim, Relator - Ney Suassuna - AntOnio Car
losValadares. 

ANEXO AO PARECER N"-186, DE 1996 

Autoriza o Poder Exeeutivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Picos, no Es-
tado do Piauf. ' 

·- _O Congresso Nacional decreta: 
' Art 1" É o Poder Executivo autorizado a criar a 

Escola Técnica Federal de Picos, no Esiado do Piauí. 
Art 2" A Escola Técnica Federal de Picos man

terá cursos profissionalizantes de nível médio, para 
atender ao setor agroindustrial. 

Arl 32 A instalação do estabelecimento de En
sino de que trata esta Lei subordina-se à prévia con
signação, no Orçamento da União, das dotações ne
cessárias, assim corno à criação dos cargos, funções 
e empregos indispensáveis ao seu fuhcionarnento, por 
iniciativa exclusiva do Presidente da Repúbfica 

Art 4" O Poder Executivo, ouvido o Ministério 
da Educação e as Secretarias de Educação Esta
dual e Municipal, regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 dias, contado a parlir de sua vigência 

Arl 5" Esta Lei en!ra em vigor na data de sua 
plblicação. 

Art 6" Revogam-se as cfiSJXlSições em contràrio. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pa

receres vão à publicação 
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO III" 348, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do, Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n" 31 , de 1996 (apresentado como con
clusão do Parecer n" 130, de 1996), da Comissão de 
Assuntos Eeonôrnícos, que autoriza a República Fe
derativa do Brasil a conceder garantia e o Estado de 
Minas Gerais contragarantia à operação de crédito 
externo a ser firmada entra a Companhia Energética 
de Minas Gerais - CEMIG e o Kreditanstalt für We
deraulbau - KFW, no valor equivalente a até vinte 
milhões de marcos alemães. 

Sala das Sessões, 11 de abnl de 1996. - JeJ. 
ferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do o requerimento, passa-se à apreciação da reda
çãofinal. · 

Discussão da 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 
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Aprovada a radação final, o projeto vai à pro
mulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, requerimento que será fi do pelo Sr. 1 ~ Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO f\1!1. 349, DE 1996 

Senhor Presidente, . 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a ô!Spensa de ptblicação, para imediata 
discussão e votação da redação final do Proje1D de 
Resolução ~ 30, de-1996, que autoriza o Governo 
do Eslado do Ri.o Grande do StJ a emitir, através de 
ofertas públicas Letras RnafiCéira~Hio Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), deslinando
se os recursos a o giro de sua dívida mobiliaria com 
vencimento no 1~semestre de 1996. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996.- Jef. 
terson Peres. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio ~) - Conce-
do a palavra a V. Ex". , · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) "Sr. Presic1en!e, apenas 
para maniféstar a irrportància deste requerimen\:1. · 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júfio ~) -O regis

tro de V. Exi! será consignado em Ata. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) · · 
·Aprovado. 
Aprovado o requerimento, pa. se à aprecia-

ção da redação final. 
DiSCI 'SSão da '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 -.. 
Aprovada a radação final, o projeto vai à pro-

mulgação. · 
O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) -Sobre .a 

meo>a. requerimento que será ido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

- - ÉlidüeaprovddoosegUnte- ------

REQUERIMENTO f\1!1.350, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 
. requeiro a á!Spensa de ptblicação, para imedia!a 

discussão e votação, "da redação final do Projeto de . 
Decreto Legislativo n!! 188, de.·1995 (n!! 167195, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o tex1D do 
Acordo sobre Cooperação Técnica no Domínio Mift
tar, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da .~ de Cabo 
Verde, em Praia, em 21 de de>:embro de 1994. 

Sata das Sessões. 11 de abnl de 1996. - Cou
tinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Jifu Campos)- Aprovado o 
requerimento, passa se à~ da reda;ãl fina. 

Discussão da 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. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro-

mulgação. · • 
O. SR. PRESIDENTE (Júlj0 Campos) - SObre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• $ecre
tãrio em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte · · 

REQUERIMENTO f\1!1.351, DE 1996 

, serihor PI'Eisiiiente. · 
· ·: Nos termàs do art.321 do Regimento Interno, re

queiro a dispensa de (ll.iiJio a;ã •, para inmata cisaJS
são' e votaçi!'D, da reda;ãllinal do Projelo de Lei do 
Senado n" 282, de 1995, de· aJIDria do Senador Frei
tas Nero, que alioriza o Poder ExectEIIo a ctiar a Es
cola Técnica Fedefal de Picos, no Estado do Pia!.í. 

Sata das Sessões, 11 de abnl de 1996.- Cou
tinho Jorge. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio ~) - Aprov-~ 
do o requerimento, passa se à l!Pfecíação da reda
çã.o final. 

Em diSCI i!:o a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

ÓISC! ; ; ;,_ 

Em votação. 
. . Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeo vai à Cã-

~P"!t~non.m:.~ 
1001õ.U ........ Y..,...,'"'1"' __ 

O SR: PRESIDERTE (Emandes Amorim) - So
bre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 12 
Secretãrio em exercício, Senador Valrnir Campelo. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO III" 352, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art .. 56, item 11 da Constituição 

Federal, combinado com o art. 43, item I do Regi
mento Interno do Senado Federal, requeiro licença 
para tratamento de saúde. 

Sala das Sessões," 11 de abril de 1996. - Se
nador carias Patrocfnio. · 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O re- · 
querimento está devidamente instruído com atestado 
médico. nos tem1os do art 43, I, do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecersentados.(Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providências necessá

rias para a convocação do suplente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Volta-se 

à lista de oradores. 
Concedo a pai avra ao nobre Senador I ris Re

zende, por cessão do Senador Mauro Miranda 
O SR. !RIS REZENDE (PM!JB..GO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do ora:!or) - Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Sena:lores, os sem-terra ~ de 
reaf!Zal" mais um l"l'KlVimento nacional em favor da refor
ma agrária numa invésticla para pressionar o Govemo .. 
no sentido de a::elerar o processo de assentamentos. 

ESSa é ·uma problemãtica sobre a qual me te
nho debruçado aci Iorigo de minha carreira pública, 
dada a sua importância não só quanto ao aspecto 
social, mas também como falar de aumento da ofer-
ta-de alimentos. · 

Não é oec ário estulo a::adêmico para se 
avaliar a importância da reforma agrária dentro do con
texto socioeconômico e político brasüeiro. Semanal
mente, os jornais noticiam a ocorrência de invasões de 
propriedades organizadas pelo Movimento dos T raba
ihadores Rurais Sem Terra Na terça-feira. por exerrpfo, 
info~ que 4 mil sem-terra reaf1Zé11"a!T1 a oetpaÇão 
da Fazenda Amélia. em Cán::etes, no Mào Grosso, com 
7.500 hectares. QUase todos os diaS, recEbemos infor
mações de invaSões e con1litos. Em Goiás, há potm 
mais de 15 dias, urna fazenda no Muricípio de ltaberaí, 
com 5.000 hectares, foi il1\la:lida por mais de 300 traba
lhadores sem terra Mas o falo que OCI..pOU mais espaçx> 
na rrúã.a nacional foi a malCha pela reforma agrária e 
contra o desenllrego, que mobilizou rtilhares de traba
lhadJres ruais em quase t00as as~ do País. 

O tema da reforma agrária é dominante na so
ciedade de hoje. Be é conseqüência: do processo de 

modernização da agricultura brasileira A agricultura, 
assim coiro diversos outros setores da economia, 
vem incorporando mais tecnologia em busca de uma 
maior competitividade, desestruturando a forma de 
organização social en!ão existente no campo. Mas a 
causa não é só essa Podemos apontar também a 
falta de investimentos no setor, em função da escas-
sez de crédito_ ruraL · 

Há 40 anos. o Brasil estava estn.J!urado em tor
no de alguns pólos, monoprodutores em algumas re
giões. Tinham suas deficiências, mas eram bem es
trufurados. ExiStiam, por exemplo, as grandes lavou
ras de café, algodão e de cana-de-açúcar, que utiu
zavam urna grande quantidade de mão-dEKJbra 
Existia uma integração do trabalhador rural com a 
vida na fazenda Os colonos tinham sua própria ha
bitação e uma pequena faixa de terra onde explora
vam lavouras e maillinham pequenas criações para 
consumo da famüia Os excedentes eram vendidos 
no comércio local ou adquiridos pelos proprietãrios 
das terras. Era a iigura do agregado rural. 

Notavam-se distorções, em termos de distribui
ção de renda, que exigiam corrêção. A intervenção go
vernamental agravou ainda mais as precárias relações 
capital e trnbalho existentes no carwo. No c3so das 
cuittxas que exigem oo~. ape11as sazonal, os 
grandes proprietários passaram a se valer apenas da 
rnã:rde-obra temporária, os chamados bóias-frias. 

' · O Sr. Epitacio cafeteira - Perrrúte V. Exª um 
aparte? 

. O SR. IRIS REZENDE- Com muito prazer. 

O Sr. Epitacio Cafete;ra - Nobre Senador lris 
Rezende, quando se fala em refonna, pensa-se em 
reformar a base. As reformas que o Governo estã 
pedindo ao Congresso são reformas que mudam 
realmente a estrutura da Constituição. Mas quando 
se fala em reforma agrária, niilguém fala em refor
mar a base; e, no entanto, é a estrufura constilucio
nal que garante a propriedade agrícola Veja V. Ex' 
que começou na época do Império a distnbuição das 
sesmarias. De lá para cá, a terra sempre foi olhada 
pelós que trabalham corno fonte de produção, como 
meio de sobrevivência, como maneira que possibilita 
até, além. de sobreviver, vender alguma coisa Ou
tros, não; outros olham a terra como ·urna espécie de 
caderneta de poupança garantida contra qualquer 
risco. Então, nobre Senador, repetem-se os orado
res, como V. Exª hoje, preocupados com os proble
mas dos sem-tema, porque os que têm a terra· e que 
es1ão moiitados em uma estrutura arcaica não se 
preocupam. Portanto, vamos falar em refomna agrá
ria e vamos mudar essa estrutura. Ninguém tem o 
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direito de ter uma terra e não explorá-la Não se preci
sa desapropriar a terra que está sendo trabalhada 
Quem tem a terra e nã:> trabalha nela comete t.m cri
me contra este Pais, cjue deixa de produzir alimentos, 
na forma de grãos. Enquanto não atentarmos para 
issó, enquanto o Congresso vier, em sua maioria, das 
bases do latifúldio, poderemos até falar em mtxlança 
de propnedade agrícola, mas ntiJCa em reforma agrá
ria Reforma não se faz da maneira como se tem ten
tado neste Pais. Parabéns a V. Ex" que traz esse as
sunto novamente ao Congresso, em uma hora em que 
os sem-terra se movimentam pelo Brasü inteiro. 

O SR. IRIS REZENDE- Muito obrigado a V.E>ó' 
pela feliz intervenção. 

Estou de acordo com as suas observações. 
Acredito até que o processo de distribuição de ter
ras, no Brasil, já começou com desacerto desde as 
Capitanias Hereditárias, desde os primeiros ütulos 
expedidos. quando .o Brasil ainda Colônia, e tem 
sido injúst;> até os dias aluais. . . 

Sabemos V. E>ó' e eu, que fomos Governador 
de Estado •. que grandes. áreas de terras existiam nas 
nossas regiões e. essas· tenas nem sempre foram 
distribuídas com justiça pelos nossos antecessores. 
Normalmente os títulos definitivos das terras devolu
tas.· çqncedidos pelos. Governos ~uais, foram 
dados àqueles com influência nas salas palacianas. . 

.. De forma que o que se busca boje écorrgires
sas· injustiças, que marcam séculos• na vida brasileira, . 
quanto à distri:luiçãc. $ terras. v. E>ó' está absol!Ja:. 
mente <;erto: temos. que buscar, na verdade, as terras 
improdutivas e fazer com que aqueles que querem 
realmente trabalhá-la tenham a oportmida:le. . 

- ~.inadmissível que em lf!l País de 8,5 mlhões 
de quilômetros quadrados, com algo em tomo de 150 
mühões de habitantes, ainda se presencie ~assratas 
de milhares e milhares de trabalhadores rurais claman
do por. um pedaço de terra para nela plantar e etJ!illaJ! 

O Sr. Epilacio Cafelelra- Senador lris Rezende, 
gostaria de fazer um pequeno adendo oo meu aparte. 

O SR. IRIS REZENDE - Pois não, Senador 
Epitacio Cafeteira: . · . .- · 

o Sr. Epitaêio· Cafeteira - Ao fazermos um 
exame do cidadão que pega um pedaço de terra, 
cerca-o, não produz e nem deixa outnos produzirem, 
qual o adjetivo que podemos dar a esse cidadão? 
Quat a sua penafldade? Na realidade, éxistem pes
soas que têm uma propriedade cercada para não 
produzir e não deixam que outros produzam, come
tendo um crime não só contra quem quer produzir, 
mas, principalmente, contra o Brasil. Será que eles 
tém o direito de dizer que são brasileiros? 

. . 

O SR. IRJS REZENDE - Muito obiigado a V. 
E>ó', Senador Epitacio Cafeteira. · 

O Sr Lúcio Alcânlara -·Permite-me v. Ex~ um 
aparte? . 

O SR.IRJS REZENDE - Concà:lo um aparte ao 
nobre Senador Lúcio Alcântara. . 

o Sr. Lúcio AJacantara ~-Nobre Senador lrís 
Rezende, não quero interromper o CU!SO do pronun
ciamerrto de V. Ex", que aborda um problema de 
grande importância e do qual V. Ex" é profundo co
nhecedor, inclusive como ex-Mi.nistio da Agricultura 
Mas queria contribuir para o discurso de V. E>ó' abor
dando dois pontos. Primeiro~ o consenso que se 
está chegando, inclusive a partir de documentos ela
borados pelos chamados órgãos estaduais de terra, 
pensamento jâ absorvido pelo. próprio Ministro An
drade Vieira, que. é· a descerrtz:al(zação da reforma 
agrária. Tudo isso concentrado.aqui em Bras~lia, no 
INCRA Por mais competentes .Que sejam os seus 
técnicos, eles não vão conheéer a realidade de um 
pequeno município de GoiáS, ·do Ceará, do Rio 
Grandê do Norte •. dei Bahia · óú :do Amazonas; eles 
não têm a capacidade de decidir com um coll)pleto 
contJecimento de causa. Então •. é preciso qoo-seja 
descentralizado para os Esl<ld9s. e para os Municí
pios. O Preféito. dO município ~. inclusive, quem 
é <!!jricullor e QliS.f!l. não é; quem· tem vocação real
mente para trabalhar com a terra ·e quem, às vezes, 
aP6nas· se infillta :nesses mOvimentos para tirar al
gum proveito, por menor que. Seia Enlão, esSa. des
centralização é fundamentaL Outra coisa é não nos 
esquecermos - e v_. Ex" falava dos milhões de hecta
res que ainda estão por ser tràbalhados, dos chama
dos projetos de colonização que acontecêram no 
passado. Coloniio·u-se o norte do Paraná e em ou
tros _Estados também se desenvalveram processos 
de colonização, inclusive, pessoas que têm vocação, 
que conhecem e que querem babalhar na eg~ 
ra se deslocam, apoiados pelo Estado, com um mí
nimo de condições, para ali se desenvolver, desbra
var novas terras é abrir novas fronteiras agrícolas de 
produção. Terceiro, e último, a necessidade de se 
fortaiecer um chamado programa de agricUltura fa
miliàr. O Governo do Presidente Fernando liehrique 
e o Ministério da Agricultura estão empenhados nis
so, mas é preciso realmente um grande estorço no 
sentido de se fazer com que esse prograrría se de
senvolva Um dia desses, por exemplo, camentava
se aqui o relatório do Banco Mundial sobre a pobre
za, o qual mostrava que grande parte de5Se·eilorme 
contingente de pobres existentes no Brasil são pe
quenos proprietários rurais que têm alguma· gleba de 
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terra, mas não prod.uzem, são analfabetos; não têm 
crédito, não têm orientação têcnica; enfim, são pe
quenos proprietários que não produzem, que são mi
seráveis, e que. portanto, nem sustentam a sua fa
mília Por isso, eu lembrava esses três pontos que 
considero dignos de uma reflexão. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Sena
dor Lúcio Alcãntara, pero aparte de V. Ex'- que, indis
cutivelmente, enriqueée a disct ISSão nesta tarde a 
respeilo da reforma ag rátia 

Já abordei por uma vez, es$a é a segunda,· e 
voltarei aqui inúm.~ras vezes para· falar sobre a refor
ma agrária. Muitos já falaram e tenho certeza de que 
voltarão a falar da reforma agrâria, atendendo aque
le brocado que "água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura•. Temos que falar da reforma agrária to
dos os dias, até que as autoridades, principalmente 
da área econômica ·deste País, sensibilizem-se e 
não criem mais oJ:)stáculos para a reforma agrária 
Na verdade, V. Ex'- es1á certo, temos que descentra
lizar. buscar a participai;:ão dos prefeitos, dos gover
nadores, mas precisamos, sobretudo~ de vontada 
política, de uma decisão político-administrativa nesta 
País para a concretizaÇi!o. da reforma agrâria 

Tenho que reconhecer, aqui,. a. vonta$ "que 
teve o Presidente José Saméy, quandO do seu· GO
verno, na implantai;:?.ó. da reforma agrária s;~ ~ 
procurou distribuir terras. procurt>u.llroirii:!ver asSeõ-, 
tamentos; acredito qi.!Ei. ·de todos oS :governos. foí. o . 
que mais importãncia déiJ a essa 'área Tenho acom-' 
panhado o interesse 'cici Presidente Fernando .HSf!li
que Cardoso. Não posso negar que Sua Excetência · 
estã com a sua vonta;:fe voltada _para a execução 
desse projeto. Mas o que tem acontàcido? O que-~ 
destaca para a reforma agrária? Destaca-se coiiJC) 
pagamento das terras ti!Uos que não valem nada no · 
mercado. Então, temos que mudar! Entendo ql.Íil o 
Governo não encontraria dificuldades, pagando por 
preço justo, atê as terras nas proximidades das cida
des -.vou falar sobre lsso no decorrer do meu discur
so. Mas quem se dispõe hoje ·a entrar em negociaçã:> 
com o Governo, cedendo suas terras para a reforma 
agrária, se ele sabe que o que vai receber nã:> vale 
coisa nenhuma? Tem que sair aí no mercado a entre'-· 
gar os seus ti!Uos a 20%, 30% do seu valor nominaJI 

A verdade é que temos que buscar um cami
nho, E é justamente com esse ·Objetivo que volto à 
tribLD1a para tocar no problema e, quem sabe, num 
futuro muito próximo, encontrarmos uma solução •. 

Mas, .dizia eu, Sr. Presidente, que esses traba
lhadores rurais, expulsos das propriedades onde vi
viam, passaram a morar em vilas na periferia das 

pequenas, rnéãoas e grandes cidades, onde diiic<lmen
te encontraram oet ipaÇão, por falta de qualificação. 

Em 1950, predominava no País a população 
rural. Em pouco maís de 40 anos. de forma intensa e 
caótica. mais de 80% da população já está concen
trada nos centros urbanos. 

Provocado antes i-ela expulsão do campo que 
pela atração das cidadeS, este êxodo rural foi conse
qüência da tecnificaçãO, da expansão da monocultu
ra e do ·uso da terra como reserva de valor. É o que 
demonstra o Prof. Ladislau Dowbor, autor do livro O 
Que é Poder Local. 

A integração dessaS. pessoas às cidades é difí
cil. Eias entram pela porta da cozinha e não estão 
habilitadas a desenvolver afividades em empregos 
que exigem determinado grau de capacitação. 

Hoje integram-se numa atividade do setor ter
ciário de baíxa rentabilidade. V"wem praticamente à 
margem da sociedade e, pela falta de absorção no 
mercado de trabalho, são desviadoS até para o ca
minho da criminalidade, inlelizmente. 

· O fenômeno· que retrata isso é o inchaço dos. 
centros urbanos; com o aparecimento das favelas: 
Portanto, a solução dos problemas das favelaS estã 
a nível das conseqüências e não das causas~ 
turais. É isso que dá atuafldade ào problema da re-
forma agrária .-, · · · · • · · 

· · Não se pode exigir que a agricultura blastleira 
ignore ·a modernização do C2fll!)c>. fazendo a opção 
pela mão-de-obra:.. se o fizer, perde competitividade •. 

· · Aquelas famílias -que nã:> migraram para os cen
tros urbanos orgaiizaram.se e eslllio lulando pela pos
se da tena. Esl!io acaJ11)adas ao longo das rodo\rias 
pressionando-os Governos Federal. Estadl ai e Mmici
pal em busca de terras pela reloima agrária . ·: · · · 

O Presidente Fernando Henrique está prometen
do assentar durante seu govemo 280 mil fam1ias: 40 
mil no primeiro ano {1995); 60 mil neste ano; 80 mil no 
próximo ano; e 100 nil no OOimo ano de Governo. . 

O INCRA garante que no ano passado foram 
assentadas 42.912 familias, o que vem sendo ques
tionado pelos líderes do MOVimento dos Sem-Terra 

O Presidente do INCRA garante a lidelidade 
dos números oficiais e revela que foram crtados 289 
projetas de assentamento, com wna área total de 
1,8 milhão de hectares-

No intuilo de tentar esclarecer essas dúvidas, 
estou encaminhando à Mesa do Senado requeri
mento de informações, para que o Ministério da 
Agricultura fomeça a esta Casa os números corretos 
sobre assentamentos realizados no ano passado e 
informaçileS sobre como estão sendo conduzidos os 
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trabalhos para atingir-se a meta prevista de assentar 
60 mil famílias este ano. 

Existem hoje no País duas organizações que 
ag~ trabalhadores rurais, que lutam pela reforma 
agrária, pela posse da terra e pelos assentamentos: o 
Movimento dos Sem-Terra (MSn e a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). 

O Movimento dos Sem-Terra não é Llina organi
zação sindical, como a Cornag. Trata-se apenas de 
um movimento de luta pela terra. o que pode às vezes 
adquirir uma conotação mais ou menos violenta 

Os líderes do Movimento Sem-Terra têm con
seguido com isso mais espaço na mídia, promoven
do eventos como a Marcha pela Reforma Agrária 
Em alguns Estados, seus integrantes acabaram en
volvendo-se em conflito com soldados da Polícia Mi
litar, abrindo mais espaço no noticiário dos principais 
meios de comunicação do País. 

Se o Movimento dos Sem-Terra consegue mobi
lizar tantas pessoas para um movimento em defesa da 
reforma agrária, é sinal de que o problema é grave. 

Rotuiar seus líderes de agitadores ou de es
querdistas que querem apenas tumultuar a paz so
cial faz-me lembrar o avestruz. que enfia a cabeça 
na areia para ignorar ós problemas que o cerca. 

O problema é grave, e isso exprtea o cresci
mento do Movimento dos Sem-Terra. 8e estâ muito 
acima das estalíslicas sociais. 

Os números de familías sem terra variam con
forme a fonte. O INCRA revela que existem 25 mil 
familías acampadas ao longo das rodovias. É o que 
poderiamos chamar de ferida exposta da reforma 
agrária Os líderes dos movimentos que lutam peta 
reforma agrária éalculann em mais de um milhão as 
familias que poderiam encontrar uma solução de · 
ocupação com a reforma agrária 

É uma ilusão imaginar que as cidades poderão 
integrar produtivamente as familias que vivem hoje 
em situação de pobreza rural. Além dissovo deslo
camento geográfico dos que eslão em situação de 
pobreza no campo, mediante fluxos migratórios, é 
um desperdício de recursos, de conhecimentos e de 
potenciais de desenvolvimento que o meio rural tem 
hoje a oferecer à sociedade. 

Um estudo do Fundo Internacional para o De
senvolvimento Agrícola (FIDA) afirma que "os po
bres do carT4J0 não só provaram capacidade de tra
balhar em condições adversas mas também mostra
ram possuir compreensão profunda do ambiente 
onde atuam". " 

A experiência do FIDA mostra que os pobres 
rurais não são inteiramente desprovidos de recursos 

e podem-· levar adiante investimentos economica
mente viáveis quando lhes são oferecidas as oportu
nidades. Afinal, os pequenos produtores são os pri
meiros empresários. 

Existem regiões com expressivos fatores de 
pobreza rural, com uma oferta agrícola que não tem 
sido capaz de produzir alimentos para seu próprio 
sustento. Parece-me um absurdo qualquer estraté
gia de crescimento que não tenha por objetivo cen
tral aumentar a participação produtiva dos trabalha-
dores rurais. · 

Creio que não é demais lembrar que ainda te
mos uma situação bastante privilegiada em termos 
de disponibilidade de terras. 

Dados do IBGE indicam que temos 371 milhões 
de hectares de terras classificadas como ótima, boa e 
regular qualidades, mas só utilízarrios em lavouras cer
ca de 60 milhões de hectares, pouco mais de 15%. 

Alguns críticos da retonna agrária ainda tentam ar
gumentar que é mais barato importar alimentos do que 
produzi-los localmerte e que, nesse sentido, a transfor
maçã> dos pobres rurais em prodriores vai ser estran
gú<da peta baixa produtivida:!e dessa popula;:ãci; 

Experiências recentes realizadas pel<t FIDA 
têm demonstrado o contrário: .a capacidade marginal 
do aumento produtivo dos que hoje se encontram 
em situação de pobreza é imensà 

A produtividade dos trabalhadores rurais pode 
aumentar facilmente por meio de investimentos mo
destos, jã que uma unidade de investimento no se1or 
tradicional produz uma poupança maior do que 
quando aplicada no setor moderno. 

Não se pode colocar a reforma agrária corno 
uma simples questão de disputa entre os setores 
mais progressistas da sOciadade e os setores mais 
conservadores; como se apenas o pessoal da es
querda fosse favorãvel e o da direita contra · 

Não é nada disso. Nenhum proprietário de ter
ra quer ver sua fazenda invadida. especialmente se 
ela for produtiva É a forma pirotécnica que o Movi
men1o dos Sem-Terra encontrou para pressionar, 
mas calbe ao Governo acelerar o processo de refor
ma agrária, para conter a ação de agitadores e 
eventuais sem-terra profissionais. 

A reforma agrária é um projeto de desenvolvi
mento nacional, pois tem-se revelado um fator de di
namização econõmica do município. 

· A reforma agrária deve obedecer a critérios 
justos de desapropriação de terras. para que se evi-
tem injustiças. · · 

Os Títulos da Dívida Agrária (TOAs), usados 
para indenização dos processos desapropriatórios. 
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precisam ser valorizados para que não tenham a 
péssima imagem de hoje, a ponto de serem incluí
dos entre o que se classilicou de "moedas podres". 

Uma pesquisa matizadas pela FAO, agência 
das Nações Uni:las, em projelos de assentamento em 
21 Estalos, mostrou que os benefícios da clistJitlUção 
de terrns geraram, em média, uma renda mensal ecp. 
valente a 3,7 salários ITil'lin:lOS. ~ à média de 
renda qoo pode ser obtida por qualcplr categoria de 
trabalhadores ruais nas condições de bóias li ias. 

Verificou-se, ainda. a existência de 001 acen
tuado processo de integração nos mercados. 

As famílias, além de proverem suas própri3s 
neCessidades, produziram também 001 excedente 
comerciafiZáve!. 

Um assentamento no Rio Grande do Sti. no 
Município de Hulha Grande, por exemplo, é respon
sãvel hoje por 80% da produção nacional de semen:. 
tes de cebola. cell<Ua e coentro. 

Os assentamentos têm-se revelado iiJ4XIIIal
tes fatores indllores de geração de emprego e renda. 

Se as famílias assenladas têm assistência e 
meios de produzir, elas produzem mais e melhor. 

. Ternos inúmeros assentamentos no meu Esta
do, e quase lodos eles hoje servem de exer1111o. de 
demons!Iação. de que o assentamento, quando bem 
conduzido, tem o seu excesso como positivo. 

Pequenos projelos de assen1amen1os próximos 
aos grandes centros urbanos, dotados de irrigação 
através de pivô centml, seriam lambéon 0013 exce
lente allemaliva para 3fl1lliar a oferta de hortifruti
granjeiros. Não faz múiD ~ que desconhecía
mos esse sislemade irrigação do piv6 central. 

- Hoje, o Governo poderia mLito bem solucõonar 
a situação de milhares de sem-terra. já residentes 
nos povoados, nas pequenas e médias ciQaóes, pois 
eles diSpõem. em ~ casas nas cidades, de ener
gia elétrica, de estrada e, de bicícleta, eles poderiam 
se locomover para o piv6 cenfraL 

N0013 área, por exemplo. de 100 hectares, se
ria possível inslalar alá 4ll ~üJaS, que abaslece
rão os centros, obiBndo randa suficiente para a ma
nutenção de seusfamiiares. Seria também uma ex
periência válida· o Governo investir na il1!plantaç00 
de pivõs centrais e na distmuição aos lavradores 
sem terra das méãas e pequenas cidades e até dos 
povoados. 

A reforma agrária é fundamental e não pode 
ser poslergada. O INC~ !!lia pode ser o iri:o res
ponsável pela sua implantação. neve-ser, antes de 
tudo, um programa de Governo, um programa da so
ciedade como um todo. 
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'Todos os órgãos g011emamentais devem estar 
eng~ nesse esforço de melhorar as condições 
sociais e econõmicas de IJÜihões de brasileiros. 

O INCRA, sozinho, não pode ser responsável 
por tudo, como instalar uma escola, montar um pos
to de saúde. abrir tma estrada. Para isso, existem 
oullas esferas do Executivo, como os Ministérios da 
Educação. Saúde e T limsporte, que devem aliJar 
concomi!antemente, assim como a participação dos 
governos estaduais e municipais. -- · 

A reforma agrária, Sr. Presidente é uma obra 
gigantesca, que não pode estar limilada a um único 
órgão governamental 

o Sr. Sebastião Rocha- V. E>i! me cilncede 
umaparie? 

O SR. IRIS REZENDE - Com muilo prazer, Se
nador Sebastião Roçha 

O Sr. SebastiaÓ Rocha - Senador lris Rezen
de, é uma alegria para mim ver V. E>i! da tJibrna 
desia casa, com a envergadura e experiência qoo 
tem na PQiítica nacional, posicionar-5e como un_ 
aliado inconteste daqueles que lulam, com dificulda
de, para conseglir um local onde possam produzir e 
que sirva de sustento para suas far1111ias. V. E>i! é 
um aliado de peso para o Movimento dos Sain-T er
ra. Isso nos alegra muilo, pois demonstra claramen
te que V. Ex" não se afastou dos ideais que defendia 
desde o tempo em que começou na polílica regional 
e. depois, proje!ou-se na: política nacional. t mtito 
bom para nós que estamos iriciando na vida p(blica 
nacional ver qoo políticos da envergadura de V. Ex" 
conseguem mart.er os seus ideais, as suas 31!JU
rnentações em defesa dos mais hunildes. em defe
sa da democracia. em defesa de uma reforina de 
base neste País. Portanto, parabenizo V. E>i! pelo 
excelente discurSo que nos ofereceu es!a tanie aqti. 
no Senado, e para a Nação. Tenho certeza que V. 
Ex" será um dos sustenláclios em defesa não só do 
Movimento dos Sem-Terra em si, mas também de 
uma política de· refonna agrária para o País, que 
possa solucõonar grande parte dos problemas que 
estão sendo trazidos à Nação. dia após dia, pelo 
Movimento dos Sem-Terra. Parabéns pela sua bri
lhante exposição. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Sena
dor Sebastião Rocha, o aparte de V. Ex" me confor
ta. Venho a es!a tribuna abordar o problema da re
forma agrária - sem modéstia - com muila au!Drida
de, porque, quando Governador do Estado pela pri-

- meira vez, ainda não se falava tanto em reforma 
agrária e eu jã promovia assentamem:l em meu Es
tado. 
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Posteriormente, quando Ministro da Agricultura 
-ao final, o Ministério da Reforma Agrária foi integra
do ao Ministério da Agricultura -, tomei inúmeras 
providências que viabilizavam o assentamento dos 
sem-terra em muüos Estados deste País. De forma 
que, quando Ministro da Agricultura, não faltou, por 
parte daquele Ministério, assistência ao pequeno 
produtor. Lutei e briguei por eles; contei com o apoio 
incondicional do ex-Presidente ·José Samey. Foi 
também às custas dos pequenos produtores rurais 
do Sul e, sobrerudo, do Centro-Oeste que consegui
mos 3 supersa!ras contínuas. 

Ainda agradecendo o aparte de V. Exª, afirmo 
que defendo a reforma agrária não eonio proprietário 
rural. por temer uma possível invasão. Nunca. Venho 
pelo sentimento cristáo, humano, de que os pequenos 
precisam de oportunidade nesta País. O mínimo que 
este País poie, na verdade, oferecer oo pequeno é 
um espaço de terra para ele viver e trabalhar. 

Sempre fui apaixonado por esta tese.· Quando 
Prefeito de Goiânia, em 1966, há 30 anos, eram co
muns as invasões de lotes urbanos. Assumi a prefei
tura e proclamei que não haveria mais invasão de 
propriedade alheia naquela capital, porque a prefei
tura construiriacasas'para os pobres. 

Pela primeira vez na história deste País, a ci
dade conheceu o mutírão para construção de casas. 
Acabamos com as invasões. Fazíamos isso com au
toridade, porqtlll a prefeitura construía moradias 
para aqueles que precisavam invadir. Corno Gover
nador do Estado, também por duas vezes, procla
mamos que, em Goiás, não haveria invasão de ter
ras, porque o Estado iria proporcionar espaço para 
aqueles que precisavam de terra para trabalhar. 

Posso dizer a V. Ex'!, com muito orgulho, que 
os sem-terra, os assentados, os lavradores do meu 
Estado têm uma esüma protunda por minha pesso;>. 
justamente por esse comportamento de há muitos 
anos em defesa dos pequenos. Respeito os gran
des, mas defendo os que precisam com todas as mi
nhas forças e com todo o meu ideal. O aparte de V. 
Ex" e o seu reconhecimento pelo valor da minha po
sição, conforta-rnjÍ e concede-me forças para que eu 
continue riesta pdsição de defesa. inarredável, dos 
pequenos, principalmente dos sem-terra 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Ex" 
umapsute? 

O SR. IRIS REZENDE - Ouço o aparte do no
bre Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner- Aproveito a oportuni
dade para aliar-me a V. Ex'! em seu pronunciamento. 
Trata-se de uma verdadeira aula sobre um assunto 

tão importante. Como bem ressaltou V. Ex'!, há 30 
anos, quando prefeito de Goiánia, já realizava esse 
trabalho de assentamento, de atender aos peque
nos, ir ao encontro das soluções. Por isso, diria que 
V. E"ª é um parâmetro, em nível nacional, nessa 
questão de assentamento, de atender aos que preci
sam, principalmente aos mais desafortunados. V. 
E,.., como Prefeito, Governador por duas vezes e 
como Ministro da Agricultura, sempre deu um exem
plo muito claro disso. Penso ser fundamental V. E"ª 
vir discutir este tema na tribuna do Senado, porque, 
paralelamente, isso significa a interiorização do pró
prio desenvolvimento, ou seja, procurar oferecer 
condições aos mais desprotegidos para que possam 
ter um lugar e dar condições para que lá permane
çam. Devemos procurar um caminho para isso. Do 
contrário, daqui a pouco, teremos de fazer uma re
forma daqueles que deixaram suas terras, porque, 
muitas vezes, a situação é perversa e difícil para 
eles. Se saírem de lã, teremos que levá-los de voltê, 
e isso é ruim. Quer dizer, faz-se necessária a inté' 
riorização do desenvolvimento: levarmos a educa
ção, a saúde, o lazer também ao interior, às peque
nas comunidades e, ao mesmo tempo, fazer com 
que· JX)ssarilos abrigar aqueles que queiram oferecer 
essas coridições. Penso que esse trabalho conjunto 
é fundamental. E V. Ex'!, sem dúvida, é o parámatro 

· - nacional nessa questão fundamental para desenvol
ver soluções importantes no Brasil. Cumprimento V. 
Ex"- de coração, Senador lris Rezende. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Sena- . 
dor Casildo Maldaner. V. Ex", antes de amigo e com
panheiro, é sobretudo generoso. Recebo o aparte de 
V. ~ como um adenda caloroso ao meu pronuncia
mento nesta tarde. Aqui estaremos de mãos dadas 
com V. Ex•, com todos os Senadores desta Casa. 
buscando soluções, buscando caminhos para que 
esses problemas, principalmente da zona rural, dos 
trabalhadores sem terra, sejam solucionados. 

V. Ex', como homem público, como Governa
dor e ao lado de tantos companheiros valorosos do 
seu Estado, demonstrou também o seu elevado es
píriito público e o seu grande interesse na busca de 
soluções para os problemas sociais brasileiros. Mui
to obrigado. 

E concluindo, Sr. Presiderrte, o Governo preci
sa dar mais atenção ao problema da pobreza rural 
se não quer ver agravados os conflitos sociais no cam
po e o crescente inchaço dos centros urbanOS com to
das as conseqüências por demais conhecidas. 

Não há planejarnento urbano nem recursos fi
nanceiros suficientes para a solução dos problemas 
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das grandes cidades. Tem os um potencial produtivo 
enorme no meio rural que nos impõe buscar seus 
benefíéios em terrn()s de ocupação para milhões de 
famflias brasileiras. . · 

Todos somos parceiros num empreendimento 
que interessa ao Brasü. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. /ris Rezende, 
o Sr. Júlio Campos, 2!' Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Pé-
res. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte diSCUISO. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, perdi o apetite. Aliãs, faz tantos 
anos que espero que perdi até a memória: esqueci o 
que ia dizer. Por favor, mande cancelar minha inscri
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. Ronaldo Cu
nha Uma. para uma comunicação inadiável. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, on
tem, na cidade de Juiz de Fora, o ex~Presidente da, 
República Itamar Franeo e o atual Presidente do 
PMDB estiveram reunidos e, ao final desse encon
tro, divtigaram nota à imprensa, resumindo o que 
discutiram. A pauta se referia a temas aluais e que 
interessam profunda e óiretamente à Nação. 

_ Para registro desse encontro hislórico, requeiro 
a V. Exª que dê por transcrito nos Anais do Senado 
a nota divulgada. traduzindo e resumindo o encontro 
desses dois eminentes homens púbficos. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. RONALDO CUNHA UMA EM SEU D/5-
CURSO: 

N9TA À IMPRENSA 

Por iniciativa-de amigos comuns, reuniram-se, 
em Juiz de Fora, o ex-presidenta da República e 
atua1 embaixador em Portugal, Itamar Franco e o de
putado Paes de Andrade, presidente nacional do 
PMDB. Os dois homens públicos, amigos pessoais e 
companheiros de partido durante muitos· anos, exmi
naram os problemas da atualidade política nacional 
e as suas perspectivas. 

Manifestaram. ambos, sua preocupação com a 
situação económica. sobretudo com o grave proble-

ma do desemprego e o fechamento de pequenas e 
médias empresas, esperando que madidas governa
mentais possam reverter, em prazo breve, essa ten
dência à recessão. 

Coincidindo na opinião de que são necessárias 
reformas constitucionais, a fim de tomar mais ágil a 
ação do Estecfo e penmitir o saneamento das contas 
públicas, reafirmaram a responsabilidade do Con
gresso Nacional no exame cuidadoso dos temas 
propostos, a fim de evitar que decisões apressadas 
possam colocar em risco a estabilidade do Estado e 
a tranqüilidade da Nação. 

Entenderam os ·dois homens públicos que as 
reformas constitucionais não devem violar os princ~ 
pios fundamentais do Estado republicano e federaii
vo, entre eles o do respeito às minorias, manda1os 
previamente definidos pela Constituição, o a alter
nãncia de homens e partidos no exercício do Poder 
Executivo. 

Concordaram os srs. Itamar Franco e Paes de 
Andrade em que a sociedade brasileira, repre
sentada pelo Congresso Nacional, tem o direito de 
conhecer as causas da crise do sistema financeiro e 
as razões que levaram o Governo e nela intervlj com 
a edição de medidas provisórias de urgência. ·· 

Manifestaram também a opinião de que instib.i-. 
ções de comprovada importância histórica para o 
desenvolvimento nacional, como o Banco do Brasil e 
a Cia. Vale do Rio Doce, devem continuar sob o 
controle sabei-ano do povo brasileiro, por inteimédio 
do Estado-

O deputado Paes de Andrade disse ao sr. lla· 
mar Franco qüe o PMDB tem o seu próprio projelo 
de poder, e que irá discuti-lo com toda a sociedade 
brasileira Nesse projeto de poder, que tem como 
pontos fundamentais a defesa da soberania do Pais 
e o desenvolvimento econômico com justiça social, o 
PMDB terá candidatura própria à Presidência daRe
pública nas eleições de 1998. 

O deputado Paes de Andrade também comuni
cou ao ex-Presidente da República o desejo, mani
festado por· numerosos e representativos líderes do 
PMDB. por sua direção nãcional e pelos militantes 
de base, de seu relemo aos quadros do partido pelo 
qual se elegeu e se reelegeu senador por Minas Ge
rais, enn 197 4 e 1982- Disse ainda o Presidente do 
PMDB que o Partido deixava ao sr. Itamar Franco a 
escolha da melhor oportunidade para esse reingresso. 

O sr- Itamar Franco ponderou que as aluais cir
cunstàncias não lhe permitem atividade partidária, 
uma vez que exerce funções diplomáticas, como 
representante do Estado Nacional e do Presidente 
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da República no Exterior. Disse, no entanlo, que, 
como cidadão brasileiro e eleitor, deverá, quando for 
a hora, assumir as suas responsabilidades politicas, 
e que, nessa hora, tomará a decisão que o seu pas
sado de homem píbfico e a sua consciência nacio
nálista e democrática recomendam. 

Juiz de Fora, 1 o de abril de 1996 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra como líder. . · 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Ancha
de, corno líder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Corno 
Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
meu caro Senador lris Rezende, que aqui fez discur
so sobre a reforma agrária, goslaria de dizer que na 
verdade a água mole que vai furar a pedra dura e 
que vai conquislar a reforma agrária neste País é o 
movimento que está sendo realizado pelos trabalha
dores rurais sem terra do Bras~l. 

Desde que me entendo por gente, venho falan
do nisso. Cooheço mmos polilicos neste País que 
vêm, pennanentemente, se interessando por esse 
tão irq)ortanle e sério problema e, entrelanlo, até 
hoje não conseg(jram atingir esse objetivo, que é o 
de fazer uma reforma agrária séria. Uma reforma 
agrária ampla tem a possibilidade de transformar 
uma nação, dando oportunidades para lantos, ofe
recendo uma outra realidade à história âe qualquer 
país. 

Creio que o movimento dos trabalhadores é a 
água que vai furar a pedra d!l'a e que vai conquistar 
finalmenle essa reforma agrária. De forma que, 
como líder do PSB, louvo o movimento desses tra-· 
balhadores que se reafiza em lodo o País. 

lnfermnente, os governos não têm tido a inicia
tiva que teve V. Ex" enquanlo Governador. Nem to
dos os Governadores agiram como V. Ex"' e o que 
peroebemos é que as tenas desta País, na sua 
grande maioria, estã() nas mãos de. muito !lOucas 
pessoas com inc:entivo e com estíl1llll0 do próprio 
Estado e; às vezeS, com o dinheiro do povo, como 
foi o caso da Sudam que fez taniD megaprojetos no 
meu Estado, o Pará. que não deram em nada. Mais 
de US$20 bilhões, no período de 30 anos, foram in
deviciamente aplicados em incentivos fiscais e em 
projetas agrícolas na Sudam, porque as pessoas be
neficiadas desviaram os seus recursos para aplica
ção no sul do País. 

Portanto, o Governo pagou e está pagando no
vamente agora pela desapropriação dessas terras 

para regularizar a situação de centenas de ll"abalha
dores Daquela região. 

O Sr. lriS Rezende- Permite-me V. Ex'- um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Na verdade, gos
taria de dizer que nem tudo é ruim. Existem algumas 
coisas boas em relação à-reforma agrãria que falarei 
em seguida. 

OuQo V. Ex"' com prazer. 

O Sr. lris Rezende - Nobre Senador Adernir 
Andrade, quero apenas áorumenlar o meu reconhe
cimen1o pessoal pela lula de V. Ex"'. Aco~ 
hã muitos anos, quando ainda corq:>anheiros de par
tido, lu1ando pela posse. da terra pelos pequenos 
proprietários. V. Ex" faz mtito bem em acompanhar, 
·como tenho procutado fazê-lo, essa luta do homem 
rural, do lavrador, pela posse de um pequeno peda

. ço de terra para sustenlara sua família. Lamentavel
menle, ao longo dos anos, ternos cometido mt.ilos 
equívocos. V. Ex" disse, no que estou absolutamen
te de acordo, que exisle uma concentração de terras 
nas mãos de poucos. .Mas o próprio GoverJ19, não 
faz múlo tempo, na criação de módulos IU'aiS, esla
beleceu que os pequenos proprietários só poEieriam 
vender para seus confronlanleS desde que suas pro
priedades não alcançassem 1antos módulos. Quer 

· dizer, foi uma polílica para concentrar mais e pruc 
expUsaJ" ainda mais da zona rural o pequeno pro
prielário. De forma QUI!"a atenção e a ~ 
do Senado com a queslão é a de fazer com que 
equívocos dessa naf1Jreza não sejam mais cometi
dos. MUto obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço, Sena
dor. Estamos esperando e IWlldo por isso há rniiD 
teri1XI- Mas independente dessa concentração aba
vês da venda, exisle a conceubação dada pelo pró-

.. prio Estado. A Jari Florestal, por ~o. que ow
pa parte do meu Eslado e parte do Estado do Ama
pá, tem legalmente quase dois rrilhões de heclares 
de terra. Em meu Estado, pralicamenle todos os 
bancos do País possuem terras: o Bamerindus, o 
Braclesco, o llaú; Camargo Corrêa, a Cetenco Enge
nharia, Queiroz Gaivão, Andra:le Gulierrez. E ne
nhuma dessas euipiesas poss(j menos de 100 nil 
heclares de terra, é dai para frenle, enquanto o tra
balhador, para ter às vezes 1 00 hecl;3res de terra, 
tem que malar ou rmrrer para conseg(jr atingir esse 
objelivo. . 

O que quero registrar é que a luta do povo tra
balhador, a luta dos trabalhadores sem-terra tem 
conqUsta1o alguma mxifk:ação nesse quadro. E 
quero anUlCiar que amanhã estaremos nos dirigindo 
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ao sul do Pará, especialmente aos Municípios ae· 
Tucumã e de São Félix do Xingu, elifcbmpanhía do 
atual Presidente do Incra, Dr. Rãul do \/alie, em 
companhia do Governador do Estado do Pará, Almir 
Gabriel, dos Deputados Federais Giovanni Queiroz. 
Otávio Rocha, Nicias Ribeiro e de vários Deputados 
Estaduais; e lá, naquela região fomnada por um eixo 
que sai de Xínguara e vai por 4 grandes municípios, 
Água Azul, Aurilândía, Tucumi\ e São Félix do Xingu, 
inauguraremos duas novas sedes do Incra. a de Tu
cumã e a de São Félix do Xingu. Haverá urna distri
buição de 1.300 títulos agrícolas no Município de Tu- -
cumã, e de outro tànto, embora menor, em São Fér.x 
doXingu. 

Faremos também a entrega, amanhã, para vá
rias associações de trabalhadores rurais, de urna sé
rie de equipamentos, financiados pelo Banco da 
Amazônia, expressamente conseguidos pelo FNO. 
Foi uma conquista que durou muito, porque nós, no 
Congresso Nacional, criamos o FNO, criamos os 
Fundos de Desenvolvimento Regional do Norte, Nor
deste e Centro-Oesta. Durante mais de quatro anos, 
esses fundos só serviam aos grandes induStriais, 
aos grandes proprietários. Foram precisos quatro 
anos de luta, foi preciso que trabalhadoreS rurais do 
meu Estado, por anos a fio, durante uma semana 
por ano, acampassem diante do Banco da Amazô
nia, invadissem a sede do Banco da Amazônia, e 
em alguns momentos, até, houve confrontos violen
tos. Fizeram com que o banco mudasse a sua pos
tura, e inclusive o Conselho Monetário Nacional tam
bém mudasse os critérios de empréstimo, porque, 
naquela ocasião, só era dado empréstimo a quem ti
nha-o título da terra 

A luta dos trabalhadores, num movimento de
nominado 'Grito pela Terra•, conseguiu fazer com 
que o banco mudasse sua postura e passasse a em
prestar dinheiro a trabalhador rural, apesar de ele 
não ter o docume~o da tena Para isso, fazia-se ne
cessário apenas que ele estivesse organizado numa 
associação, ·numa cooperativa, enfim, num movi
mento de unidade em que o sindicato avaliasse a 
propriedade dos cOlonos de urna maneira geral. E foi 
assim que o FNO se transformou e, ao invés de ser
vir exclusivamente aos grandes e poderosos, pas
sou a servir aos pequenos. 

Hoje o Banco da Amazônia é um banCO defen
dido com unhas e dentes pelos trabalhadores rurais, 
pela Contag, pela Fepagri, elllim, defendido pela or
ganização dos trabalhadores rurais do meu Estado. 

Portanto, como lrulD desta luta, estaremos 
amanhã em São Félix do Xingu • são financiamentos 

do FNO e também do Procera, do próprio Incra; urna 
série deles, repito, são financiamentos do Procera, 
desenvolvidos pelo próprio Incra - entregando uma 
série de equipamentos, máquinas de beneficiamento 
de arroz. caminhões, tratares etc., às Associação do 
Chapéu Preto, Associação de Mini e Pequenos Pro
duiores Rurais de T ucumã,-Associação de Cajazei
ras, Associação de Bom Jesus e Associação Rosa 
de Saron. Isso pela manhã. A tarde, estaremos em 
São Félix do Xingu, onde. também inauguraremos a 
sede da unidade avançada do Incra. Além da entre
ga de t~ulos, faremos a entrega de 175 ki!S agríco
las, com 17 ~ens por kit;·.e 128 kitS de alimentação 
com 48 itens. 

Isso, na verdade, é mu~o pouco, mas é o co
meço de urna luta, de urna transformação porque 
essa região é extremamente rica de terra muito fértil, 
de terra roxa É uma região que nunca privilegiou a 
agricultura, cresceu e se desenvolveu basicamente 
à custa da exploração dos garimpos e da exploração 
da medeira, principalmente dentro das reservas indí
genas. Isso hoje decaiu violentamente, de tonna que 
há um tremendo desemprego, uma desocupação da 
população que lá se instalou. É uma região q~ não 
tem energia elétrica de hidrelétrica; são termelétricas 
que lá existem; as estradaS são as piores possíveis, 

. mas temos defendido a bandeira de que essa região 
pode prosperar, pode crescer, desenvolver-se na 
medida em que se estimule a agricultura e a pecuá
ria O que estamos fazendo é o início, são as primei
ras vitórias de uma luta que vem de longo tempo. 

Teremos a satisfação de estar lá amanhã, du
rante todo o á.a, acompanhado do Governador Almir 
Gabriel, do Dr. Raul do Valle e outras lideranças lo
cais. Espero que dessa visita surjam inúmeras ou-

. tras oportunidades de trabalho. Que as auioridades 
que lá estarão presentes, dirigentes da Emater. Se
cretário de Agricultura do Governo do Estado, perce
bam o potencial que tem o Estado do Pará e pas
sem a apoiar com mais veemência, com mais dedi
cação a necessidade daquele povo. E que o nosso 
Estado venha de fato a ser um Estado que tenha 
uma produção agrícola de acordo com o seu poten
cial, com seu tamanho e com a sua capacidade. 

Era esse, portanto, Sr. Presidente, o -registro 
que gostaria de fazer nesta tarde. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao ll09re Senador Sebastião Ro
cha por 50 minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, voltando ao 
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assun10 do Movimento dos Sem-terra, queria solida
rizar-me com esse Movimento que ontem fez cami
nhadas em todo o País somente nos grandes Esta-
dos brasileiros. · 

O Movimento dos Sem-terra ainda é um dos 
poucos segme)11Ds da sociedade que tem forças 
para se indignar perante o modelo de desenvolvi
menlo que o Presidente Fernando HenriqUe Cardo
so está tentando implantar no Brasil, porque nota
mos uma apatia muito grande da sociedade como 
um todo, da sociedade civil organizada no sentido 
de adotar reações que se possam confrontar com 
posições governistas. · 

Aqui no Congresso Nacional a minoria é mas
sacrada constantemente pelo rolo compressor da 
maioria e externamente vemos que poucos segmen
tos estão conseguindo se mobilizar e reagir mesmo 
quando seus interesses são feridos. 

Portanto, obseovamos que esse movimento 
dos sem-terra tem uma influência muito grande no 
espírito de todos os brasileiros e daqueles que ten
tam reagir. É uma injeção de ânimo muito forte ver 
que aquelas pessoas, sem muita instrução e sem ne
nhum poder econõmioo, COOS!l9uem se organizar para 
reagir contra o poder econômico que aí está mallralan
do e, praticamente, dizimando ·os mais 'fra::os. 

É·um alen!o para nós vermos que o movirrien10 
resiste, apesar das ameaças da Justiça e da polida. 
Há confrontas freqüentes com a polícia e resistência 
por parte do Governo, mas o movimento está firme, 
crescendo cada vez mais. É realmente um alento 
perceber que a sociedade ainda está atenta às pres
sõ~ governistas, às manifestações do Governo, e 
que daí poderão surgir soluções, negociações: O 
Governo poderá vir, de fato, a sentar-se à mesa com 
as minorias, com aqueles que lhe fazem oposição, 
seja ao nível do Congresso, seja ao nível da sode
dade, buscando encontrar os melhores rumos para o 
Brasil como um todo. ..,..... ~ •• •< 

Ao lado dos sem-terra, estão os estudantes, 
que, hoje, aqui em Brasilia, no auditório Petrõnio 
Portella, apresentàram um congresso, em que esti
vemos presentes. T arnbém queremos aqui manifes.. 
tar a nossa solidariedade pela coragem permanente, 
pelo esforço constante e pelo espíri10 de lula nunca 
perd~os pelos esb.ldantes e manifestados pelo Bra
sil afora em passeatas, em concentrações, em as
sembléias, onde se ãiSCutem problemas não só da 
Educação, que, logicamente é a área que mais iDII= 
ressa aos. esludantes, como também problemas de 
ordem nacional, como a questão da CPI dos bancos, 
a qual é uma das reivindicações básicas do movi-

men10 esludantil aqui no Brasil. Ainda hâ urna espe
rança de que possa surgir uma CPI mista. e os estu
dantes estão damando por isso e apoiando essa ini
ciativa 

Esperamos que os servidores públicos faderais 
também tenham condição de se organizar, manifes
tar e de reagir contra essas pressões que estão sen
do exercidas pelo Governo Federal, sob as quais, lo
gicamente, estão aluando forças económicas. Ve
mos um Governo socialdemocrata, que deveria bus
car um equilíbrio entre o capital e o trabalho, pratica
mente abandonando o trabalho e se negando a re-

~ conhecer a data-base dos servidores públicos fede
rais, coisa tradicional em nosso País, que sempre 
aconteceu no dia primeiro de janeiro de cadil ano. E 
o Governo Federal hoje não admite. A própria Justi
ça tem-se negado a reconhecer isso, o que é um re-

. trocesso muito grande que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, com sua política socialdemocráti
ca, vem implantando no País. 

Estávamos surpresos com a apatia lOtai dos 
servidores públicos federais, que, agora, parece-me, 
começam a buscar uma organização mais fcirte. Já 
houve uma ret.l'lião intersinãiCal; no sábado deverá 
haver uma assembléia geral· em Brasília e, no dia 
16, será deflagrada uma greve geral, que espero 
que tenna a força necessária para fazer com que o 
Governo sente à mesa com os sindicalistas e encon
tre uma solução negociada, mas que o Presidente 
demonstre na prática o quanto pode oferecer de rea
juste aos servidores públicos federais; mas recon!Mr 
cer, sobretudo, que é um alo de justiça do Governo 
garantir esse reajuste, que é dado todos os anos, na 
data-base, para os servidores públicos federais. 

Ninguém descomece que no Brasil vivemos no 
ano passa1o uma ínllac;:OO da ordem de ~ximada
rnente 25%. Enlão, o mínirro que o Governo deveria es
tar olerecendo neste momen1o aos servidores p(illicos 
federais como reajuste seria25% de reposição salaria. 

E sobre o reajuste do salário mínimo, nem se 
fala A área econõmica do Governo não entrou em 
acordo sobre o índice de reajuste do salário mínimo 
que deverá ser apficado, e nós estamos nas proximi
dades do dia 1" de maio. De tal modo que, mais urna 
vez, poderemos nos deparar com um Governo so
daldemocrata, que se nega a reconhecer o direilo 
do trabalhador humilde, do trabalhador si~es e 
que, portaniD, joga por terra 10da a bandeira do eqLili
brio entre o capital e o trabalho porque não tem feito 
nenhum esforÇo no sentm de t:JrtaleCer o trabalho. 

Todas as políticas do Governo até agora são 
voltadas para o fortalecimento do poder económico 
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e nenhuma ação concreta é feita no sentido de forta
lecer o trabalho. 

O qué se está vendo no Congresso Nacional 
desde o ano passado, na verdade, são propostas de 
emenda constitucional, tentando stbtrair direitos ad
quiridos dos trabalhadores seja na questão da apo
sentadoria, na reforma da previdência e na reforma 
administrativa Então, o Governo não está tentando 
compensar o trabalho, não ·está tentando ajudar o 
trabalho; eslá simplesmente promovendo cada vez 
mais o capital, promovendo cada vez mais o poder 
econõmico. 

Queremos, neste momento, demonstrar as 
nossas esperanças de que da assembléia dos servi
dores públicos federais, que oconerá no sábado, e 
da greve geral que vai ser deflagrada no dia 16 po.s
sa nascer uma oportunidade para uma negociação 
em busca de uma solução para esse problema ES
pero que essa solução seja encontrada 

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, falar 
sobre alguns assuntos referentes ao Estado do 
Amapá. Estamos. enfrentando duas grancles dificul
dades no Estado com relação aos servidores públi
cos federais que o Estado herdou do ex-Território, 
mas que são pagos pela União. Uma dessas dificul
dades é o atraso permanente no pagamento desses 
servidores. 

O Governo Federal repassa para o Governo do 
Estado, em 1om o do dia 20 e do dia 30 de cada mês, 
respectivamente, a primeira parcela CleO% e a se
gunda parcela de 70% referentes aos vencimentos 
dos servidores, para que o Estado efetue os paga
mentos devidos. Esses pagamen1os vêm sendo fei
tos-com um atraso constanta de 8 a 1 O dias. Isso 
não se justifica 

Por isso, desde o oomeço do ano passado, es
tamos trabalhando junro ao Poder Executivo. da 
União para que seja implementada uma forma de 
pagamento de maneira que os servidores dos ex
Territórios possam receber seus :vencimentos no 
mesmo dia que os demais o;ervidores da União rece
bem, ou seja, que o salário do servidor seja deposi
tado . em sua própria conta e não como vem sendo 
feito até agora Atualmente, as verbas são repassa
das para o Estado, que hoje é si!f1)1esmente um 
atravessador, para depois serem depositadas na 
conta-dos servidores. 

Nesse sentido, o vice-Presidente Marco Maciel, 
no exercício da Presidê.ocia, assinou o Decreto 1!2 
1.775, no começo de dezembro do ano passado, 
que, até agora, não foi viabilizadO. O Decreto era 
muito claro no sentido de que a União deveria depo-

sitar'na conta individualizada do servidOr os seus 
vencimentos. Apresentei dois requerimentos de in
formações sobre o descumprimento desse decre1o e 
obtive as informações do Mare e do Ministério da 
Fazenda a respeito do assun1o. Eles atribuem esse 
tipo de problema ao fato de que há um grande nú
mero de servidores - só no Amapá são 18.000; na 
verdade, não tão grande assim, considerando-se o 

· número de seri'idores ·públicos federais - para um 
pequeno número de funcionário$ dos Departamen
tos· de Administiação do Ministério da Fazenda nos 
vários Estados, . responsáveis pela administração 
desses servidores; uma indefinição das atribuições 
entre o Ministério da Fazenda e a Administração Pú
blica Federal; e ·a aUsência de departamento de ad
ministração do tflinistério da Fazenda no Amapá e 
em Roraima Is..~ estaria inviabilizando a implemen
tação desse decreto presidencial. 

Providências" já foram tomadas, algumas das 
quais gostaria de' anunciar. criação desses departa
mentos de administração do Ministério da Fazenda 
tanto no Amapá quan1o em Roraima; reaparelha
menfo desse mesmo departamento em Roridônia e 
no Acre; treinamento de pessoal; aparelharne11to das 
unidades; criação de unidades de controle Interno 
nesses Estados. . . · . . · 

Antes mesmo da implementação dessas medi
das, é possível que o chamado "folhão" - conforme 
denominamos o pagamento de IOdeis os servidOres 
numa folha única - seja viabirJZado por meio do ~ 
partamento de Administração do Ministério da Fa
zenda no Estado do Pará. 

Ontem, estive em uma audiência com a Dr-' 
Cláudia .Costin, Secretária Executiva do Mil)istério 
da Administração, que confirmou todas essas ·medi
das. l:speramos ·que, em breve, os servidores dos 
territórios estejam recebendo na mesma data que os 
demais. 

Nessa mesma audiência, conversamos sobre 
os excluídos, sobretudo os do Estado do Amapá, 
aproximadamente 1.150 servidores federais, que 
conseguiram retomar depois de conversas e geslil
es feitas junto ao Ministério. Alguns já foram recon
duzidos a folha, à situação de regularização dentro 
do sistema de pessoal da Seap.- Secretaria de Ar!
ministração PltlliCa- que, no caso, são 137; 600 es
tão aguardando uma definição e 350 devem voflar 
ao quadro do Estado do Amapá, já que são concur
sados do Estado e. portanto, foram incluídos inegu
larmente na folhade pagamento do ex-Território. 

Nos próximos dias, o Ministério da Adminisl!a
ção Federal estará divulgando oficialmente essas in-
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formações e os nomes das pessoas que serão rein- ~ 

tegradas, bem como os das que ficarão definitiva-
mente excluídas. 

Aqul estamos fazendo todos os esforços, todas 
as gestões para_ que a maioria dessas pessoas seja 
reintegrada, com base, sobretudo, no FC-3 - várias 
vezes comentado aqui no plenário -, parecer dado 
ao final do Governo do ex-Presidente José Samey 
que garantia aos setvidores a_ serviço dos ex-territó
rios serem cónsiderados servidores da União, mes
mo que contratados por meio de prestadoras de ser
viço ou convênios. 

Portanto, esperamos que o Ministério da Admi
nistração Federal reconheça o direito desses servi
dores e os reintegre na folha de pagamento. 

Peço aqui o apoio dos Senadores na votação 
de um veto presidencial, o que deve acontecer na 
próxima quarta-feira O Senado e a Câmara aprova
ram, por unanimidade, um projeto de lei que conce
dia reposição salarial aos policiais federais. Por meio 
de uma emenda do Senador Gilvam Borges, foi con
cedida equiparação salarial entre os policiais civis 
dos ex-territórios e os policiais militares. O Presiden
te da República vetou esse dispositivo. Em nome 
dos servidores implicados nessa situação e em 
nome da Bancada do Amapá, fazemos um apelo a 
todos os Senadores, para que rejeitem esse veto, 
que deverã ser apreciado na sessão da próxima 
quarta-feira 

Sr. Presidente, ao encerrar, farei breve comen
tário sobre o Orçamento, principalmente no que diz 
respeito ao nosso Estado, o Amapá. 

Primeiramente, quero extemar o reconheci
meiilo do esforço do Senador Renan Calheiros e 
ressaltar a forma com que S. E# dirigiu e adminis
trou a Comissão de Orçamento, que é tão complica-
da, tão complexa. 

Também quero elogiar o trabaiho do Deputado 
lberê Ferreira Pela primeira vez, na fase final de 
apreciação do Orçamento, conforme comentários 
dos PaÍiamentares: ~- d".Qo- iSso-porque estou nesta 
Casa hã apena5 um ano -, um Relator, com sua 
equipe, sentou-se para discutir com as Bancadas, 
de forma transparente, as emendas prioritárias. 

Lógico que pode ter havido alguns equívocos. 
Por exemplo, o Amapá foi prejudicado. Ficamos mui~ 
to sacrificados, novamente, quanto ao melhoramen
to, preservação e conservação de nossas rodovias, 
mas, de modo geral, posso dizer que meu Estado al
canQOu alguns êxitos, algumas vttórias com a .,Pro
vação do Orçamento. ESperamos agora que o Minis
tro José Serra seja complacente, sobrehl<:lo com os 

Estados pequenos. Pelo Orçamento, coube ao Ama
pá apenas de R$27 milhões para investimentos, o 
que não é muito, tendo em vista o montante do Or
çamento Geral da União. ~Entretanto, esses recursos 
poderão alavancar determinadas ãreas de desenvol
vimento do Estado, sobretudo com a construção de 
obras de infra-estrutura, principalmente no que tan
ge à energia, portos e rodovias. 

Além de recursos orçamentários para essas 
três áreas. conseguimos aprovar também duas 
emendas na área da saúde: a construção de labora
tório de saúde pública no Estado do Amapá e de 
uma unidade mista de saúde no interior. 

O Orçamento, desta vez, ainda não foi um ins
trumento suficiente para combater as desigualdades 
regionais, como também não o foi o PPA. Vimos que 
da discussão do PPA resultou a aprovação de um 
plano plurianual que não conseguiu encaminhar so-

- luções para esse problema das desigualdades regio
nais. Mais uma vez, o Nordeste e o Norte ficaram 
prejudicados. Depois de muito choro e lamentação, 
o Amapá conseguiu R$ 1 mühão para construção da 
rodovia principal que liga a Capital ao extremo norte 
do Estado e à Guiana Francesa. Outros Estados, 
proporcionalmente, conseguiram 1 o, 20 vezes mais 
recursos do que o Amapá 

Lamentamos ainda mais, porque o DNER, no 
ano passado, cancelou a tolalidade dos recursos 
previstos no Orçamento de 1995 para aplicação em 
rodovias no nósso Estado - aproximadamente R$5,6 
milhões. O assunto ainda não está esclarecido. 
Apresentei requerimento de informações a esse res
peito ao Ministro dos Transportes, para saber as ra
zões que levaram o DNER a cancelar tanto o convê
nio quanto os empenhos jã realizados para o repas
se desses recursos. Isso trouxe um prejuízo muito 
grande ao Amapá Hoje nossa principal estrada está 
praticamente interditada, e vários municípios estão 
isolados por causa de uma irresponsabilidade do 
DNER. Vamos investigar a fundo essa questão. Es
tou 8guari:laridoa resposta oficial ao MínJStro:.iá te
nho dados do Banco Central que contestam a afir
mação de que o Amapá estava inadimplente no mo
mento do cancelamento dos empenhos. Entende
mos que existem coisas mais obscuras por trás dis
so, mas vamos esclarecer tudo. Lamentamos que 
mais uma vez o Amapá tenha ficado prejudicado 
porque conseguiu agregar apenas R$1 milhão no 
Orçamento da União para beneficiar nossa principal 
rodovia 

~Era isso que tinha a comunicar no momento, 
Sr. Presidente. 
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Ma!S uma vez, agradeço a oportunidade que 
me foi dada 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson. 

S. Ex" clisporã de 50 minutos. 
O SR. CARLOS WlLsON {PSDB-PE. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. - Sr. 
Presidente. SI% e SIS. Selladores, o Congresso Na
cional acaba de votar o Orçamento Geral da Uniãc 
para o exercício de 1996. Com isso, o Poder legis
lativo conclui uma das suas mais i~rtantes atribui
ções, que é a de receber, analisar emendar e votar o 
projeto de lei que se transforma na lei orçamemária 
anual. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
registrar alguns fatos que considero de extrema im
portância para o aperfeiçoamento do processo orça
menlário brasileiro. São avanços que conseguimos 
introduzir na apreciação da proposta orçamentária, 
principalmenle no IDcanle à apresentação, análise e 
apreciação das emendas. 

Antes, porém, de registrar os avanços obtidos, 
devo mencionar ..., fato que ainda ocorreu neste 
exercício e que depõe conlra a eficiênCia do Poder 
legislativo: refiro-em ao atraso na ÓISCI Jo e vola
ção do Proje1D de Lei do Orçamento, encaminhado 
pelo Poder Executivo, levando a que o Orçamenlo 
só fosse aprovado agora e devolvido à sanção presi
dencial quando o exercício financeiro já se encontra · 
em franca execução. 

A culpa para que isso ocorra, no en1an!D, não é 
apenas do Congresso Nacional; é igualmente do. Po
der Executivo. A proposta do Governo continha di
versas pendências, para cuja apteciação era pruden
te que aguardássemos a soluçã:> de pelo rmnos parte 
delas, como a ~ do Ftn:lo de EslahífizaçM 
Foscai, as alterações no lrqlOSID de Renda daS Pes
soas Jl.ridicas e a CortriJuição Provisória sobre Mo
vimentação Fmanceira, esta ainda não votada. 

Assim, a questão do prazo para apresenfação 
e tramitação do projeto de lei do orçamenlo é cru
ciaL A esse respeito hâ, inclusive, óoversas propos
tas de emenclaS- constitucionais ·em tramitáção no 
Senado Federal, propondo mudanças nos prazos de 
apresentação da proposta de orçamento, assunto a 
ser enfrentado pelo Congresso em futuro próximo. 

No en1an!D, vamos aos falos positivos, Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores. O principal dos 
avanços conseguidos, tenho certeza, foi a prioridade 
quase absolula conferida às emendas coletivas, 
quer de Bancadas estaduais e regionais, quer de 
Comissões. Isso é resultado da consciência quase 
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unãilirne dos SIS. Parlamenlares de que a emenda 
coletiVa é rn.ito mais forte do que a inãiVidual, tor
nando-se pralicamente imune a vetos. do Poder Exe
cutivo e tendo muito maior chance cte· ver-se execu
tada, co~e às emendas individuais, 
porque nasce do consenso democ:ático. 

O segundo avanço que gostaria de registrar foi 
a ~· c;onstaute dos Rela10res Setoriais e 
do Rela10r-Gerãl, e também de óiVeiSaS bancedas 
regionais, algumas comissões e inúmeros pailamen
tares em relação às obras inacabadas, também re
sultado da consciência geral de que urna obra parar,_. 
sada representa Wl grande prejuízo ao País e à sua 
população, monnente a de menor poder aquisitivo, 
que não tem como se defender. Assim, as obras pa
rafisadaS existentes devem ser re!omadas e concluí
das, e as novas devem ser evitadas a qualquer cus
to. 

ESsa preoct.paÇão dos rela!ores pode ser tra
duzida em algumas palavras e um punhado de nú
meros. 

As palavras são do Deputado lberê Ferreira, 
Relator-Geral da Proposla orçamentária para 1996, 
conforme o item 80, do seu Parecer Rnal, que peço 
licença para transcrever: -

"Em novermro de 1995, as preo<:qJa
. ções nacionais voltadas para a questão das 
obras p(jJI'K:as fedelais paralisadas se mate
rializaram em documento de raríssima irn

. por1ãncia, prodUzido pela Comissão Te~ 
rária de Obras lna:abadas do Senado t=ede
ral. Seu relalório final denominou-se "Retra
to do Desperdício no Brasil", e trouxe à luz 
dados eloqUentes, inó!Calivos dos prejuízos 
causados aos cofres píjllicos pelo fato de 
se iriciarem novos empreendimenfos em 
detrimento dos que estavam em andamento. 

Houve Wl interesse parlamentar marcante em 
relação a essas obras. Infelizmente, faltaram-nos re
cusas para acolher todas as emendas, em montan
te tal que lhes possibirrtasse imecf131amente a con
clusão. Não obstante a impossibilidade de contar 
com os meios necessãrios, podemos afinnar que o 
nosso lrabaJho teve imenso êxi!o. O resultado de 
nosso trabalho foi que, no Parecer Final, os subpro
jetos correspondentes às obras inacabadas que fo
ram objeto de emendas coletivas e de relator, m.m 
total de 203 proposições, somaram mais de R$1 f> 
bilhão." 

Na verdade, o montente final aprovado pelo 
COngresso Na::ional é de R$1.530.186.109,00 (um 
bilhão, quinhentos e trinta milhões, cento e oitenta e 
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seis mil e cento e nove reais), para 201 (duzentes e 
uma) obras. O quadro ao final deste pronunciamento 
mostra as unidades da Federação contempladas. 

Se considerarmos que o montante de recursos 
realmente livres para remanejamento no grupo de 
despesas. o inve."t:mento foi de R$2.499 milhões, 
corno bem salientúu o Senhor Relator-Geral do Or
çamento, veremos que a participação das obras ina
cabadas nesse total "'"Qa a 6.1 .2"-">. 

Os resultados alcançaaos superam a nossa ex
pectativa inicial, quando definimos cerca de 118 
obras como prioritárias. É bem verdade que o valor 
alocado, em certos casoS, ficou muno aquém do que 
se necessita. para concluir a obra, como é o caso da 
Hidrovia Araguaia-Tocantins, onde apenas as eClu
sas de Tucuruí Custam cerca de seiscentos milhões 
de reais; mas temos certeza de que a Comissão 
Mista de Orçamento fez o que foi possível para aten
der, dentro das suas possibilidades. 

Esses avanços, é necessário notar, só foram 
possíveis graças à determinação e ao empenho da 
Direçào da Comissão, presidida pelo digno Senador 
Renan Calheiros, tendo como Relator-Geral um par
lamentar com a experiência e a honradez do Depu
tado lberê Ferreira, sem falar na verdadeira equipe 
que ele conseguiu montar de relatores setoriais. 

Agora, podemos dizer que a decisão está com 
o Poder Executivo (evito falar em "Governo", ponque 
Governo somos todos nós). A responsabilidade pela 
e!etiva retomada dessas obras e a sua conclusão é 
transferida para o Ministro José Serra e o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Esperamos, sinceramente, ter contribuído para 
que-o Orçamento da União deixe de ser, a cada dia, 
a peça de ficção que temos assistido nos últimos 
anos. Mas este ponto será objeto de futuros pronun
ciamentos. 

Também aqui, no entanto, tenho absoluta cer
teza de que não vamos nos decepcionar. O Presi
dente Femándo Henrique Cardoso, ao inaugurar re
centemente a Barragem de Serrinha, no Estado de 
Pernambuco, apontada em nosso relatório como 
uma obra inacabada, prometeu envidar todos os es
forços no sentido de concluir, até o final de seu go
verno, se não todas, pelos menos as mais importan
tes das obras paralisadas existentes no País. 

O sucesso do nosso trabalho, consubstanciado 
na retomada e conclusão dessas obras, entretanto, 
depende em grande medida do Tribunal de. Captas. 
da união, em -dois conjuntos de ações. O primeiro, 
de concluir as aud®rias em realização nas. obras 
prioritárias, cujo objelivo é evitar a execução de 

obras irregulares. O sagundo, de manter o apoio téc
nico à"Comissão de Foscalização e Controle, no sen
tido de estabelecer, em conjurrto à Consuttoria de 
Orçamentos desta Casa, sistemáticas de acompa
nhamento da execução dessas obras, de proceder à 
avaliação de custos, de fiscalizar as liberações fi

. naneeiras e diversas outras atividades relacionadas 
ao Controle Externo, da competência constitUCional 
do Congresso Nacional, de acordo com o disposto 
nos arts. 70 e 71 da Carta Magna 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

QUADRO A QUE SE REFERE O SR. 
CARLOS WILSON EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: . 

Unjda<fe da FedemQão NfrmeCo de Obras ValOr 
Acre 7 
Alagoas 8 
Amazonas 1 
Amapá 1 
Bahia 16 

-Ceará 7 
DisWo Federal 3 
Espírtto Santo 8 
Goiás 9 
Maranhão 7 
Minas Gérais 15 
Mato Grosso do Sul 13 
Mato Grosso · 8 
Pará 7 
Paraíba 10 
Pernambuco 11 
Piauí 8 
Paraná 10 
Rio de Janeiro 5 
Rio Grande do Norte 9 
Rondônia 3 
Roraima 5 
Rio Grande do Sul 7 
Santa Ca!arina 6 
Sergipe 7 
São Paulo 4 
T ocanlins · 2 
Região Norte 1 
Região Norte 1 
Região Sul 1 
Bras~l 1 
Total 201 

42.134.000 
52.173.357 
12.000.000 
4.000.000 

116.083.503. 
. 41.669.80á. 

61.000.000. 
40.967.800 
65.043.000 
52.604.179 
96.345.500 
68.092.672 
47.500.000 
34.800.000 
63.474.199 
71.184.744 
38.481.000 
46.500.000 
37.050.000 
70.993.575 
18.500.000 
33.740.000 

1 02.700.000 
36.790.000 
45.813.500 
96.245280 
13.600.000 

3.700.000 
2.000.000 
1.000.000 

114:ooo.ooo 
1.530 18S 109 

O SR. PRESIDENTE (Emandes .• Amorim) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedna da 
Silva, por 50 minutos. 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA {PT-RJ: Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a preocupação 
em atender à necessidade crescente de transporte 
de carga no País e ao aumento da demanda de 
transportes marítimos na área de influência do Porto 
do Rio de Janeiro - impcssibilitado de expandir-se fi.. 
sicameme - motivaram a implantação do Complexo 
Portuário e Industrial de Sepetiba 

O projeto, então, vem sendo desenvolvido em 
fases distintas, desde a década de 70, obedecendo 
a critérios de caráte! económico e operacional. 

O Porto Marítimo de Sepetiba é oonsiderado 
meta prioritária no plano plurianual 1996/99. Para 
que sejam finalizadas as suas obras será preciso 
concluir três etapas. Todavia, as obras do projeto 
ainda não estão no final da primeira Para dar início 
à segunda etapa, prevista para este ano, seriam ne
cessários os 14 milhões de reais que previa a emen
da encaminhada pela Bancada do Rio de Janeiro, 
na Comissão de Orçamento, rejeitada por motivos 
técnicos. Destacada pelo Deputado Aécio Neves, na 
sessão de votação do relatório final, na terça-feira 
última, foi igualmente"· rejeitada pelo mesmo motivo. 
Ora, não teria sido possível. a partir de um acondo 
na própria Comissão, sanar um simples erro técnico 
{Dois projetas não podem constar em uma mesma 
proposta; no caso, Porto de Sepetiba e de Vitória) - · 
e desmembrar a emenda? Onde está a vontade polí
tica do Congresso Nacional, que tem votado, na 
grande maioria das vezes, de acordo oom as orien
taçóes do Executivo, para dar solução a uma obra 
tida pelo próprio Governo Federal oomo prioridade 
naciõnal? Poderia se chegar a um entendimento. O 
Governo chegou a garantir que até 1999 teriamos 
R$135 milhões de reais. Todavia, estranhamente, 
não encaminhou, na proposta orçamentária enviada 
ao Legislativo, o que havia combinado oom a banca
da do Rio de Janeiro, algo em tomo dos R$30 milhõ
es. Encaminhou ao Congresso previsão de menos 
de R$18 milhõesc 

Em que peSé ·a todo o discurso a respeito do 
Porto de Sepatibã ser uma prioridade de caráter na- · 
cional, a realidade é que a obra recebeu menos do
tação que o Porto de Santos - R$47 milhõeS; menos 
que o Porto de Rio Grande - R$26 milhões; e menos 
atê que o futuro Porto do Ceará, cujas obras nem fo
ram iniciadas, o que contraria inclusive a lei de Dire
trizes Orçamentárias. O Relatório de Obras Inacaba
das prevê a não dotação para novos projetes ou 
para aqueles que tiverem suas obras com menos de 
20% de andamento. 

'Não quero tirar recursos de nenhum Estado, 
mas estou chamando a atenção para esse detalhe, 
pois o futuro Porto do Ceará, que ainda não existe, 
foi dotado com R$20 milhões, enquanto que o Com
plexo Portuàrio Marítimo de Sepetiba, que já é uma 
realidade, ficou com R$19 milhões, já que recebeu 
mais R$2 milhões na Comissão de Orçamento. 

Como explicar e entender as diferenças entre o 
discurso e a ação do Executivo, relativamente a um 
assunto de tamanha relevância? Que interesses ou 
razões estariam por trás do fiato de que, apesar da 
intenção do Ministro do Planejamento, manifestada 
retteradas vezes em cumprir essas metas previstas 
no Plano Plurianual, em dar continuidade a uma 
obra com a importância hislórica e econômicã como a 
do Porto de Sepetm, o Executivo, contnariamente ao 
seu discurso, destinou recursos muito aquém dos ne
cessários para dar continuidede ao projeto neste ano? 

O raciocínio póderia ser maiS óu menos-este: 
existe uma proposta de empréstimo do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econõmico e Social -
BNDES, a título de adiantamento, no valor de _R$150 
milhões, que seriam então repassados em três par
celas anuais. Sem verbas suficientes previsías no 
Orçamento, seria forçoso agilizar o processo 'de pri
vatização da empresa, agora com um grande ele
mento de pressão. Foi isso que percebL Pelo menos 
estou trabalhando com hipótases. -

Todavia, nós entendemos que a privatização 
da L.ight é danosa aos inleresses maiores da poptr 
lação do Estado do Rio de Janeiro, sendo uma 
questão separada do contexto do Porto de Sepetiba 
e objeto de nossa luta contrária Em nao se concreti
zando a priVatização da Light, ao Legislativo pode
ria ser imputada a responsabilidade pela falta de 
verbas para obras do porto. Penso que esse raciocí
nio representa um gol de pênalti! 

Paralelamente a essa estratégia, a qual levanto 
apenas a nível de hipótese, as obras estão parando. 
Não há mais verbas. No Rio de Janeiro, algumas 
empresas que trabalham diretamente com o projelo 
já estão dispensando até 35% da sua mão-de-obra 
Milhares de trabalhadores demitidos engrossaram 
os índices já alarmantes de desemprego no Estado 
do Rio de Janeiro. Os recursos acabaram e não há 
uma previsão real de verbas para dar andamento ao 
projeto. A realidade é extremamente preocupante. 

Sr%. e Srs. Senadores, a locaiização do Porto 
de Sepetiba atendeu a todas as exigências técnicas, 
económicas e operacionais, dispondo também de 
grande area para expansão. A paralisação dessas 
obras, a esta altura, vai causar um grancle prejuízo .. 
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Do ponto de visfa do Estado do Rio de Janeiro. 
o porto traz perspectivas de uma nova dinâmica da 
vida econômica do Eslado, abrindo inesgotável fonte 
de empregos. pelo poder multiplicador de numero
sas alividades em toda a sua área direta de influên
cia, inclusive aos Estados vizinhos. 

Então. pensamos em uma série de coisas: na
quela mulher que vai ter uma ban'aquinha perto do 
porto, no outro que colocou sua carrocinha de ca
chorro-quente.. Tendo em vista os ínãrces de desem
prego verificados no Estado do Rio de Janeiro. cria
ríamos empregos dire1os e inálrelos com essa obra 

Mas é fundamenia! ressaltar que o porto de 
Sepetiba não serve a interesses isolados e de im
portância reslri!a à localidade onde está instalado. 
Atende a interesses econômicos não só do Rio de 
Janeiro. mas também de Minas Gerais, de São Pau
lo, da Região Centro-Oeste e do próprio Mercosul. O 
Complexo de Sepebba virá. prestar um serviço de 
características avançadas não apenas para o Rio de 
Janeiro, mas para todo o Brasil. Essa obra é coloca
da com essa perspectiva. 

Sendo esse porto uma prioridade nacional, se 
for da vontade pol~do Governo. existem reaJJSOS 
legais para reverter essa siluâção. O Governo Fede
ral poderá. por exemplo. rernanejar alé 20% do Or
çamento votado, conforme prevê a L.OO. 

Outra possillllidade é que em agoslo será apre
sentado um trabalho de reformulação na alocação 
dos recursos orçamenlários. Será tarrtJém uma se
gunda oportLwlidade para que seja revfslo aquilo que 
talvez seja o maior equívoco cometido neste ano 
com relação ao Plano de Desenvolvimento Econômt
co;-não só do Eslado do Rio de Janeiro mas do pró
prio País. 

Digo isso com plena convicção. Como repre
sentante do Estado estou. desde agora, convocando 
o Senado Federal para que possamos reverter. do 
ponto de vista legal. essa situação que foi imposta 
ao Porto de Sepetiba no Rio de Janeiro, por queslõ
es técnicas, polílicas e econômicas. Poderemos re
verter essa situação. sim, dado o falo de que estare
mOs revendo a queslão. O o Govetno pode remane
jar até 20% jã do'OrçamenlD votado. 

Era o que eiJ linha a dizer. Sr. Presidente. 
Muilo obrigada. 
"O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Não 

hã mais oradores inscritos. 
Os Srs. Senadores EõiSOn Lobão, Joel de Hol

landa e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa. 
para serem plillicados na forma do disposlo no arl 
203 do Regimenlc Interno. 

S. Ex% serão atendidos. 
d SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Sr. Presi

dente. Sr% e Srs. Senadores. o Sr. Alcides Lopes 
Tápias acaba de assumir a Presidência da Constru
tora Camaryo Corrêa 

O fato, em si. é apenas mais um registro no 
movimentado mundo dos negócios em nosso País. 

No entanto, para quem conhece e aco!T1)a
nhou a vida profissional de AJcides Tápias, é a opor
tunidade de enfatizar. especialmente para as novas 
gerações, o poder multiplicador do esforço pessoal, 
da ÕISposição para o trabalho, da busca por cu11ura -
qualidades que. envolvendo um caráter probo, 
abrem para os jovens as largas e alvissareiras por-
tas do futuro. . 

Alcides T ápias iniciou-se como aprendiz de 
Praticante no Banco Bradesco aos 15.anos de idade 
e. ali. passando por todos os escalões da carreira 
bancária, foi assumindo, no correr de curtos anos. 
as posições mais importantes daquela insliluição. 

Formado em Direito e em Administração, ini
ciou sua ascensão. no Bradesco. ao ser eleito Dire
tor Adjunto aos 37 anos de idade. Em seguidà, Dire
tor Gerente e Dire10r Vice-Presidente. Integrando o 
Conselho Superior de Aclminislração. foi eleiio seu 
VJCe-Presidente. A partir de 1990, tomou-se o Vtee
Pres~ das demais empresas da Organização 
Bradesco. 

Paralelamente ao seu êxito profissional no 
Banco. Alcides Tápias teve desla:atla a!uação nas 
Bolsas de Valores de São PaUo e oo Rio de Janeiro. 

De 1991 a 1994 foi Presidente da Federação 
Brasileira das Associações de Bancos - Febraban; 
da Federação Nacional de Bancos - Fenaban; e da 
Associação dos Bancos no Estado de São Paulo. No 
mesmo período. mermro do Conselho de Repre
senlanteS da Confederação Naâ:lnal das lnslibiçOes 
FlllallCeiras. 

Dentre as muitas oubas missões que lhe foram 
ou ainda lhe são delegadas, Alcides T ápias é mem
bro till1ar do Conselho Nacional do Trabalho; mem
bro do Conselho Superior de Economia da Feder&
ção e do Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo; membro do Conselho Deliberativo da ~ 
ciação Brastleira das Empresas de leasing. e. des
de ou!tilro de 1991. passou a integrar o Grupo 12 
da Comissão 8qlresarial de Competitividade, órgão 
consultivo do Ministério da Fazeilda. 

Alcides Tápias larrDém integrou. como um dos 
seus membros, o Conselho Monetário Nacional. no 
período de 20 de seterrbro de 1991 a 30 de junho 
de 1994. 
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Vejam V. Ex"s a riqueza de uma biografia ainda 
jovem de um executivo que, já tendo dedo tanto de si 
pelo País, tanto ainda pode oferecer,_tai a sua disposi
ção para o trabalho, a solidez da sua cultura técnica e 
quão grande a sua multifária experiência empreSarial. 

A Construtora Camargo Corrêa, uma das maio
res empresas brasileiras, terá com Alcides Tâpias, 
seguramente, novos avanços nos seus grandes em-
preendimentos. . 

No exterior, a Camargo Corrêa desenvolve im
portantes projetas, e acreditamos que o talento de 
Alcides Tápias irá expandi-los. Nos canteiros de 
obras da empresa, em outras terras, drapejam as 
nossas bandeiras, o sinal de que divisas estão sen
do carreadas para o nosso País. 

Com este pronunciamento, Sr. Presidente, de
sejo registrar a satisfação de um homem público 
pela vitoriosa carreira de um executivo brasileiro 
que, iniciando-se profissionalmente ainda menino, 
encontrou na iniciativa privada as posições executi
vas mais relevantes. 

Desta tribuna, levo-lhe os meus cumprimentos. 
Obrigado. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFLPE) - Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, quero comentar 
desta tribuna uma iniciativa que considero ser de 
suma relevância para o Nordeste e para o País: a 
Bancada dos Estedos do Nordeste no Senado Fede
ral acaba de entregar ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso um plano estratêgico para o Nordeste, 
com o objetivo de desencadear ações positivas e 
decisivas para o soerguimento da região. Trata-se 
de um plano dotado de uma formulação renovadora 
quanto à política regional. 

O plano estâ contido no documento intitulado 
•o Novo Nordeste: Um Salto para o Futuro". Esse 
documento, bestante sintético, foi encaminhado por 
uma mensagem da nossa Bancada ao Presidente. 
Na mensagem dos Senadores, foram reafinmadas; 
em linhas gerais, as principais concei!uações do do
cumento, o qual propõe uma nova abordagem estra
tégica para impulsionar o Nordeste. 

Efetivamente, Sr. Presidenta, chegou o mo
mento de repensar e renovar a maneira de o Gover
no Federal relacionar-se com o Nordeste. A econo
mia nordestina, que nos últimos trinta anos vinha 
graduãlmente reduzindo as ãlferenças que lhe eram 
desfavoráveis em relação às regiões mais desenvol
vidas, depara-se, nos anos mais recentes, com 
preocupantes índices negativos de crescimento. 

De fato, o novo Paradigma de desenVolvimento 
do Brasil, nossa reorientação inescapável como 

país; implica menor presença do Estado, êntasé em 
tecnoiogia e recursos humanos de qualidade, e in
serção e competitividade internacionais. Ora, esse 
novo enfoque conduz naturalmente ao favorecimen
to das áreas que já são mais ricas, e à marginaliza.. 
ção ainda maior das regiões periféricas. 

O Nordeste encontra-se, pois, vulnerável, já 
que é limitado o grau de abertura de sua economia' 
ao exterior. A economia nordestina vinha se basean
do no acesso a um mercado interno protegido. Age- , 
ra, surge o perigo de que estejamos ingressando em 
um novo ciclo perverso de egravamento das dispari
dades regionais. 

O Nordeste não pode prescindir de uma pre
sença ativa do Governo Federal. Ao contrário, é in
dispensável que a União aja hoje em relação ao 
Nordeste como fez no Sudeste ao longo de várias 
décadas. Mas a ação federal no Nordeste terá que 
se diferenciar daquela lá exercida no passado. t: 
preciso atuafJZar o modelo de gestão insti!ucional da 
politica de desenvolvimento do Nordeste. São ne
cessários novos instrumentos de incentivos e aplica
ções financeiras. São indispensáveis novos .meca
nismos de coordenação, de promoção de oportuni
dades, de mobilização de recursos públicos e priva
dos, nacionais e estrangeiros. 

Um dos pontos mais urgentes e decisivos da 
estralégia propoSta no plano é a necessidade de 
uma política federal de estímulos à descentraiização 
espacial e setorial do desenvolvimento, com ênfase 
na atividade industrial. A tendência natural da indús
tria é concentrar-se nos pólos deserrvolvidos. Essa 
orientação privada, no entanto, deve ser avaliada à 
luz dos prejuízos que pode trazer à sociedade como 
um todo, em termos de poluição, inchaço Ulbano e 
empobrecimento de outras regiões. 

O documento •o Novo Nordeste: Um Saito para 
o Ft.turo• é tm plano estratégico de desenvolvimento 
do Nordeste que, não obstante o seu formato sintético, 
aborda lJ11a rica diversidade de questões importantes. 

Assim, é apontada a necessida:le da reestrutura
çã:l prcxidiva da base industrial da região, numa pers
pectiva de rnoderrizaçã:l e integra;;ão corrpetitiva nos 
mercados muncfiais. TanDém é recomendada a reaiiza. 
çã:l de. um levantamento das oportmida:les, vantagens 
e d~ens que possam la:ifitar ou dificultar a pe
netraçã:> de produtos nordestinos nesses mercados. 

O documento considera inãr.;pensável a mon
tagem de uma corporação financeira de investimen
tos que consiga alavancar recursos de variadas ori
gens, para a transformação dos potenciais da região 
em riquezas efetivas. 
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Ainda se estende o documento por diversas 
outras questões. como educação, tecnologia. com
bate à pobreza. recursos hídricos, agroindústria e 
Semi-Árido. 

Senhor Presidente, estou convencido de que 
nossa bancada nordestina acaba de dar ao Governo 
Federal, através desse documento, que representa 
um compacto plano estratégico, um sinal e um esti
mulo que levarão a novos ~rripos na aluação do 
Governo Federal em relação ao Nordeste e, em de
corrência, a novos tempos no próprio Nordeste. 

O Nordeste não reivindica subsidies ou privilé
gios, apenas exige igualdade de oporiunidades em 
termos de acesso a fatores que foram a base de 
crescimento das regiões hoje mais desenvolvidas do 
País. Queremos ter condições de desfrutar capitais, 
fortalecer nosso empresariado, competir nos merca
dos internacionais e participar dos foros onde se de
cidem os destinos de nossa região. 

Sobretudo, queremos reverter a visão negativa 
que, infelizmente, existe quanto às politicas de de
senvolvimento da Região Nordeste. Acreditamos 
que uma nova política de desenvolvimento regional 
possa se dar em um superior patamar de coerência. 
modernidade e sucessO. 

Por tudo isso, Senhor Presidente, soücito a 
transcrição, nos anais do Senado, do documento en
caminhado ao Presidente da República pela banca
da dos Estados do Nordeste no Senado Federal. 

Muilo obrigado. 

CXXUMENTOA QUE SE REFERE OSR 
J0B.. DE HOi1ANDA BA SEU DISCURSO: 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Fernando Henrique Cardoso 
Digníssimo Presiderne da República 

Os Senadores do Nordeste vêm à presença de 
Vossa--E'Xcéiência para. tendo"etrr vista o momento 
de transição econômica por que passa o País e a 
imperiosa necessidade de inserção do Nordeste 
nesse contexto, propor o que se segue: 

1 • Urgente estabelecimento de tun modelo de 
descentralização àspacial e setorial do desenvolvi
mento, com ênfase no setor industrial, mediante es
tímulos federais, baseado em alíquo!as e fndioes.di
fe~dos. objetivando acolher o fluxo de capitais 
privados, inclusive internacionais, que sejam capa
zes de transformar vocações e potencialidades exis
tentes na Região em fonte perene de progresso e 
desenvolvimento, obedecidos os. pressupostos de 
eficiência e competitividade. 

2. Promover a atualização do modelo de ges
tão inStitucional da política de desenvolvimento do 
Nordeste, aí incluídos os instrumentos de incentivos 
e aplicações fi!)BllCeÍras, bem corno instituir meca
nismos de coordenação, promoção de oportunida
des. mobilização· de recursos públicos e privados. 
nacionais e estrangeiros, conversão de dívida exter
na, entre outroS, atraídos através da União, para 
aplicação e atuaÇão mais efetiva na Região. 

3. Prover a infra-estrutura pontual necessária à 
viabilização dos riiericionados investimentos e asse
gurar à Região às indispensáveis condições horizon
tais ou sistêmicas d!õ competitividade, objetivando a 
redução do custo Nordeste. 

4. Executar uma ação concentrada e vigorosa. 
destinada a ater!der às necessidades educacionais 
da população e estabelecer uma sólida base de de
senvolvimento cienblico e tecnológioo na região. 

5. Fortalecer os programas de combate à po
breza especialmente na zona rural, em escala ade
quada à magnitúde do problema, através do apoio a 
se1Dres tradicionais de atividades da região, e me
diante financiamento a grupos de pessoas - ·ãsso
ciações, ooopera.tivas, micro-empresas - que. reuni· 

~ das em tomo de· uma vocação natural e local, Sejarr. 
capazes de obter ganhos de produtividade, gerando 
ocupação e renda para as populações que hoje 

· guandam entre si os mais elevados índices de exclu
são social do País. 

6. Promoção, pelos mais amplos procedimen
tos possfveis, dé uma ação de apoio empresarial, 
através de intercâmbio, promoção de exposições e 
feiras, realização de simpósios, conferencias, encon
tros e outros mecanismos, como forma de transpor
tar para a região procedimentos e prálicas modernas 
de gerência e atuação. 

Estas reinviÍ'Idicações têm por base o suposto 
de que o Nordeste ainda não pode prescindir de 
uma presença ativa do Governo Federei. Ao contrá<" 
íio, ã indiSpensável que a União aja hoje em relação 
ao Nordeste oomo fez no Sudeste ao longo de vá
rios décadas. 

Oesejarros, de imediato, manifestar apoiO· à ini
ciativa de criaçã:l, na Câmara de Politicas Regionais, 
de Gn.p:> de Trabalho para definir programa de ações 
para a Bacia e o Vale do São Fraucisco, pela impor
tãncia de que se reveste para o desenvolvimerto da 
região e pela contnbt.ição que pode vir a propiciar ao 
equa:;io"namento dos seus problemas hídricos. · 

Brasília, março-de' 1996. 
•• r-oe-

Bancada dos Estados do Nordeste 
no Senado Federal. 
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o NOVO NORDESTE: .. 
UM SAL TO PARA O FUTURo· 

•- É propósilo dos Senadores integrantes da 
Bancada dos Estados do Nordeste no Senado Fede
ral oferecer subsídios e participar das discussões 
que tenham em vista atender aos seis pontos cons
tantes do documento como que iniciam este diálogo. 
Nesse sentido, documen!os específicos serão-apre
sentados para exame, a partir da decisão presiden
cial de encaminhar solução e providências para os 
problemas do Nordeste e sua integração competitiva 
na economia nacional. 

Assim, O Novo Nordeste: Um Sel!o Para o Fu
turo constitui um primeiro documento, de caráter ge
ral, objetivando o estabelecimen!o de uma agenda 
construída a partir dos pontos fundamentais identifi
cados como estratégicos para o desenvolvimento da 
região. 

Brasftia, março de 1996. 

1. O Desafio do Desenvolvimento do Nordeste 

Uma avaliação do desempenhO económico do 
Nordeste nos últimos 30 anos, evidencia que a re
gião cresceu a uma taxa média salisfalória {5,5% ao 
ano). Como crescimento populacional da região foi 
menor que o do País, houve alguma redução do de
sequilíbrio regional, em termos da renda per capita. 

Esse ·modes!o ganho, todavia, foi claramente' 
insuficiente para alterar o quadro básico das á!SP3ri
dades interregionaís de renda no BrasiL 

Pior ainda: no período mais recente (nos últi
mos 6 anos, que vão de 1987 a 1993) a economia 
regional entrou em declínio, enquarno o Brasil conti
nuava a crescer, ainda que muito lentamente. ( -
0,5% ao ano para o Nordeste versus+ 0,5 ao ano 
para o Brasil). 

E tudo indica que estamos entrando em um 
novo Ciclo perverso de agravamento das disparida
des regionais, a menos que profundas transformaçõ
es sejam introduzidas nas estratégias, políticas e 
instrumentos de desenvolvimento regionaL 

Observa-se por exemplo, que a principal causa 
queda da taxa de crescimento do Nordeste, no pe
riodo 1987/93, foi a redução dos investimen!os públi
cos e a conseqüente diminuição dos investimentos 
privados. Em meados da década de 70, a transfor
maçãÕ bruta de capital fixo da região chegou a al
cançar níveis próximos de 30% do PIB. Em 1991 
essa taxa havia caído para pouco mais de 15%. Um 
aspecto perturbador é o fato de que o investimento 
privado caiu mais rapidamente ainda que o investi
mento público na região. 

':Outra constelação preocupante é a de que o 
Nordeste não conseguiu aumentar o grau de abertu
ra de sua economia para o· exterior_ A estratégia re
gional de crescimento esteve baseada no acesso a 
um mercado interno protegido, com o quaf a região 
não mais poderá contar, na madida em que se con
solida a estratégia bras.flei.ra de liberação eoonômica 
e inserção internacionaL -

Todos· os fatorei que caracterizam novo para
digma de desenvolvimento do Brasil menor presen
ça do Estado, redução da proteção aduaneira, ênfa
se em novas tecnologias e em recursos humanos 
qualificados, inserção e competilivictade intemacio-. 
nal tudo isso conspira para favorecer as áreas·m<iis 
desenvolvidas do País, marginalizando ainda mais 
as regiões pen1éricas. · · -

Por outro lado, dac!qs da Sudene revelam que, 
para o Nordeste crescer ii. uma taxa de 6,6% ao ano, 
no período de 1995-2000, são necessários investi
men!os médios anuais da ordem deUS$18 bilhões. 
I!Jlllõe-se, pois, um esi'Qrço de prÚunda reavaliação 
das politicas, estratégias, prioridades e instrumentos 
de desenvolvimen!o regi.onal. · , 

~ 

2. ~ollticas e estratégias . 
. . Em termos. de políticas. e estratégias, propõe

se dar ênfase às seguintes áreas de atuação do go-
vérno: ·~·; ''· · 
1. De5centJalitaç:lo lrldusúial . . 

Um dos·fatores qoo mais podem conlribuir para 
o aumento das dispari<Jades regionais é a ausência 
de uma política de desc.entralização industrial. A ten
dência natural da ind~ é a de concentrar-se nos 
pólos desenvolvidos, em busca das chamadas eco-
nomias de aglomeração. Essa orientação privada, 
todavia, pode não coincidir com os objetivos sociais 
do governo, pois não leva em conta as desecono
mias extemâs do aumento da pOluição industrial, da 
excesSiva concentração urbana, do empobrecimento 
das regiões periféricas, enfim, todos os custos so
ciais cuja conta é deixada para o governo pagar. 

Como parte de uma estratégia de descentraii
zação industrial; existem amplas possibilidades de 
implantação no Nordeste de pólos agro-industriais e 
de fruticultura (assoc;ados a projetes de irrigação, 
dentro de novo5 niodelos gerenciaís) e de indústrias 
de calçados, de metalurgia, de papel e celulose, me
talmecãnicas, químicas, siderúrgicas, de informática 
(corno parte de pólos tecnológicos) e também de al
guns setores de alto poder germinativo, como, even
tualmente, montadoras de au!omóveis (inicialmente 
com sua produção em boa parte voltada para a ex-
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portação}, além das oportunidades, reconhecidas, 
nas áreas de mineração e de lurismo. 

t indispensável estender e adotar para a Re
gião os mesmos mecanismos e instrumentos de in
centivos utilizados para o Sudeste, com alfquota e 
índi~ diferenciados, de modo que o Nordeste pos
sa competir equitativamente pela atração de novos 
investimentos, mediante estímulos federais, sem a 
necessidade de que seus estados vejam-se obriga
dos a oferecer benefícios fiscais ou financeiros em 
condições não competitivas, uma vez que os esta
dos mais desenvolvidos do país os estão oferecendo 
no limtte máximo, o que cria urna col1corrência des
leal. 

Todos os incentivos dados a nível nacional de
vem ser regularmente estendidos ao Nordeste, em 
condições preferenciais, com especial ênfase no 
caso, da indústria automotiva e componentes indus
triais em geral, para configurar uma explicita-politica 
nacional de desconcentração económica e, em parti
cular, industrial. 

2.lntra-Estrutura 

t precária e ainda limttada a situação do Nor
deste em termos de infr'a-estrutura 

Surge contudo uma oportunidade para a supe
ração dessas dificuldades: com a nova política de 
concessões e privatizações, nacionalmente adotada, 
a iniciativa privada se orientará para o Centro-Sul, 
onde existe maior taxa de retomo para suas aplica
ções. Dessa forma, a União ver-se-á livre da obriga
ção de realizar os investimentos que vierem a ser 
assumidos pelos particulares. 

_ Abre-se, assim, a possibirldade, indiscutível, do 
Governo Federal reformular a matriz terrttorial do 
gasto público, orientando suas aplicações díretas 
para as regiões menos desenvolvidas, especialmen
te o Nordeste. 

Como estamos em época de escassez de re
cursos públicos, sugere-se que sejam direcionados 
para a Região programas negociados pelo governo 
federal com o BID e o Banco Mundial, recorrendo
se, supletivamente, ao regime de concessões, sem
pre e quando viávet. 

Uma programação que mobilize US$1 p bi
lhão/ano das agências mullilaterais de crédito, com 
a respectiva contrapartida, beneficiará o Nordeste 
com a contratação de US$15 bilhões em 5 anos. 
Tais investimentos devem ser concentrados em sa
neamento, irrigação, transportes e energia 

3. Promoçã:J de Investimentos e de Exportações 
O fator crftico para a aceleração do desenvolvi

mento regional é a recuperação da capacidade de 

investimentos da região, com a mobilização de re
cursos··governamentais e privados, de fontes inter
nas e externas. Um trabalho sistemático e ordenado 
de pesquisa e identificação de oportunidades, de or
ganização de um banco de dados sobre a região, de 
estudos de mercado e de elaboração de programas 
e projetas, de concepção e estruturação de pacotes 
financeiros e de divulgação dessas informações se
ria executado pelos órgãos de desenvolvimento re
gional, em articulação com Estados e Municípios, vi
sando ampliar os inveslimentns na região. 

O trabalho de promoção, todavia, não se esgo
ta na mobilização dos recursos. Ele se desdobra na 
orientação dos irrvestimentos em função de algumas 
prioridades bem definidas: · 

- a) reestruturação produtiva da base industrial 
do Nordeste, numa perspectiva de modernização e 
integração competitilia nos mercados mundiais; 

' - b) ampliação e consolidação dessa base pari 
passu com a criação_ de competitividade sistêmica e 
a preservação de vantagens co~tivas dinãmi-
cas· . ' 

c) identificação e neutralização de fatore$ que 
li mittam o acesso dos produtos do Nordeste aos -mer
cados internacionais, particularmente em termos de 
tecnologia, marketing e gestão; . 

cl) fortalecimentn do empresariado local e apro
veitamento das potencialidades endógenas de de
serrvolvimento. 

Para execução de uma politica dessa natureza, 
considera-se indispensável a montagem de uma cor
poração financeira de irrvestimentos, com capacida
de de aglutinar capttais nacionais, públicos e priva-

. dos, e com isso alavancar recursos externos para 
transformação dos trunfos da economia regional em 
riquezas efetivas. 

Por via de conseqüência, promover a atualiza
ção e revisão dos inStrumentos de planejamento e 

. ação atualmente utilizados na política de desenvolvi
mentn regional, os quais mostram sinais evidentes 
de obsolescência e inadequação ao enfrentamento 
dos grandes desafios regionais. 

4. Geração de Errprego e Renda, Desenvolvi
mento Social e Combate à Pobreza. 

Os programas sociais do governo 11ão podem 
se restringir a uma cimensão assistencial, mas de
vem ser integrados nlA'rla ação sistemática para ca
pacitar os pequenos e humildes assim como QS po
bres e indigentes a superarem a sua condição de 
excluídos, habilitando-os para o trabalho produtivo e 
o exercício responsável da cidadania 
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Referidos programas precisam ter a escala 
adequada para atender ao volume populacional da 
Região: cerca de 45 milhões de habilantes. 

5. Suporte Financeiro ao Desenvolvimento da 
Região·· 

É inãiSpensável a elevação doS nf.leis ·de apli
cação financeira pelas insliluições de crédito do Go
verno Federal. de modo a atender ao programa pro
posto no tocante a infra.estruWra e ao setor produti
vo. Do mesmo modo, é preciso mobilizar recursos 
externos. para investimen1D de risco, mediante me
canisroos diversos, inclusive conversão de dívida, a 
fim de propiciar o érescimento acelerado da econo
mia nordestina, em ritmo superior ao da economia 
nacional. 

3. Prioridades 
No que diz respeito a programas setoriais, as 

seguintes prioridades deveriam ser obedecidas: 
1. Educação e Capacitação de Rect.vsos Hu

manos, compreendendo uma ~a mobilização da 
sociedade, através da parceria do governo com a 
empresa privada e as comunidades locais, para a 
execução de um intenso programa de ed~Xação bá
sica e a tormação profissional, utilizando proç e s SJS 

fonnais e não convencionais de ensino (educação à 
õJStãncia). 

2. DesenvoMmeniD Cientfflco e Tecno16gico, a 
partir da regionalização dos programas de ciência e 
tecnologia do MCT e da criação de um programa es
peçial para o Nordeste, enfalizando as áreas de tec
nologia indUSbial. recursos hídricos, dry farming, 
formação profissional (bolsas de estudos) e pólos e 
incti!adoras tealalógicas. 

-O governo federal deveria execular também 
t.U'Il programa espec;aJ vollado para a criação e o · 
apoio a núcléos de excelência nas ooivetSidades re
gionais, voltados para ãreas de interesse do desen
volvimento regional. 

3. I~ visando dolar a região dos 
falores Sislêmicos indispensáveis à atração dos in
vestimentos privados e assegurar sua competitivida
de. São considerados segmentos estratégicos: 

a) Saneametrto 
-Abastecimento de Água (elevação do indica 

de atendimento no Nordeste de 78,2% em 1991, 
para ~,5% no ano 2000, eqtjvalente ao nível de 
atenãunento do Sudeste em 1991.). 

- Esgatarnento Sanitário, {elevação do índice 
de atendimento no Nordeste de 13,2% em 1991, 
para 49% no ano 2000. equivalente à média lllDo
nal em 1991. Observe-5e que o íncice de atenci
mento no Sudeste já era de 70,4% naquele ano). 

b) Irrigação 
- · Irrigação Pública (ampliação de 50.000 

ha/ano de irrigação plilfica no Nordeste, recorrerdo
se ao sistema de concessões serq>re e quando pas
sivei, tanto para a implantação quanto para a opera
ção). 

- Irrigação Privada (financiamento de 1 00.000 
ha/ano de irrigação privada, através do BNDES, 66, 
6N6eF.NE). 

c) Transportes 
- Rodovias (restauração e conservação da 

rede rodoviária; complementação e ampliação das r ... 
gações rodoviárias de importânciá esllatégica e eco
nômica). 

- Implantação da H'Kirovia do São Francisco, 
bem corno da Hidrovia do Pamaíba. 

- Ferrovias(~ e conservação da via 
permanente; implantação da Transnordestina- tre
cho Petrorllla-Salgueiro (PE)-MJSSão Velha (CE); ex
tensão da Ferrovia Norte-Sul até Estreito e Balsas 
(MA); implantação da variante do Paraguaçú (BA). 

- Modernização da irrfra-estrutura e da admi-
nisúação dos Pot!Ds. · 

d) Enegia ~ 
- Complementação da UHE de Xingó; trans

missão de nergia e subeslações; priorizar, mediante 
·concessões, o aproveilamento dos potenciais de ge-
ração; . 

- Definição de políticas de incentivo à geração 
local de energia, com a utilização de fontes altema6-
vas (biomassa, solar e eóriCa) e gás nalural, estimu
lando a aquisição de equipamentos necessários e, 
para o gás, assegurando preços co~ com 
outros energéticos, inclusive a nível illtemacional. 

4. Turistm e SeNiços MOdernos, equadonan
do os problemas de nalureza financeira que estilo 
empenando a execução do Prodetur (com a União 
assumindo a contrapartida do programa negociado 
pelos Estados e jã contratado com o BID), dedicar~
do-se à promoção e marl<eting da Região e estimu
lando a qualidade no receptivo, bem como exploran
do as potenc;arldades de geração de emprego e ren
da dos segmentos mais modernos do setor serviços 
(ex: preslaÇão de serviços na érea de informá1ica e 
scllware). 

5. RecuSos HídTicos, dando prioridade ao 
atendimento das necessidades básicas da popúa
ção e à criação de condições de segurança hídrica 
nas ãreas afetadas por secas periódicas (eliminan
do-se a indesejável traãiÇào dos carros pipa). Isso 
impr10a a estruluração de um sistema otimizado de 
captação, armanezamento e disbibuição de água, 
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para diferentes fins, e o seu gerenciamento integra
do e racional (considerando, portanto, tanto aspec
tos de ofeta como de demanda), o planejamento e a 
integração de bacias hidrográficas, o desenvoM
mento tecnológico e a preservação ambiental, além 
da busca permanente de economia e eficiência na 
utilização dos~ recursos hídricos da região. 

6. Pólos Agroindustriais, especialmente os as
sociados a projetes de irrigação, visando maximizar 
os benefícios dos investimentos feitos nos progra
mas do Dnocs e da Codevast Estudo realizado pelo 
ETENE · (BNB) já tem identificados 14 polos agroin
dustrials com base na irrigação em toda a Região. 

Do ponto de vista dos programas sub-regionals 
ou espaciais (inclusive enfatizando as ligações entre 
regiões) a estratégia de desenvoMmento do Nordes
te deve contemplar, prioritariamente: 

- o aproveitamento das potencial idades do 
Cerrado Setentrional, incorporando vasta ãrea de 
fronteira de expansão agrícola que inclui parcela sig
nificativa do Nordeste Ocidental e já contribui ex
pressivamente para a produção nacional de grãos. 

- a ampliação e aceleração dos programas de 
desenvolvimerrto do Vale do São Francisco e imple
mentação de programa análogo para o Vale do Par
naiba 

- a reorganização e diveJSificação da econo
mia da Zo'1a da Mata. com a modernização da 
agroindústria sucroalcooleira e a recuperação da 
economia cacaueira 

-a implementação de programa de desenvolvi
mento sustentável para o Sarni-Árido, com base na 
estratégia do Projeto ÀridaS-

4. Conclusões 
O que se pretende é dar um salto qualitativo na 

formulação e implementação de uma nova estraté
gia de desenvolvimento do Nordeste, rompendo com 
o passado e projetendo urna nova visão de futuro 
para a região. 

Essa e5tfiltégia enfatizaria um ataque concen
trndo às raízes -do subdesenvolvimento regional e a 
criação de condições para o crescimento autosus
tentado do Nordeste, de torrna convergente e inte
grada com os objetivos do projeto nacional de de
senvolvimento. 

Nesse contexto, o Nordeste nãJ reivindica stbsí
dios Õu privilégios, mas exige igualdade de õportmida
des em termos de a::esso a fatores que furam a base 
de crescimento das regiões hoje mais desenvolvidas 
do PaíS. Quer ter condições de dispt1ar capitais, com
petir nos mercados internacionais, fortalecer seu em
presariado e participar dos foros nacionais onde sãJ 

decididos' os destinos da região. E, sobretudo, quer 
reverter o quadro negativo que - por ignorãncia, pre
conceito ou evidente mã fé - permeia a visão do ·que 
tem sido a política regional de desenvoMmento. 

O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSDBCE) - Sr. 
Presidente, Sr's e ·srs. Senadores, a Organização 
Mundial da Saúde instituiu o dia 7 de abril como o 
Dia Mundial da Saúde. No último domingo, a data 
ensejou reflexões das autoridades e da sociedade 
sobre as condições de vida, de saúde e bem-estar 
das populações. nós mais diversos países. Nada 
mais oportuno, no dia de hoje, do que ocupar a tribu
na desta Casa para falar sobre esse assunto tão im
portante para a vida de tõdos os seres humanos. 

Sr. Presidente, este ano, o Dia Mundial da 
Saúde fui dedicado à reflexão sobre o grande esfor
-ço que precisa ser féilb para a adoção de politicas 
públicas que ofereçam aos cidadãos melhor qualida
de de vida no meio urbano, tendo por slogan "Cida
des Saudáveis Para Viller Melhor". 

O tema escolhido é tão significativo que seiã 
objeto de conferências e "debates, em nível nacional 
e internacional, durante o decorrer de todo o ano de 
1996, assinalando bem a importância que o mei9 ur
bano e sua infra-estrutura têm para a saúde doS se
res humanos. 

Sr% e Srs. senadores. as estimativas demo
grãficas levam a crer que, na virada do müênio, as 
cinco maiores cidacles do mundo deverão ultrapas
sar quinze milhões de habitantes, e outras vinte ci
dades Serão habitadas por mais de dez milhões de 
pessoas. 

Jã nesta década: em que vivemos, a saúde de 
-uin irneriso número. de cidadãos de países ém de
senvolvimento vem :sendo ameaçada pela desnutri
ção. pela falta de saneamento básico e pelas mãs 
condições de habitação, pelo deficiente tratamento 
dos detritos, e o mais grave é que essa. situação ten
de a piorar ainda màis com~progressNQsrescimen
to da população e o preocupante inchaço dos gran
des centros urbanos. 

A saúde das populações urbanas merece ser 
objeto de toda a atenÇão das autoridades nas ÕIVer
sas esferas de governo, em nível nacional, e até 
mesmo de organismos internacionais, pois ela é um 
desafio para todos os que lidam com o problema do 
desenvolvimento humano. 

A Organização Mundial da Saúde considera a 
implementação de projetas "cidades ~ei$:' um 
meio inovador e eficaz de melhorar a saúde e o 
meio urbano, sobretudo das populações de renda 
mais baixa. 
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A implantação desses projetas ajuda os países 
a colocar a saúde e o melhoramento das condições 
de vida como prioridades das administrações muni
cipais, mediante a adoção de um conjunto de medi
das que privilegiam a oferta de serviços de abasteci
mento de água, de tratamento de esgoto, de trata
mento de lixo e, destacadamente, a extensão da oo
beriura dos serviços de saúçle a toda a população. 

Animada com os resultados positivos já alcan
çados em projetes-piloto, a OMS planejou fazer can
tata com milhares de cidades, no mundo inteiro, en
corajando-as a promover a saúde urbana e a efabo. 
rar políticas e proQramas que propiciem a vida em 
um meio ambiente saudável, mesmo nos locais de 
grande densidade populacional. 

Hoje, Sr% e Srs.. Senadores. não se admaem 
mais, do ponto de visto ético, estilos e formas de de
senvolvimento que alijem segmentos sociais ou 
áreas geográficas de seus benefícios, ou que expo
nham o patrimõnio natural a formas de exploração 
que esgotem seus recursos e poluam os espaços na
turais e construídos. Ao contrário, exige-se solidarieda
de com os excluídos e com as futuras gerações. 

No contexto do almejado desenvolvimento sus
tentável, tão enfatizado na Conferência Mundial que 
nosso País teve o privilégio de sediar, no Rio de Ja
neiro, em 1992, saúde e ambiente são, em nossa 
década. enfocados no sentido de atendimento às 
demandas sociais com vistas à construção de uma 
sociedade sustentável. 

Hoje, os países em desenvolvimento vêem-se 
compelidos a compatibilizar pneocupações ambien
tais_ com o crescimento econômico sustentado, que 
se toma necessário para alcançar a eqüidade exter
na. entre diferentes países, e interna, em cada país. 

Em nosso País, bem sabemos que os modelos 
econômicos adotados ao longo da nossa HiS1ória 
têm provocado fortes concentrações de renda e ri
queza. com exclusão de expressivos segmentos so
ciais. Dessa distribuição desigual de riqueza resulta 
grande parte dos problemas que o Brasil enfrenta. 
Ao mesmo tempçi em que degradam o homem, sua 
qualidade de vida· e seu estado de saúde, esses pa
drões de deSenvolvimento aqui adotados vêm favo.. 
recendo a degradação ambiental, por meio da explo
ração preda1ória de recursos naturais e da poluição, 
as quãis. por sua vez. têm gerado impactos nas con
dições de saúde e qualidade de vida da população 
brasileira 

O lançamento ·de resíduos rio arnbiante. sem 
tratamento adequado, provoca a degradação do 
meio, gerando sérios e desnecessários agravos à 

saúdE! humana. pois o lixo sempre cria condições fa
voráveis para a cirrulação e a transmissão de doen
ças. O Governo brasileiro e a Organização Pan
Americana de Saúde OPAS estão seriamente preo
cupados com a significativa mudança no padrão de 
ocorrência das doenças infecciosas e parasitárias e 
com a propagação de doenças emergentes ou ree
mergentes, que se consideravam em processo de 
erradicação ou contioladas. 

A sauação epidemiológica do Dengue e o risco 
de reurbanização da Febre Amarela justificam plena
mente toda a atual preocupação. O nível de disper
são do vetor do Dengue e da Feibre Amarela Urbana 
observado no Brasil e nas Américas constitui uma 
clara demonstração de que as ações de cóntrole do 
Aedes Aegypti , desenvolvidas ao longo dos últimos 
quinze anos, e que absorveram substanciais parcé
las dos escassos recursos disponíveis para o setor 
saúde, infelizmente não têm surtido os resultados 
esperados. 

Um grande esforço precisa ser feito para en
frentar eficazmente os graves problemas que afetam 
a saúde e a qualidade de vida do povo brasileiro, 
mediante a adoção de politicas públicas sau9áveis; 
preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, 
em data tão significativa. 

Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadores, a home
nagem que presto neste momento não se esgota na 
comemoração do Dia Mundial da Saúde. Eu não po
deria deixar de mencionar aqui, nesta tribuna. uma 
outra data extremamente importante: hoje, 8 de 
a:bril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. 

O câncer, mal tão te!llido em nosso século, 
que ataca anualmente milhões de pessoas em todo 
o mundo, não representa na verdade uma única mo
léstia, mas sim um processo comum a um grupo he
terogéneo de doenças, que diferem em sua etiolo-
gia, freqüência e manifestações clínicas. · 

Estudiosos dessa enfermidade enfalizam a im
portância das condições ambientais no desenvolvi
mento deSsa. doença, baseados no conhecimento de 
que cerca de oitenta por cento dos casos de câncer 
seriam direta ou indiretamente relacionáveis a fato
res exógenos, tendo sido identificada forte correia-

~ ção entre a importância da mortalidade proporcional 
por câncer e o nível de urbanização. 

Bem sabemos que, no mundo inteiro, a urbani
zação é crescente e caminha. com freqüência, lado 
a lado com o processo de industrialização. Em noS
so País, hoje, mais de cento e vinte milhões de bra
sileiros vivem nas cidades e as tendências demográ
ficas e epidemiológicas sugerem que, mantidas as 
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aluais condições. em trinta anos. mais de oitenta e 
cinco por cento da nossa população viverão em 
ãreas urbanas e sua qualidade de vida sofrerá as 
conseqüências das condições de Sáíxle, saheamell-' ~ 
to, colete de üxo. abaStecimento de água. habitação 
e meio ambiente existentes nas cfderentes cidades. 

Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores. é por 
essas razões que, no Brasil, o câncer é, sem dúvida. 
um problema de saúde plblica Atualmente, o cân
cer eslá incluído entre as primeiras causas de morte, 
ao lado das doenças do aparelho circula!ório, cau
sas externas, doenças infecciosas e parasilãrias e 
afecções do período peiinatal. 

Segundo estimativas da ptblicação ·o Proble
ma do Câncer no Brasir. elaborada pelo Ministério 
da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer. e revi
sada em 1995, até o ano 2000. as doenças cardio
vasruares. as neoplasias malignas e as causas ex
temas serão responsáveis por cerca de setenta e 
cinco por cento dos óbitos, em nosso Pais. 

Os cUstos sociais do cãncer, quer sejam eles 
diretos ou indiretos, são seguramente bastante ele
vados. Segundo a mencionada ptblicação. 

'Levand&se em conta que a enfermi
dade é de natureza crõnica, pode provocar 
invalidez e exige internação hospitalar e 
aco~hamento ambulalorial freqüentes, e 
que seu diagnóstico e tratamento são realt
zados por equipe mulliprolissional, altamen
te especializada e de formação e manuJen. 
ção onerosas. 81TllfEQandO geralmente tec
nologia sofisticada e cfiSpendiosa, fica evi
dente o alto custo econõmico das neopla-
sias malignas•. ~ 

Neste Dia Mundial de Cormate ao Câncer, 
faço um apelo às autoridades da área de saúde para 
que priorizem o corri>ate a essa terrível doença em 
nosso País. É absolutamente necessário o iilvesfi. 
mentonasáreasde~evençãoe~~~ooo
ce. pois assim haverá maior benefício social e ooo
nômico, em eornpamção com o cus1Eio do tralamen
to da doénça em fase avançada 

O alto percentual de casos de doença avança
da. freqüente no Brassl e em rruitos oulros países do 
Terceiro Mundo, influencia enOrmemente o custo fi-
nal dô tratamento, Senhor Presidente. · 

"Quando é ·leite a correlação entre 
esse custo e o benefício que ele traz ao pa
ciente, medida pelo CUS1D por anos de vida 
ganhos, verifica-5e que o cuskl é variável 
não só com a idade do pacienle ao momen-

lll do diagnóstico, mas tantlém com a locali
zação primâtía do tumor". 

Sr's e Srs. Senadores, a sociedade brasileira 
~~~ ~vem pagando um tributo muito alto como conse

qUência dos ;úlos índices de neoplasias malignas, 
em Iodas as regiões do território nacional. 

Concluo ~ pronunciamento em homenagem 
ao Dia Mundial da Saúde e ao Dia Muncflal de Com
bate ao Câncer, conclamando a lodos os membros 
desta Casa a ~rmos uma profunda reflexão sobre 
os graves problemas que afetam a saCx:te do povo 
brasileiro e a buscarmos soluções definitivas para· a 
crónica falta de. recursos que atinge essa ãrea tão 
impor1ante para. o. desemrolvimento de nosso Pais e 
para o bem-estar de nossa população. 

Aproveitemos a passagem dessas duas datas 
tão significalivas para solicitar a urgente adoção de 
meãldas eficazes de combate ao câncer. bem como 
a irqllementação de políticas plblicas de saúde que 
sejam saudáveis tanto do ponto de vista social quan
to econõmico. pois todo o desenvolvimento econó
mico do Brasil só terá sentido Se for aco~hado 
pelo nosso desenvolvimento social e humano. ~ 

Eraoquelinhaadizer,Sr. Presidente. < 

O SR. PRESIDENTE. (Ernandes Amorim ) • 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos. · 

Es1á encenada a sessão. ;. · 

{l.evanta-5e a ~o às 17h50min.) 

"SUMÁRIO DA :fl!.SESSÃO DEUBERA nYA 
ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM9.DEABRILDE 1996. 

(Publicado no DSF, de 1 O de abril de 1996) 

J'IET1FICAÇÃO 

., ' Na" págli'l3:n" 5932;'"1"' o:JitJna; item 2.2.9 - Co
municaçlio da Presidência, · 

Onde se lê: 
Inserção, a fim de complementar a pauta das 

sessões deliberalivas orcf!Oárias, sem objeção do 
Plenário. das Mensagens n"s 405195, 124 a 127 e 
192196 e Proposta de Emenda à Consliluição n"s 27 

e 61195-------·--·----····----~---· ---
Leia-se: 
Inserção. a fim de complementar a pauta das 

sessões deliberalivas orcfmárias, sem objeção do 
Plenário. das Mensagens n"s 405195, 124 a 127 e 
129196 e Proposlas de Emendas à Constituição n"s 
27 e 61195--··--------·-·-·····-----'-·-
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Ata da 40ª-Sessão Não Deliberatlva, em 12 de abril de 1996 

2ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Emandes Amorim e Jefferson Peres 

(Inicia-se a Sessão às 9h} 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -De

claro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSoS tra

balhos. 
O Sr. 1"- Secretãrio em exercício, Senador Jef· 

ferson Peres, procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberaçflo do Senado 
Federal a escolha de nomes indicados para 
cargos, cujo provimento depende de sua 
prévia aqui~ncia: 

MENSAGEM N0-146, DE 1996 
(NO 276196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição Federal, e de acordo com o disposto no 
art. 56, § 12, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
no 93.325, de 12 de outubro de 1986, e no art. 39, § 
1"-, do Decreto no 1.756, de 22 de dezembro de 
1995, SLtlmeto à apreciação de Vossas Excelências 
a escolha. que desejo fazer, do Senhor Alexandra 
Addor Neto, Ministro de Segunda Classe, da Carrei
ra de Diplomata, para, cumúalivamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República de Ango
la, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Democrática de São Tomé e Principe. 

Os méritos do Embaixador Alexandra Addor 
Neto, que me indtJzilam a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam da anexa in
fonnação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasilia, 1 o de abril de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

EM N"-133iDP ATC/G-MREIAPES 

Brasilia, 4 de abnl de 1996 

Excelen!íssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 56, § 1"-, do Regula
mento aprovado pelo Decreto no 93.325, de 12 de 

outubro de 1986, e no art. 39, § 12, do Decreto no 
1. 756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apre
ciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Men· 
sagem ao Senado Federal destinada à indicação do 
Senhor Alexandre Addor Neto, M)nistro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativa
mente com o cargo de Embaixador do Brasit junto à 
República de Angola, exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto à República Democrática de São 
Tomé e Príncipe. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o país e Curriculum Vi1ae do Embaixador 
Alexandre Addor Neto, que, juntamente com a Men
sagem ora submetida à apreciação de Vossa Exce
lência, serão apresenlados ao Senado Federal para 
exame de seus ilustres membros. ~ 

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampralil, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vi1ae 

Embaixador ALEXANDRE ADOOR NETO 
Cuiabá/MT, 30 de oul!ilro de 1943. 
Filho de Alexandre Magno Addor Filho e de AJ.. 

tair Cardozo Addor. 
Bacharel em Direito, URFRJ. 
Ministro de SeQunda Cla<>se, 19 de jUlho de 

1989. 
Chefe da Divisão da Asia e Oceani<HI, 1989. 
Chefe da Divisão de Imigração, 1990. 
Coordenador-Executivo do Departamento Eco-

nõmico, 1991. 
Chefe de Gabinete do Stbsecrelário-Geral 

para Assuntos Econômicos, 1992. 
Chefe de Gabinete do Subsecretário-Geral de 

Planejamento Politico e Econômico, 1992193. 
Moscou. Ministro-Conselheiro, 1993195. 
Luanda, Errtlaixador. 1995i96 
Finep, Analis1a de Projetos. 1979189. 
Represen1ante da FINEP no Conselho de De-

senvolvimento Industrial do Ministério da Indústria e 
Comércio, para o Grupo de Trabalho Odonto-Médi
co-Hospitalar. 

Coordenador da Comissão de Tecnologia em 
Saúde da Finep. 
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Representante da Finep no Seminário Interna
cional sobre a Indústria de Produtos de Saúde, Ma
dri, 1985. 

Secretári<rGeral da Associação Brasileira e do 
Sindicato Paulista da Indústria de Materiais e Equi
pamentos Odonto-Médico-Hospitalares e de Labora
tórios da Federação da Indústria do Estado de São 
Paulo. 

Chefe do Departamento ele "Transporte e Ener-
gia da Finep; 1985/86. . . .. 

Assessor do Diretor de Administração do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1987. 

Chefe do Núcleo de Planejamento da Direloria 
de Administração do lnstitu)o Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 1988. 

Chefe da Coordenadoria-Geral de Planejamen
to e Organização, do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística. 1989. 

Assessor da Presidência do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 1989. 

Mario Emanl Saacle, Diretor-Geral, substituto, 
do Departamento do Serviço Exterior. 

SÃO TOMÉ E PR[NCIPE 

Arquipélago localizado na linha do Equador, a 
República de São Tomé e Príncipe tomou-se inde
pendente de Portugal em 12-7-1975. Constitui hoje 
uma república parlamentarista e pluripartidária, sen
do o Chefe de Estado o Presidente Miguel dos Anjos 
Trovoada e o Chefe de Governo o Primeiro-Ministro 
Carlos Alberto Monteiro Dias da Graça. 

2. Com um PIB de US$ 44 milhões e renda per 
capita de US$ 360.00, a economia de São Tomé e 
Príncipe distribui-se em 27.8% no setor primárto, 
12.9% no setor secundário e 59.3% no sefor terciá
rio. O pais exporta principalmente cacau e importa 
alimentos, animais vivos, petróleo e bens de capital. 
Seu mais importante parceiro comercial é Portugal. 

3. No campo interno, o Governo do Presidente 
Miguel Trovoada, eleito dei110Cilllicamente em 1991, 
vem enfrentando problemas econõmicos e sofrendo 
relativo isolamentO interno. Em outubro de 1994, to
ram realizadas eleições parlamentares, antecipadas 
em tunçãó da crise político-institucional então vigen
te, no que dizia respeito à divisão de poderes entre 
os Chefes de Estado e de Governo. Com a vitória do 
Movimento de Ubertação de São Tomé e Príncipe -
Partiõo Social Democrático (MLSTP-PSD), o Gabi
nete ministerial fói reestruturado, a fim de se compor 
um Governo de Unidade Nacional. Em agosto de 
1995, golpe militar derrubou temporariamente o Pre
sidente Miguel Trovoada e o Primeiro-Ministro Dias 
da Graça. A condenação do golpe pela comunidade 

intema::ionat, em especial pelos países africanos de 
· língua Õliciai portuguesa, acrescida de mediação do 

Chanceler angolano Venâncio de Mou'a, propiciaram 
prontamente a reversão do golpe e o restabelecimento 
da nonnalidade politica e insti!ucional. Está prevista 
para jooho de 1996 nova eleiçã? presidencial. 

4. No campo externo, o Governo santonense 
prioriza a cooperação econõmica internacional, mui
to importante para o pais e que· envolve rriontlnte de 
recursos superior ao orçamento nacional Os maio
res parceiros têm sido o Banco Mundial, o Banco 
Africano de Desenvolvimento, Portugal, França e 
Angola Os setores prioritários para os quais o Go
verno santomense busca parceria são o tunsmo, a 
pesca industrial, o fómecimento de energia e os 
transportes aéreos. Portugal tem papel proeminente 
no âmbito da cooperação econõmica, na formação 
de quadros, na gestão de empresas públicas, na aü
vidade bancária, na hotelaria, no turismo, nos trans
portes aéreos, nas culturas básicas (cacau e café), 
no fornecimento de energia e nos serviços hospitala
res, bem como tem-se empenhado em neutralizar a 
influência sobre o pais dos Estedos francófOf10S da 
região. Com efeito, a França tem mantido um perfil 
attemente agressivo em São Tomé e Príncipe, atra
vés do patrocínio de cursos de francês e a instala
ção de antenas parabólicas para captação de pro
gramas de televisão em francês. A cooperação pres
tada pela França tern-se estendido, também, às 
ãreas da saúde, agricultura e construção de estra
das. Em dezembro de 1995, por ocasião da Cimeira 
da FrancofOnia, realizada no Benin, São Tomé e 
Príncipe foi admitido como observador. Angola, que 
se pr~ com a intensificação da influência fran
cesa Sobre o Governo santomense, presta assistên
cia em duas áreas fundamentais: fómecimento de 
petróleo, sem custos para São Tomé e Príncipe, e 
cooperação militar, com o eslacionamen1D de fórça 
angclana,cle.cerca de 400 homens no.,país, decidida 
após o malogrado golpe mlitar do ano passado. 

5. Como integrante dos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e sendo um 
pais atlãntico, São Tomé e Príncipe tem para o Bra
sil uma importância natural. O Governo de São 
T orné e Príncipe, que reconhece a importância das 
bolsas de estudo concecfidas pelo Bra511 a estudan
tes santomenses, mantém a expectativa de que o 
Brasil venha a participar ativamente do projeto de 
desenvo!Wnento econõ~.lil:k. pai&..,Q.~.tem 
interesse em intensificar suas relações com São 
Tomé e Príncipe, especialmente no âmbito da Co
munidade dos Países de Língua Portuguesa Nesse 
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contexto, é possível conceber-se o aprofundamento da 
coordenaçãl polílica entre os dois países em foros 
ml.itila1erais e o incremeniD da coàperaçã:> bilateral, 
especialmente no campo da segurança alimentar, atra
vés de esquemas trila!erais, montados com organis
mos intema::ionais tais como o PNUD. A cooperação 
cúlural também pode vir a ser ampflada, ;'lC!usive 
como fonna de contrabalançar a influência francesa 
Como exemplo, poder-se-iam cílar a divulgação de 
programas de felevisàJ brasileiros em São Tomé e 
Príncipe, em especial as telenovelas. O Brasil poderá 
igualmente estar pr!lSen!e em projetos econõmicos de 
infra.€strutura, dos quais São Tomé e Prí~ carece; 
o Governo santomense demonstrou interesse em es
tabelecer contatos com a Petrobrás, com vistas à pros
pecção de pe1róleo em águas profundas. 

6. O Brasil mantém relaÇÕeS diplomáticas com 
São Tomé e Príncipe desde 1975. A Embaixada do 
Brasil em Angola acumula a representação junlo ao 
Governo santomense. São Tomé e Príncipe é repre
senlado no Brasil por sua Missão junlo à Organiza
ção das Nações Unidas. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

MENSAGEM NO- 147, DE 1996 
(NO- Z17196, na origem) 

Senhores Membros do SenadO Federal, 
De conformidade com o art 84, inciso XXV, da 

Constituição Federal, e de acordo com o dispos1o no 
art. 18, inciso I, e nos ariS. 56 e 58 do Regulamen1o 
de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decre
to~ 93.325, de 1" de outubro de 1986, no art 53, in
ciso I, alínea a, e no art. 54 do Anexo I ao Decreto ri' 
1.756, de 22 de dezentllo de 1995, submeto à apre
ciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Sérgio Barbosa Serra. Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer o cargo de Embaixador do Brasil jun1o à Repúbfica 
daCoréia. 

Os méritos do Embaixador Sérgio Barbosa 
Serra que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função consiam da anexa in
formação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brastlia, 1 o de abril de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

EM N2.135/ADP/DSEIARC/G-MREIAPES 

Brasília, 4 de abril de 1996 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons

tituição, com o ci:«oosto n<> art 18, inciso I, e ncs 

ar1a:·96 e 58 do Regulamento de Pesscal do Serviço 
Exterior, aprovado pelo Decrelo ri' 93.325, de 12 de 
outubro de 1986, no art. 53, inciso I, alínea a, e no 
art 54 do Anexo I ao Decreto n" 1.756, de 22 de de
zembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Sérgio 
Barbosa Serra, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto à República da Coréia 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o país e Cunriculum Vitae do Embaixador 
Sérgio Barbosa Serra que, junlamente com a Men
sagem ora submetida à apreciação de Vossa Exce
lência, serão apresenlados ao Senado Federal para 
exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamenla, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Eslado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae 

Ministro de Primeira Classe SÉRGIO BARBO-
SA SERRA . 

Rio de Janeiro/RJ. 24 de maio de 1944. 
Filho de Joaquim de Almeida Serra e Wanda 

Barbosa Serra. 
CPCD, IRBr. 
CAE, IRBr. 

·Terceiro Secrelário, 17 de fevereiro de 1966. 
Segundo Secretário, rnerecimenlo, 31 de de-

zembro de 1968. 
Primeiro Secretário, rnerecimen1o, 5 de ou!Jbro 

de 1974. 
Conselheiro, merecimenlo, 2 de marÇo de 

1979. 
Ministro de Segunda Classe, merecimen1o, 29 

de junho de 1984. 
Ministro de Primeira Classe, merecimenlo, 23 

de junho de 1995. 
Assistente do Chefe da Divisão de Politica Co

mercial, 1966169. 
Subchefe da Divisão de Estudos e Pesquisas 

de Mercado, 1976179. 
Chefe da Divisão de Operações de Promoção 

Comercial, 1979/83. 
Chefe do Deparlamento do Serviço Exterior, 

1987/90. 
Direlor-Geral do Departamento da Ásia e 

Oceania, 1990/96. 
Nova York, Cônsui-Adjunlo, 1969fi2. 
Nova York, Subchefe do Secom, 1969/72. 
TóOli:'/. Segundo Seqetário, 1972174. -
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Tóquio, subchefe do Secon, 1972!73. 
Sydney, Encarregado, 1973. 
Tóquio, Primeiro Secretário, 1974176. 
Tóquio, Chefe do Secam, 1974176. 
Bucareste, Encarregado de Negócios, 1983. 
Nova York, Cônsul-Geral-Adjunto, 1983/87. 
Nova York, Chefe do Secam, 1983/87. 
Nova York, Encarregado do Consulado Geral, 

1984,1986 e 1987. · 
"Negociações Kennedy' do GATT, Genebra, 

1966 e 1967 (assessor). XXIV Sessão das Partes 
Contratantes do GATT, Genebra, 1967 (assessor). 

Negociações para a Recomposição da Usla III 
-Brasil, GATT, Genebra, 1968 (assessor). 

Conselho de Política Aduaneira, Rio de Janei
ro, 1968/69 (representante-suplente do MRE). 

Sessão Inaugural das Negociações Comerciais 
Multilaterais, GATT, Tóquio, 1973 (assessor). 

EXpOsição Oceãnica Internacional de Okinawa 
(Expo75), Tóquio e Okinawa, 1974 e 1975 (comissá
rio-geral na fase prepara1ória). IV Sessão do Comitê 
sobre Recursos Naturais, ECOSC, Tóquio, 1975 
(delegado). 

X Feira Internacional do Pacífico, Urna, 1977 
(direlor"fleral do pavilhão do BrasiQ. 

Convênio MRE/Ministério da Agricultura!IPEA 
destinado a promover pesquisa sobre a demanda 
mundial para produtos agropecuários de interesse 
do Brasil, Brasma, 1978179 (representante do MRE). 

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Guine Bis-
sau, Bissau, 1979 (membro). . 

I Reunião da Comissão Mista BrasiK:abo Ver
de, Mindelo (Cabo Veide), 1979"(mermro). 

- 11 Reunião da Comissão EconOmica FrancO
Brasileira de Indústria e Comércio, Paris, 1979 
(membro). 

I Reunioo da Comissã:l Mista Corneroial Brasii
Rep(i)lica Popuiar da China, Peqtim, 1980 (rnentlro). 

11 Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, 
Brasma, 1981 (membro). 

Missão Econômico-Comercial aos Países
Membros da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN), Kuala Lumpur, Cingapura, Jacar
ta, Manila e Bangkok, 1981 (rnenilro). 

Comitiva do Ministro da Fazenda a Países do 
Oriente Médio, Bagdá, Kuaile, Manama, Jeddah e 
Riada, 1981 (membro). 

111 Reunião da 'Comissão Mista Brasil-Cabo 
Verde, Praia (Cabo Verde), 1982 (membro). 

I Reunião da Comissão Brasil-Angola, Brasíüa, 
1982 (membro). 

I Reunião da Comissão Misia Brasil-Gabão, U
breville. 1983 (membro). 

III Reunião da Comissão Misla Brasil-Costa do 
Marfim: Abidjan, 1983 (membro). 

Grupo de Tralbalho instituído pela Resolução n2 
137 do CONCEX para tratar de débitos de terceiros 
países para com o Brasil, arasma, 1 983. 

Missão Comercial do Dire!or da CACEX ao Irã, 
Teerã, 1983 (membro). · ' . 

Ordem de Rio Branco, Graiide Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Medalha Mérito San!os Dumont. Brasil. 
Medalha Mérito T amandaré, Brasil. 
Ordem do T escuro Sagrado, 3"- Grau, Japão. 
Ordem de Bernardo OHiggins, Comendador, 

Chile. 
Ordem da Águia Asteca, Comendador, México. 
Mario Emanl Saade, DiretorGeral, substituto, 

do Departamento do SeiViço Exterior. 

Dados básicos sobre Países 

Atualização em: 25-S-96 

País: REPÚBLICA DA CORÉA: ·· -
Responsável: DA?C-11 

Síntese do Pais 

Nome Oficial do País: República da Coréia 
Área em Knil: 99.391 ,82 i<M2 
PopuJaçao: 44,453 milhões hab.Ano: 1994 
Ungua: Coreano 
Data Nacional: 15 de agosto 
Capital: Seul 
Fronteira com o Brasil: -
Colônia Brasileira: 40 
Sistema de Governo: Presidencialismo 

Autoridades 

Chefe de Estado: Kim Young Sam 
Chefe de Governo: Kim Young Sam 
Chanceler: Gong Ro Myung 
Enmixador do Brasil: Sam Hoon Kim 

Presença Brasileira 

Chefe do Pos!o: Embaixador Wz Mat!oso 
Maia Amado 

Missão Brasileira: 192-1 1, Keum Jung B!D; 
Room 3011306, 1407, Ulchiro 1-GA, Chung-Gu, 
Seoul, Republic of Korea- CPO Box 2164 

Outras Repartições e Valig e Vasp 

Temas sobre o Pais 

A reunificação peninsular. 
A problemâtica nuclear com a Coréia do Norte. 
Regionalização e globalização da politica ex-

tema 
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Relações com as principais potências cujos in
teresses de segurança convergem na Peninstia: 
EUA, China, Rússia e Japão. 

Participação na APEC. 
Participação no Post-Ministerial Meeting da 

ASEAN. 

Temas da Agenda Bilateral 

Cooperação cienblico-tecnológica 
Captação de investimentos coreanos. 
Diversificação do comércio bilateraL 
Cooperação cultural e educacional. 
Cooperação Turística. 
Créditos do Economic Cooperalion Develop

ment Fund (ECDF) do Eximbank da Coréia Troca 
de visitas de autoridades de alto nível 

Prorroção de seminários sobre ambos os países. 
Troca de missões empresariais. 
Constituição de joint venturas. 

'VISitas Oficiais 

Missão parlamentar brasileira (jan. 1989); 
Park Jyun Kyu, Chefe da Missão Especial da 

RC à posse do Presidente Fernando Collor (março 
de 1990); 

General-de-Exército Jonas de Morais Correa 
Neto, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 
(outubro de 1990); 

Ministro José Neri da Silveira, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal (deze!Tbro de 1990); 

Chanceler Francisco Rezek (agosto de 1991). 
Chanceler Gong Ro-Miung (agosto da 1995). 

AIOs Bilaterais 

Acordo de Comércio (maio de 1963); 
Acordo Cultural (fevereiro de 1966). 
Memorandun de entendimeric cria1Cb a oorriss1'rJ 

mista 8rasi-Rep(bJica da Coréia (sàal ilro de 1989); 
Convenção destinada a evitar a d~la tribula

ção e prevenir a evasão fiscal em matéria de impos
tos sobre a renda (março de 1989); 

Acordo sobre cooperação nos campos da ciên
cia e tecnologia (agosto de 1991); 

· Acordo sobre serviços aéreos entre seus res
pectivos territórios e além (agosto de 1992). 

Acordo, por troca de notas, para dispensa de 
vistos em passaportes diplomáticos e de serviço 
(1992); tratado de extradição (1995); 

Acordo de proteção e promoção de investimen
tos (1995). 

Comércio Bilateral 

Eí<p(lrtáÇões do Brasil: US$752.041 .511 ,00 Ano: 
1995 . 

t:'rinciPais Produtos: produtos em aço e ferro, 
hemalita vermelha, alumínio em barra, fibras de ma
deira, suco de laranja cone., soja, café 

Importações para o Brasil: 
US$1240.144.508,00 Ano: 1995 

Principais Produtos: automóveis, tecidos de po
tiéster, vídeo-cassetes, tubos para televisão a cores, 
TV a cores; circuitos integrados. 

Economia 

PIB: US$379,5 bilhões Ano: 1994 . 
Moeda/Câmbio: WON 760,90 = 1 dólar em 28-

4-95 
Princ. Ativ. Econõmica: serviços (60,9% do 

PIB) , 
Exportações Totais: US$125,100,000,000.00 

Ano: 1995 · -
Principais Produtos: Produtos eletrônicos, têx

teis, ferro e aço, químicos, automóveis, navios. 
Importações Totais: US$134,900,000,000.00 

Ano: 1995 
Principais Produtos: Corrbustiveis, maquinaria, 

componentes elelrônioos, produtos agrícolas, químicos. 
Déficit US$9,800,000,000.00 Período: 1995 

lnfonnaçOes para viagem 

Võos do Bras~: Vasp 
Korean Airlines 
Korean Airlines 
Exigência de Visto: Dispensa unilateral de Vitur 

para permanência de até 15 dias. Existe acordo em 
vigor para supressão de Vidip e Vísot 

Fuso Horário: + 12 horas 
Corrente Bétrica: 11 O e 220 V/60 CC 
Padrão de TV: NTSC 

República da Coréia 

I - Aspectos gerais 
O cfima de tensão na Península coreana ni'.o 

se dissipou com o fim da Guerra Fria. Após a morte 
do Presidente da Coréia do Norte, Kim 11 Sung, o 
diálogo politico entre as duas repúblicas não foi reto
mado e as relações entre os dois governos têm sido 
marcadas por relórica contundente. Seul financia 
(juntamente com Washington e Tóquio) a Korean 
Península Energy Development Organizalion com 

. vistas a substituir os reatares norte-coreanos mode
rados a grafite, por unanimidade moderadas a ãgua 
leve, que são menos proliferantes. 

Entre l990 e 1994, a economia coreana apre
sentou crescimento real anual médio de 7 ,5%. O 
PIB em 1994 foi de US$376.9 bilhões e a renda per 
capita de US$8A83. Em 1995, a baisnça comer-
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cial coreana atingiu a cifra recorde de US$260 bilhõ
es, apresentando déficit de US$9,8 bilhões. 
II - Relações bilaterais 

O Brasil e a República da Coiéia estabelece
ram relações diplomâticas em 1959. 

Em setembro/95, o Chanceler Gong Ro Myung 
esteve no Brasil, retribuindo a vista que o então 
Chanceler Francisco Rezek fizera a Seul em 1991. 
O Presidente Kim Young Sam delierâ visitar o Brasil 
em setembro/96. 

Nos ütimos três anos o comélcio bilateral corres
pondeu aos segtintes valores (US$rrulhões FOB): 

1993 1994 1995 

Exportações do Brasi 537,6 634,3 827,4 

I Blasil 3737 6295 1.3224 

Em 1995, o comércio bilateral atingiu níveis re
cordes, tendo a balança sido, pela primeifa vez nos 
últimos anos, deficitâria para o Brasil. Os automó
veis foram o principal produto exportado pela Rc.. 
Por essa razão, o Governo de Seul demonstrou in
satisfação com as recentes meãldas adoladas pelo 
Brasil no setor automotivo, com elei1os adversos 
para as exportações coreanas. O representante co
reano foi o mais critico contra o Brasil em recente 
reunião convocada em Genebra sobre esse tema 

{A Co~o de Relaç6es Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N<'-148, DE 1996 
(~ 278196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade oom o art. 52, inciso IV, dia 

ConstitUição Federal, e de acordo com o disposto no. 
art 18, inciso I, nos arts. 56 e 58, do RegulameniD 
aprovado pelo Decrelo n" 93.325, de 1"- de oull.lbro · 
de 1986, e no art. 53, inciso II, alinea a, do Decrelo 
n" 1.756, de 22 de dezermro de 1995, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Abelardo da Costa Arardes 
Júnior, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Bras>1 junlo à República Islâmica do Paquistão. 

Qs mérilos do Ministro de Segunda aasse 
Abeiardo da Costa Arantes Júnior, que me induziram 
a escolhê-lo para o dese01)enho dessa elevada fl.n
ção, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores. 

Brasma, 10 de abril de 1996.-Fernando~ 
rique cardoso. 

- - --

EM N!' 1_4o'DP/DSE/ARC/G-MRE/APES 

Brasma, 4 de abril de 1996 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

. De acordo com o art 84, inciso XXV, da Cons
titl.ição, oom o disposto no art 18, inciso I, e nos 
arls. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Se!Vi
ço Exterior, aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 12 
de outubro de 1986, no art 53, inciso II, alínea a, e 
no art 54, do Anexo I ao Decreto n" 1.756, de 22 de 
dezerilbro de 1995, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Abalar
do da Costa Arantes Júnior, Ministro de Segunda 
Classe, da carreiTa de Diploma1a, para exércer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Is
lâmica do Paquistão. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o país e curriculum vitae do Embaixador 
Abelardo da Costa Arantes Júnior, que, juntamente 
com a Mensagem ora submetida à apreciação de 
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado 
Federal para exame de seus ilustres membros. i 

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampre~ Mi-
nistro de Eslado das Relações Exteriores. c 

INFOR~ÇÃO 

Curriculum Vitae 

MiniStro de ~unda Classe ABELARDO DA 
COSTA ARANTES JUNIOR 

Florianópolis!SC, 4 de dezembro de 1942. 
Rlho de Abela!do da Costa Arantes e Victoria 

FernandeS Aran!es. ·CPCD, IRBr. Curso de Prática 
Diplomâlica e Const.iar, IRBr. ' 

V Curso de T reinamenlo e Aperfeiçoamento 
para Diplomatas Chefes de Setores de Promoção 
Comercial (CTNSECOM). CAE, IRBr. 

Bacharel em Direito, PUC/RJ. 11 Licença em 
História, Universidade de Louvaln. 

Terceiro Secretário, 25 de outubro de 1968. 
Segundo Secretário, antigüidade, 20 de feve

reiro de 1972. 
Primeiro Secretário, merecimento, 12 de julho 

de 1978. 
Conselheiro, merecimento, 17 de dezembro de 

1981. 
MiniStro de Segunda Classe, merecimento, 19 

de dezembro de 1990. 
Assistente do Chefe.da~Dillisão ~ C!ganiza

ção, 1968171. 
Chefe, substituto, da Divisão de Organização, 

1969/70. 
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Assistente do Chefe da Divisão de Energia e 
Recursos Minerais, 1981/82. 

Chefe, substitulo, da Divisão de Energia e Re-
cursos Minerais, 1981/83. 

Chefe da DivisãodaÁfrica-1,1988191. 
Viena. Terceiro Secretário, 1971/72. 
Viena. Encarrega:lo do Serviço Consular, 1971. 
Viena. Segundo Secre$io, 197217 4. 
lrlell2. Representante, stbslitulo, do Bras~l junto 

à Agência lntemacX>nal de Energia Atõmica, 1973175. 
Varsóvia. Segundo Secretário, 1975178. 
v arsóvia. Enc;:lrregado de Negócios, ai., 1975 

e 1977. 
Bruxelas, CEE, Segundo Secretátio, 1978. 
Bruxelas, CEE, Primeiro Secretário, 1978181. 
Londres. Conselheiro, 1983. 
Moscou, Conselheiro, 1986188. 
Moscou, Encarregado de Negócios, ai., 

1986/8& 
México, Ministro Conselheiro, 1991. 
Boslon, Cônsul-Geral, 1993/96. 
Negociação do Acordo de Cooperação Brasil

Espanha no Campo dos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear, Madri, 1981 (membro). 

Governador Alterno do Brasil junto à Agência 
Internacional de EnergiaAtômica, 1981 e 1983. 

IV Reunião do Grupo de Peritos sobre Adminis
tração Internacional do Combustível Irradiado 
(ISFM), Subgrupo B, Viena, 1982 (chefe). 

VI Reunião do Subgrupo IPS!Salvaguardas, do 
Grupo de Peritos sobre Armazenamento do Plu!Onio, 
Viena, 1982 (chefe). 

Reunião da Junta de Governadores da Agência 
lntel'nacional de Energia Atómica, Viena, 1982 
(membro). 

Grupo de Trabalho lnterministerial .sobre Gás. 
Brasília. 1982 (representante do MRE). 

11 Reunião do Comitê Preparatório a Conferên
cia das Nações Unidas para a Promoção da Coope
ração Internacional nos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear, Viena, 1982 (chefe). 

VIl Reunião do Subgrupo IPS/Salvaguardas, 
Viena, 1982 (chefe). 

V Reunião da Comissão de Ministros da Orga
nização Latino-Americana de Energia (OLADE), 
Kingston, 1982 (assessor). 

Brupo de Trabalho Brasii-URSS sobre econo
mia e comércio, Moscou (chefe), 1988. 

Delegação brasileira 6 11 Sessão da Comissão 
Mista Brasil-Zaire. Kinshasa (membro). 1988. 

Delegação brasileira a IV Sessão da Comissão 
Mista Brasil-Angola, Lua1da (membro), 1989. 

Delegação brasileira a III Sessão da Comissão 
Mista Btasii-Nigéria, Lagos, (membro), 1989. 

Professor. Hislória Modema. Universidade de 
Brasflia, 1989. 

Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do De
partamento do SeNiço Exterior. 

Nome Oficial do Pais: República Islâmica do 
Paquistão 

Área em krrf!: aproximadamente soo mil 
Popuiação: aproximadamente 126 milhões 
üngua: Urdu (oficial), inglês, oulras línguas re-

gionais. 
Data Nacional: 23 de março 
Capital: lslamabad 
Colônia Brasileira: aproximadamente 15 pes-

soas, segundo os últimos dados disponíveis. 
SiStema de Governo: República ParlamentariSta 
Religião: Islamismo (oficial) 
Chefe de Estado: Farooq Ahmad Khan Legharl 

(Presidente) 
Chefe de Govemo: Benazir Bhutlo (Primeira 

Ministra) 
Chanceler: Sardar Aseff Ahmed Ali 
Atual Embaixador do Brasil em lslamabad: 

Paulo Dyrceu Pinheiro 
Embaixador do Paquistão no Brasil: Samuel T. 

Joshua (desde 1995) 
Temas sobre o Pafs: 
Independência (1947) • Conflitos com a fnõra 

(1947, 1965 e 1971) ·Suspensão da ajuda militar e 
econõmica dos EUA • Vitória nas eleiçõeS gei'ais do 
Pakistan Peoples Party da aliJai Primeira Ministra 
Benzair Bhutlo (1993) • Apoio aos rebeldes Mujahi
din do Afeganistão (1979-1989) e a reoosntrução do 
país (1994) • DesenvoMmento de programa nuclear 
com capacidade para produzir bomba atómica • 
Pressões com internacionais para assinatura do 
TNP • Saneamento das finanças públicas e pro
gramas de privatização • Polêmicas internas em 
tomo da adoção da lei islâmica (sharia) (1994) • 
Disputa da região de Cachemira. apoio à militância 
e tentativas de intemacionafizar a questão (1994-
1996) * Participação na SAARC e no SAPTA * 

Emenda Brown do Congresso norte-americano 
(1995) • Melhoria das Relações com os Estados 
Unidos • Noticias de cooperação nuclear-militar 
com a China 11995) 

Temas da Agenda Bilateral BrasiVPaquis
tão: 

Articulação em foros multilaterais • Tentativas 
de Intercâmbio incipiente na área de ciência e tecno' 
logia • Esforço conjunto nó programa de Educação 
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para Todos da UNESCO· Troca de missões milita
res • Ampliação das relações comerciais. 

Visitas Bilaterais: 
Secretário-Geral das Relações EXteriores, Em

baixador Flecha de Uma, ocasião em que foi assina
do Acordo bilateral de Cooperação Científica e T ec
nológica (1980) • Ministro das Relações Exteriores 
do Brasil, Saraiva Guerreiro (1984) • Ministro do Pe
tróleo do Paquistão, Chaudry _N." A. Khan (1991) • 
Missões parlamentares paquistaneses (1991 e 
1992) • Ministro do Meio Ambiente do Paquistão, 
Anwãr S. Khan na qualidade de enviado especial do 
Primei..O:.Ministro Sharif (1992) • Primeiro Ministro do 
Paquistão, M. Nawaz Sharif (Eco-92) • Repre
sentante especial da Primeira Ministra do Paquistão, 
Emb. T auqir Hussan (1994) • Delegação Parlamen
tar do Paquistão chefiada pelo ex-Primeiro Ministro 
Ghulam Jatoi (1994) •m Ministro da Educação do 
Paquistão, lmdad Ali Awan (1994) • Senador Syed 
lgbal Haider, ex-Ministro da Justiça e Assuntos Par
lamentares, na Chefia da delegação paquistanesa 
às cerimônias da posse do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso (janeiro 1995) •. Delegação do 
National Defence College (1995) 

Ates Bilaterais: 
Estabelecimentos de relações diplomáticas 

(1947) • Criação de Embaixada em Karachi (1951) • 
Acordo Cultural (1968) • Aoordo Comercial (1982) • 
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial • Acordo 
para a abertura de escrit6rio comercial em São Pau
lo (1984) • Acordo de Cooperação Cientifica e Tec
nológica (1988) • 

Comercio Bilateral 
- Exportações Brasileiras (dados aproximados): 

US$ 83 milhões (1993) 
US$ 40 milhões (1994) 
US$107 milhões (1995) 

Importações brasileiras (dados aproximados):·'" 

US$18 milhões (1993) 
US$15 milhões (1994) 
US$69 milhões (1995) 

Principais·· pródutos de exportação brasileira 
(1995): Óleo de soja (US$58 milhões), produtos si
derúrgicos, óleo de algodão, transformadores e suas 
peças. minério de ferro, papel, produtos químicos, 
fumo, fios sintéticos, imãs, veículos automotoras, pe
ças de m.áquir.as-agrícolas.._ 

Principais produtos importados pelo Brasil do 
Paquistão (1995): Têxteis, produtos de coura, tape
tes, arroz. 

Economia: 
PIB: US$52 bilhões, aproximadamente cresci

mento do PIB: 4,0"A> (1994) 4,6% (1995, estimado) 
Mneda/cãmbio: Rupia Paquistanesa (PR) 

(1US$ = 34,22, em janeiro de 1996) 
Atividades Econõmicas: Agricultura (24%), in

dústria (19%), comércio (16%), serviços (31%), mi
neração. 

Exportações Totais: US$6,7 bilhões (1993) 
Principais Produlas: AlgOdão, arroz, têxteis. 

·Importações Totais: US$9,65 bilhões (1993) 
PrinciPaiS Produlas: Derivados de petróleo, 

maquinário, produtos químicos. 

(A Comissão de Relações Exteiiores e 
Defesa NacionaL) 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O 
expediente tido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12. Secretário em exercício, Senador Jefier-
son Péres. · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 353, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Considerando que a dívida interna pública do 

País, segundo dados amplamente divulgados, teve 
um alto crescimerrto em 1995; 

Considerando que essa dívida, incon.· 
teslavelmente, constilui hoje um dos maiores, senão 
o maior problema econõmicc>-financeiro do País; · 

Considerando que o Governo vem aumentan
do, anualmente, essa dívida, para conseguir a sua 
rolagem, já que não dispõe de recursos fiscaiS para 
resgafá-la no tefll)O aprazado; 

Considerando que para vender novos titulos, 
no mercado financeira, o governo tem que majorar 
as taxas de sua remuneração, isto é, as taxas de ju
ros; o que impltêá~na sua crescente responsabilida
de com a política de juras altos; 

Considerando o grande i~cto inflacionário 
do serviço dlessa dívida, num co~rometimento do 
esforço de eslabilização econõmica; 

Considerando que a despesa com o pagamen
to dos juras desses tüulos teria sido o principal com
ponente do déficit público da União, no exercício de 
1995; 

Vem requerer a V. Exª, nos termos dos arts. 
71. 74, a-e 76. da RE;gjmento lnte.ToC. ?-criação de 
uma Comissão Interna, composta dé ··1s' membros, 
para o fim especial de no prazo de 120 (cento e vin. 
te) dias, examinar o problema da. nossa dívida inter-
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na pública e, bem assim, propor alternativas para 
sua solução. · · · - -

Sala das Sessões, 12 de abril de 1996. - Se
nador Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N2 354, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 71 e 7 4 do Re

gimenlo Interno, seja criada uma Comissão T eqxr 
rária Interna, composla por 5 (cinco) Senadores, 
para, no prazo de sessenta dias, coletar dados junlo 
às auloridades do Estado de Pernambuco e outros 
setores qúe entender necessários, sobre a tragédia 
resultante de serviços de hemodiálise no Instituto de 
Doenças Renais de Caruaru (PE). 

Justlflcaçllo 

O direito à Sa.úde, constitucionalmente assegu
rado ao cidadão, é st.bsidiário de outro ainda maior: 
o direito à vida. No art 196 da Constituiçllo Federal 
está estabelecido que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado. garantindo mediante políticas so
ciais e econõmicas. que visem à rêdução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção. 
proteção e recuperação. 

A tragédia do Instituto de Doenças Renais de 
Caruaru jã ceifou muitas vidas, enquanto outras en
contram-se ainda em estado de iminente risco. Não 
temos, ainda, os números definitivos desse dramãti
co episódio, cujas causas e circunstâncias, ainda, 
não são devidamente çonhecidas, mas aqueles jã 
apontados são estarreceidores. 

-Esta Casa. dado a gravidade e grau de impor
tância que envolvem a ques1ão, a ela não poderia fi
car indiferente. O problema vem assumindo dimen
sões de catástrofe, inquietando a socieslade e reper
cutindo nacional e internacionalmente. 

O objetivo do presente requerimento é possibi
litar um levantamento de informações ln loco sobre 
o problema. possibirrtando o amplo conhecimenlo do 
Senado Federal de lodos os atos, fatos e circunstân
cias envolvidas no ocorrido. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1996. - Se
nador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os 
requerimenlos lidos serão pl.Íllicados e, posterior
mente. incluídos em Oleiem do Dia, nos termos do 
art 255, 11, c, 6, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. oficio que serã lido pelo Sr.· 1" 
Secretãrio em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OF GL!PFL N2 212/96 

Brasma. 11 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Tendo em vista a nova proporcionalidade parti

dãria, estabelecida para a presente Sessão Legisla
tiva, indico a V. Ex•. nos termos regimentais, os 
membros da Bancada do PFL nas Comissões Per
manentes do Senado Feder.il: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS- CAE 

Titulares Suplentes 
Anlõnio Garios Magalhães Joel de Hollanda 
Vilson Klenii:ling Josaphat Marinho 
Jonas Pinheiro Waldeck Omelas 
Bello Parga . Romero Jucã 
Freitas Neto José Bianco 
João Rocha . Elcio Alvares 
Carlos Patrocínio Hugo Napoleão 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS- CAS 

Romero Jucã Guilherme Palmeira 
Jonas Pinheiro José Bianoo : 
Francelina Pereira Elcio Alvares 
José Alves Freitas Neto' 
Bello Parga Joel de Hollanda 
Waldeck Omelas José Agripino 
Edison Lobão Bernardo Cabral 
Vago Vago 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA-CCJ 

GLilherme Palmeira Elcio Alvares 
Edison Lobão Carlos Patrocinio 
José Bianco Antônio Carlos·Magalhã< 
Bernardo Cabral Hugo Napoleão 
Francefino Pereira José Agripino 
Josaphat Marinho Freitas Neto 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO- CE 

João Rocha Bernardo Cabral 
Waldeck Omelas Vilson Kleintiling 
Hugo Napoleão Edison Lobão 
Joel de Hollanda Antonio Carlos Magalhã< 
José Bianco Bello Parga 
Elcio Alvares Francelina Pereira 
Jonas Pinheiro Romero Jucã 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRU1URA- Cl 

Freitas Neto 
José Agi'ipino 
RomeroJucã 
Vilson Kleinúbing 

Carlos Patrocinio 
Josaphat Marinho 
Jonas Pinheiro 
Guilhenne Palmeira 
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Elcio Alvares Waldeck Omelas 
Joel de Hollanda José Alves 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EliTERIORES 
E DEFESA NACIONAL- CRE 

Guilherme Palmeira 
Antonio Carlos Magalhães 
Hugo Napoleão 
José Agripino 
Bernardo Cabral 

Joel de Hollanda 
Bello Parga 
João Rocha 
José Alves 
Vilson Kleinübing 

Esclareço. ainda, que, na Comissão de Fiscali
zação e Controle, não houve atterações

Atenciosarnente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Emandes -Amorim) - O 
oficio lido vai à publicação. 

A Presidência designa os Senadores indicados 
pela Liderança do PFL para integrarem as Comissõ
es Permanentes desta Casa, nos termos do ofício 
que acaba de ser lido. _ 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Es
gotou-se ontem o prazo previsto no arl 91, § ~. do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias: __ 

Projeto de Lei do Senado no. 105, de 1995, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que au!Oriza o 
exame do movimento das contas bancárias de servi
dores públicos e pessoas que contratarem com a 
Administração Pública; 

Projeto oe Lei do Senado no. 176, de 1995, de 
aU!Oria do Senador Freitas Neto, que altera a reda
çãs- do inciso XV, do art 24 da Lei n"- 8.666, de 21 
de junho de 1993; e 

Projeto de Lei do Senado no. 182, de 1995, de 
aU!Oria do Senador Odacir Soares, que altera o arl 
14 da Lei n"-7-183, de 28dejunho de 1989, que dis
põe sobre o_exea:ício do direito de gJ;eve, define ati
vidades essenciais, regula o atendimento das neces
sidades inadiãveis da com:midade, e dã outras pro
vidências, para criar penalidade a ser aplicada em 
caso de greve deciarada abusiva pela Justiça do 
Trabalho: .. 

As matérias foram apreciadas conclusivamente 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Os Projetas de Lei do Senado n"-s 105 e 176, 
de 1S95, aprovados. vão à Câmara dos Deputados; 
e o Projeto de Lei do Senado nO- 182, de 1995, rejei
tado, vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebau a Mensagem n"- 145, de 1996 
(n"- 275/96, na origem), de 1 O do corrente, do Senhor 

-··· 
Presid~ da República, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei da Câmara n"- 7, de 1996 (n2 
4.899195, na Casa de origem), que dã nova denomi
nação aos Capítulos 11 e V do Títuio 11 do Livro III; e 
estabelece nova redação para os arts. 581 a 592, 
009, 610, 619, e 620 do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 

-de outubro de 1941 , Código de Processo Penal. 
A matéria serã incluída .em Ordem do Dia, 

oportunamente. _ 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

Presidência recebeu a Mensagem n"- 145, de 1996 
(n"275!96, na origem), de 10 do corrente, do Senhor 
Presidente da República, solicitaildo a retirada do 
Projeto de Lei da Câmara r>" 7, de 1996 (n2 
4.899195, na Casa de origem), que dã nova denomi
nação aos Capítulos 11 e V do Título 11 do Livro III, e 
estabelece nova redação para os arts. 581 a 592, 
609, 610, 619 e 620 do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 
de outubro de 1941, Código de Processo Penal. 

A matéria serã incluída em Ordem dei Dia, 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorimt- A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 149, de i996 
(ri' 282/96, na origem), de 10 do corrente, do séilhor 
Presidente da República, acompanhada de exposi
ção de motivos do Ministro da Fazenda, encami
nhando cópia do instrumento contratual assinado 
entre a República Federativa do Brasil e o Expórt
lmport Bank o! Japan - EXIMBANK, em 13 de mar
ço de 1996, no âmbito do chamado "Clube de Paris", 
bem como esclarecendo que a respectiva tradução 
juramentada, por não ter sido concluída em tempo 
hãbil, serã enviada oportunamente. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- En
cerrou-se ontam o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nO- 76, de 
1995 (nO- 4.228193, na Casa de origem), que allera a 
redação do arl 2" da Lei n"- 5.698, de 31 de agosto 
de 1971, que dispõe sobre as prestações devidas a 
ex-combatente segurado da previdência social e dã 
outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, 

oporiunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Hã 

oradores inscritos. 
Concedo. a palavra ao nobre Senador Va!rnir 

Campelo, por permuta com o nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

V. Ex' dispõe de vinte minutos. 
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O SR. YALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, os principais problemas económi
cos enfrentados pela Nação na atualidade, caracteri
zados não só pelas elevadíssimas taxas de juros 
como também pela estagnação do sistema produti
vo, através de uma prolongada recessão, têm raízes 
no modelo de desenvolvimento económico super
concenfredor de renda e riqueza erigido ao longo 
dos últimos 25 anos. ~ --

Tal modelo, combinado com a caótica política 
tributária em vigor, particularmente eficaz no sentido 
de impedir o incremento das atividades produtivas, 
tem-se constituído em um poderoso obstáculo ao 
nosso desenvolvimento. 

Felizmente, porém, a evidência do esgotamen
to desse modelo começa a se fazer visível para o 
conjunto da sociedade brasileira, abrindo a discus
são sobre a necessidade de que sejam assentadas~ ~ 
as bases de um novo modelo, capaz de reverier as 
tendências aluais e, assim, atender às prementes 
demandas da sociedade, única alternativa, aliás, 
que permitirá. simultaneamente, o fortalecimento da 
economia e do processo democrático em curso. 

Cresce, nesse contexto, a consciência de que 
o combate à inflação não pode mais se dar à custa 
da paralisação da produção. O diagnóstico de que a 
inflação brasileira é produzida pelo excesso de de
manda, justificador dos planos de estabilização sus
tentados na redução das atividades produtivas e no 
arrocho salarial, resultando em retração perigosa do 
mercado interno, está caindo em descrédito, ceden
do y_ez ao argumento de que só será possível sair da 
crise através do desenvolvimento eeonõmico. 

Contudo, mesmo que concordemos que o ca
minho para a superação da crise reside não na re-: 
cessão mas na produção, no desenvolvimento, ca-. 
berá ainda perguntar: qual poderá ser a base sólida. 
onde assentaremos a retomada de nosso cresci
mento? 

A 'esposta, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, pode ser encontrada tanto na experiência de OIJ:" 
tros ·povos quanto em nossa própria realidade social. 

No Brasil, não obstante a vigente politica eco
nômica e tributária privilegiadora dos grandes gru
pos econõmicos cartelizados e oligopolizados, cerca 
de sesseilta milhões de concidadãos auferem seu 
sustento a partir da atividade de e"llresas de pe
queno porte. 

São 3,5 milhões de estabelecimentos industriais, 
comerciais, agrícolas e de serviços, responsàveis por 
48% do total da produção nacionai de bens, 42'/o dos 

saláiios pagos. 58% da oferta de empregos e cerca 
de 30'% do PiOduto Interno Bn.to. Isso sem conside
rar o vasto universo da economia informal, onde se 
encontram, refugiadas da perversidade do sistema 
tributário em viigor, m.itas pequenas empresas. 

Aql.i no Distrito Federal, Unidade da Federação 
que muito me orguha representar nesia Casa, consi
derando ~ o setor produtivo industrial, existem 
cerca de 4 mil estabelecirnenl de pequeno porte, 
representando quase 97% do número total desses es
tabelecimentos e respondendo por mais de 66 mil em
pregados, ou quase 40".1> das vagas no setor. 

Verifica-se. da leib.Jra desses dados, que foi re
levante a contribuição da pequena empresa para 
que a participação do Distrito Federai no PIB brasi
leiro ~pulasse de 1 ,4% para 2'.1> no curto espaço de 
uma década, alçando em 1990 cerca de 6 bilhões de 
dólares, ou 3.900 dólares por habitante. 

tamentavelmente, os Poderes Públicos, Gi>
vemos Federal, Estaduais e Municipais. Legislativo ~ 
e Judiciário, aqui no Brasil, drrerentemente do que 
ocorre em outros países do mundo, parecem não ter 
ainda percebido os benefícios proporcionados pela 
disseminação e pelo fortalecimento das empresas 
de pequeno porte. 

Nos países desenvolVidos, é de conhecimento 
gerai a responsabilidade das pequenas empresas na 
melhoria da distribuição de renda, na promoção cres
cente dos municfpios, na redução da inflação, no aJ.i. 
mento das oportunidades de acesso ao mercado devi
do à maiOr oferta e, ainda, na introdução de uma ética 
nas relações económicas, que tem como resultado a 
disseminação da coinpetitividade, da produtividade e, 
por fim, da tão decantada justiça social. , 

No passado, principaimente a partir da Segun
da Guena Mundial, a justifiCativa para o esforço de 
fortalecimento das pequenas empresas nos países 
desenvolvidos foi a percepção, pelos governos da
q•.relas nações. do papel estratégico desempenhado 
por elas enquanto instrumento de promoção do libe
ralismo económico. 

t: que constituem-se. as empresas de pequeno 
porte, na altemativa mais eficaz para combater a for
mação dos oligopólios e dos cartéis, os quais, ao 
longo da história económica contemporânea, desde 
o final do século passado, tiveram sempre a atuação 
no sentido de criar uma infra-estrutura produtiva en
n1ecida, responsável pela manutenção de privt1égios 
incompativeis com o desenvolvimento do processo 
democrático numa economia social de mercado. 

A todas essas vantagens oriundas da presença 
marcart.e das pequenas empresas no mercado 
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soma-se a relevante contribuição que elas têm a dar ofigopólics e cartéiS que acabam por dificultar 0 
no enfrentamenlD de dois problemas candentes da combate à alta de preços e a melhor distribuição de 
economia aluai: a necessidade premente de apertei- renda na economia, a fim de manter a demanda efe-
çoamento científico e tecnológico e a questão do de- tiva devidamente aquecida 
semprego. _ _ Já no Brasü falta muto para as empresas de 

A relação entre as atividades produtiVas de pe- pequeno porte alcançarem o status de suas congê-
queno porte e o desenvolvimento científico e tecno- neres nos países desenvolvidos. 
lógico é estreita, pois é mundialmente conhecido o Com uma demanda governamental da ordem 
fenômeno de que é por intermédio delas que as ino- de 1 00 bilhões de dólares ao ano, distribuída entre 
vaçães tecnológicas se produzem em escala experi- os Governos Federal, Estaduais e Municipais, tem o 
mental, com forte apoio de entidades financeiras pú- Poder Público_ papel fundamental a desempenhar 
blicas, para serem, posteriormente, disseminadas e, como alavancador das pequenas empresas. 
via de regra. assumidas pelas grandes empresas. Até hoje, todavia, o modele> de desenvolvimen-

A potencialidade da pequena empresa no sen- to econômico adotado marginafizo~rse do processo 
tido da geração de empregos e da manutenção do produtiVo em favor dos grandes grupos. Tanto é as-
nível da atividade econõmica vem senao amplamen- sim que, daquela demanda total, somente 5% são 
te reconhecida nos Estados Unidos, dentre outros adquiridos il!"to às empresas de pequeno porte. 
países. Lâ, na tentativa de combater os gastos públi- Faz-se_ necessário e urgente que esse pP.rcen-
cos, para reduzir os déficits orçamentário e comer- tual se eleve ao patamar médio de 30 a 40%, tal 
cial, todos. os programas mantidos pelo Estado estão. como _ocorre nos países desenvolvidos, para que as 
sendo alvos de cortes significativos, exceção feita, ?Ompras gove_mamentais se transformem no grande 
em atendimento a determinação presidencial, ape- Instrumento propulsor das pequenas empresa$ no 
nas àqueles destinados ao estímulo e fortalecimento contexto económico nacional. ' 
das empresas de pequeno porte nos campos tnbutá- . Mas a mudança de mentalidade que hoje ádvo-
rio, crediücio e jurídico. go desta tribuna jã começa a se refletir em atitudes 

· · Esforça-se o Governo de Bill Clinton para man" concretas. Exemplo disso é o projeto de lei que insli-
ter o predomínio da econom;a norte-americana no tui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
qontexto mundial, conSCiente de que a ameaça a Pequeno Porte, de autoria do nobre Senador José 
esse predomínio ongin<He não apenas nos détiéiiS . Samey,· o quill prevê tratar'neríto ãlferenciado às mi-
já d!ado:;_ como lambem na forte dependêricia em croempres-.s e en-presas de pequeno porte nos 
relação à demanda 'estatal que ainda ·caracteriZa 0 ~pos- fiscal, credi!ício e juridico e que está trami-
capltalísrno ocidental corno um todo. Nessa medida; tando celerel)lente na Comissão de Assuntos Eco-
apoiar a pequena empresa transformoU-se em tator nõmicos. · · · · 
de segurança nacional. · · · · · Estou convicto de que iniciativas dessa cirdem 

O cómbate ao desemprego, principal problema sigriificaril avanÇos nci sentido de Se fincarem esta-
das economias desenvolvidas hoje. realidade tam- cas na construção de novas estruturas econõmícas 
bê'? aflitiva na nosSa economia, só será passivei se n~. País, a fim de lortelecer o sistema prod~vo e. ca-
estímularmos e fortalecennos as pequenas empre- m.nhar no rumo da retomada dodesenvolv•rnento. E 
sas •. Será alravés do fomento ao espírito de iniciativa ~v~ se_ dar com o fomento à veJdadeira base se-
dos cidadãos que se alcançará o vE:JdadeinrcteserF _, .. ciat"tllrí'!OS'Sa'eccnomiéf,~forinada amplamente pelas 
volvimento com justiça social. empresas de pequeno porte, e na parceria dessas 

E qual tem sido, Srs. Senadores 0 instrumento com as médias e grandes empresas, confomne o 
clàssíco adotado pekis governos dos' palses desen- exen1lto bem sucediçlo desenvolvido nas economias 
volvidos para promover. o fortalecimento das empre'- · fortes é democrálicas: _ . . _ _ 
sas de pequeno porte? ·. · . · , . Lá, essa parceria já é tradicional. Os exemplos 

A resposta é de acaciana singeleza: as com- . alemão; italiano, !rances e japonês estão aí para o 
pras governamentais. Tradicionalmente. aqueles go-. conhecimento de todos. Uma megaempresa como a 
vemos compram das pequenas empresas de 30 a T oyota atua em sintonia perieita com uma rede de 
40% do seu orçamento anual. . . fornecedores de pequeno porte, que soma mais de 
. Essa demanda excepcional é responsável peta quarenta e cinco mil pequenas empresas. 
mtensa expansão da capilaridade econõmica, que A capilaridade intensa do processo produtivo ir-
bloqueia o predomínio das aliVidades desenvolvidas mana grandes, médias e pequenas empresas em 
pelos grandes grupos econõmicos na_ formações dos um emaranhado de atividades econômicas, cujo per-
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fil acaba se transformando numa veldadeira unidade 
produtiva, sendo dmcil destacar qual segmento é o 
mais importante na concepção do produto final, em 
que a qualidade, indiscutivelmente, é de excelência 
absoluta 

O importante e fundamental é que essa irman
dade econõmica, apoiada na disseminação dos pe
quenos negócios, resulta ~m produtos de qualidade 
excepcional, na busca insistente e crescente de me
lhor-atender ao consumidor. 

É preciso dizer ainda, Sr. Presidente, S"'s e 
Srs. Senadores, que a responsabilidade do Poder 
Público para com· essa redefinição de rumos da nos
sa economia não se restringe à competência do Po
der Executivo. Se dele cobramos o direcionamento 
de parcela significativa das compras govemamenlais 
par_a as pequenas empresas, do Congresso Nacio
nal devemos cobrar pressa nas discussões em tomo 
de uma nova política tributária. pois a aluai perdeu a 
sua funcionalidade. O País necessita de um sistema 
tributário que seja amplo, simples e, acima de tudo, 
socialmente justo. · 

Tais providências voltadas à promoção de aJiviC 
dades produtivas de pequeno porte criarão, sem 
dúvida. as bases necessárias à construção de um 
novo modelo de desenvolvimento: participativo, ter
ceirizado, caracterizado· pela interação constante en
tre microempresas, pequenas, médias. e grandeS 
empnesas. · ···-

Atentem, Srils e Srs. SEinadores, que as lnécr>. 
das que hoje eslamos defendendo em benefício dOs 
pequenos negócios não são favores a serem conce
didos. Os milhões de compatriotas dependentes das 
atividades econõmicas desenvolvidas por essas em
presas merecem se~ tratadós com reipeito pelos Po
deres Públicos, GovernoS Federal, ·Estaduais e. MU. 
nicipais, Legislativo e Judiciário, porque representam 
eles a verdadeira base social da economia nacional. 

Nesse sentido, valorizar a empnesa de peque
no porte significa fcirtalecer a própria democracia, 
porque aquilo de· que estamos falando é o maior par
tido politico brasileiro. Aquele que, na expressão de 
Anlõnio Fábio Ribeiro, Vire-Presidente da Confede
ração Nacional das Indústrias, é o vendadeiro Parti
do da Democracia Econômica-PDE, o qual terá rele
vante papei no esforço global de emancipação social 
e política do povo brasileiro. · · ·· -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o ÕISCUISO do Sr. Valmir Gam
pelo, o Sr. Eniandes Amorim, 41' Secretáfio, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. JeffetSon Peres. 

'· . O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Sebastião ROCha 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos, que dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S"'s e Srs. Senadores, o desgoverno 
avança. Um desgoverno topetudo, atrevido, megalõ
mano, que pensa que encontrou o caminho e a ver
dade, e que vai conduzindo, tal como aconteceu em 
outros pontos da periferia do mundo, também o Bra
sil para um buraco cujo fiLndo as luzes desse Gover
no ainda São fracas para detenminar. 

A Argentina encontra-se convulsionada 
Palavras, words: "words fly up, thoughts remain 

beilow; words without thoughts never to heaven go". 
Palavras que se tomam podres antes de sair 

da boca, palavras mentirosas. Infelizmente, o ponto 
em que essas palavras se anunciam, se debl~ram 
é justamente o cenário político. 

Por isso, a atividade política encontra-se des
moralizada, não apenas no Legislativo. bràsüeiro, 
não apenas nos Executivos dos-õwersos países que 
jã não podem mais responder às demandas popula
res, cerceados por uma crise que eles próprios não 
conseguem diagnosticar, incapazes de ver que a 
acUil)Uiação de capital - tal como aconteceu em 
1873, repetiu-se em 1929, e agora se encontra em 
escala mundial - constitui o núcleo, a sede, a ori
gem, a matriz de todas as ·demais crises, incapazes 
de enfrentar o problema · · . · . 

O Presidente Fernando Henrique CardoSO eso 
queceu tudo e mais alguma coisa, perdeu a memó
ria: e, além dela, outros ingredientes necessãrios 
para _fazer o estofo dos grandes estadistas. 

. . Sua Excelência confessou, numa entrevista 
dada ao Esquerda 21 - por-_coincidência,. Bresser 
Pereira ãiZia a mesma coisa-, que nos encontra
ffiQS no caos. . 

· · O caos é tão grande· .na cabeça de. Fernando 
Henrique Cardoso, o narcisista iluminado, que um 
õJe manda o Sr. Sérgio, o MiniStro Serjão, ameaçar 
com a "fujimorização" do Brasil; noutro dia, adota o 
cerceamento das minorias, tamponando a Comissão 
Pariamenlar de-Inquérito que queria colocar um pou
co de luz na caixa preta em que se transtonmou o 
Banco Central e-o sistema bancário brasileiro. 

O Banco Central, banco dos bancoS. banco do 
Governo, é fiscáJ do sistema financeiro, mas não fis
caliza coisa nenhuma, E não q faz de propóstto, 
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para que o povo não possa perceber que um dos 
custos do Governo FHC constitli-se justamente nes
te: o enxugamento exagerado da base monetária, 
para manter esta inflação que agora se apresenta 
como deflação perigosíssima e para manter apag~ 
da as luzes que revelariam a crise do sistema ban
cãrio. Não apenas a crise, porque ela, como lembrou 
ontem o Ministro Pedro Malan, poderia ser sanada, 
como aconteceu nos Estadas. Unidos na década cte 
80, quando 2 mil bancos quebraram e pennitiu-se 
até o redesconto de hipotecas. O setor agrícola foi 
de tal forma dominado por uma crise que os proprie
tários de terras, não podendo pagar suas dívidas que 
estavam ali expressas nas hipotecas e nas penhoras 
das suas terras e dos seus instrumenlos de trabalho, 
com pennissão do FED, puderam redescontar suas hi
potecas e penhoras, pela primeira vez na história eco
nômica do mundo. Mas lã não havia a podridão em 
que se encontra o sistema bancário brasileiro. Lá não 
havia banco mais ou menos podre ganhando bancos 
apodrecidos; lá não havia oligopolização do sistema 
bancário com relações espúrias com o Banco Central, 
porque lá se exige a quarentena. 

A situação, portanto, é totalmente diferente. 
Mas aqui não se assume que loi o Banco Cenlral 
que quebrou o sistema banCário brasileiro;· foram, 
obviamente, as dificuldades crescentes pelas quais 
passaram os Estados, quando a Federação acabou 
de falo nesta País. Destituídos do poder emissor, os 
Estados criaram bancos aos quais recorreram para 
sustentar os seus gastos, endividando-os e etevan
.do a dívida pública estadual, no caso de São Paulo; 
a US$50 bilhões. : 

- Portanto, diante dessa situação, desse caos, 
Bresser Pereira, nesta revista a que-me refiro - es:
querda 21 ·- já alerta q!Je realmente até as esqoer-· 
das já se encontram também no caos; Isso não dEr 
veria ser novidade alguma. 

Joan Robinson, citada ontem Pelo Ministro da 
Fazenda, dizia, entre outras coisas, que, no· infcio 
dos anos 30, era col'l)plelamenta ~impossível não 
apenas formular perguntas razoáveis' a respeito dá. 
economia, mas encontrar duas resPostas igUais· à 
mesma 'pergunta. O cabs era completo. Os éconó-. 
mistas naquela ocasião, tal como hoje, ~ 
vam-se totalmente perõKios. 

E, nessa revista; Fernando Hénrique Cardoso 
afirma que não é preciso entender i1ada do que es
tudou para ser Presidente da República. Então, o 
bom estadista é aquele que tem a cabeça em bran
co, in albis, uma tábula rasa, para ãlligir uma nação 
que se encontra submetida a uma degradação total, 

em que o··vocabufário poUtico baixa oo nível do chão, 
achami:ÍOa:io, do "a:juilo roxo e do aquilo preto•, em 
que os destaques ·para votação em separado, jUnto 
com a convoca;:ão de CPis, ou seja. os poucos instru
menloS que as minorias têm em suas mã:ls, sà:llam
bém vflima do rolo compressor que mal áiSfarça o pro
cesso de fujimorização que anda em curso. 

É tão grande a perplexidade em que se encon
tra. o esvoaçante Presidente Fernando Henrique 
C~Oso, qtie afirma ter tido muita coragem ao criar 
o Proer. Teve muita coragem, sim, coragem demais 
- antas não tivesse tanta -. para criar um monstro 
desse que vem transferir recursos, que não sabe
mos quanto - fora o que vai para o Banespa e para 
o Banerj: R$9.8 bilhões -, entregando-os às mãos, 
não às do mercado, que eles dizem obedecer. 

O mercado já decidiu: esses banqueiros são in
competentes; esses banqueiros têm que ser punidos 
pela mão invisível do mercado. sendo levados à fa
lência-

E, ar. vem o Banco Central com a sua lilcÍsofia: 
banco não pode falir. Mas. se t.m dos funclianÍI;ntos 
dos juros é o risco, como é que não se pode correr ris
co, mas pode-se ter lucro e receber juros? Não sei que 
teoria ou ideologia maluca é essa que afinna duas coi
sas completamente opostas numa só linha! Se os ban
cos não podem correr risco; eles nã:> podem receber 
juros; porque o ftn:lamento dos juros é justamente o 
risco que o emprestador corre. Portanto, desde que 
não se adole as teorias ultrapassadas do waiting para 
justificar à taxa· de juros, de Bohn-Bawerlc "Mais vale 
um pãssaro na mão do que dois voando', e o liras teo
rias já comple!amente Li1rap assadas. nã:> é possível 

· iir1Jedir, numa ecónórria que ~em que é de merca:lo, 
o socono, que vem Clbstact f<Zar a açm da mã> ir)visí
vet, a açi'D ~~.:. ~ra, dizem eleS~~ a 
~ pt.l'litiYa dO mercado. . . . . . . 

::·as .Qrilndes nãO podem falir":. Ora, essà é a 
idéia ~de que a economia capitalista tenderia a .ser 
dornirlaclã êad3:'veoz1 'mais' por empresas mcmopór,.. 
cas; oligop61icas, por monopsOnios, por trustes, por 
cartéis, por k~m!l, por kelretsus e por za~ 
sus. Todos sabiam disso. Schu~ter dizia que islo 
dariá iJma estabilidade ao emprego na economia ~ 
pitaljstlj:• esse eí'escimento, ~ o~gopoliza~ e 
essa monopolização. E, no .livro chamado "Imperia
lismo, Fase Final do Capitalismo"; a presença de 
340 cartéis foram detectados na Alemanha. Num es
tudo feito sobre os cartéis, nos Estados UnidaS, ob
servou-se a presença de 2.800 cartéis na economia 
norte-americana. Mas ·lãc nos Estados. pelo menos, 
existem 12 mil bancos,' enquanto aqui no Brasil, urna 
vez respondendo a uma pergunta minha, o presiden
te do Banco Central afinnou que havia 230, e, logo 
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na semana seguinte, um diretor daquela instituição 
dizia que eram 118. De qualquer maneira, uma eco
nomia em que os bancos se concentram de fonna 
assustadora, uma bancocracia em que o sistema ju
rídico, as leis, o Governo e o Banco Central prote
gem o enriquecimento ilícito desse setor que agora 
entra em crise. Uma crise tranqüila. planejada há 
muito tempo, que pennitiu a muitos deles mandarem 
para fora a parte substancial do seu patrimônio. 

Srs. Senadores, diante deste caos, é preciso 
que a humanidade encontre uma resposta. Passei 
grande parte da minha vida preocupado com a aise 
das ideologias e escrevi um livro de 355 páginas so
bre o assunto, ptillicado há 16 anos. Depois da cri
se de 1929, por exemplo, sete anos se passaram 
sem que uma nova formulação a respeito dos pio
blemas, sem que uma nova nomenclatura, sem que 
relações aparentemente lógicas pudessem nos dar 
uma nova visão da economia capitalista. Depois que 
a economia de mercado faliu em 1929, depois que a 
economia neoclássica entrou em crise irremediável· 
em 1929, fez-se a crítica da economia neoclássica à 
criação de novos termos, à clarificação de novos. oir 
jelivos para a aÇão eslatal, e, no centro dessa recr,:. 
namizaÇão, Hitler, Roosevelt, Wmstorr. Churchin; 
Mussolin~ Stalin, colocaram a economia de guerra. 
Sem a economia de guerra, não teria havido; de 
acordo com Lord Keynes,· qualquer possibilidade de 
recuperação da economia Duvido·que tenhamos·oo
nhecido um auge duradouro capaz.de levar ao pleno 
emprego, exceto durante a guerra.·.· : ... .-: • ·. · 

Disse Keynes, em 1936 e em ·1940: "Se os Es
tados Unidos se sensibilizarem !iQ(IJ" a grande dissi
pação decorrente da preparação das annas, ap~-. 
derão a reconhecer sua (Qrça•, Sem a economia de 
guerra - de acordo com .Keynes -,.as medidas du
ras, drásticas. despóticaS, seitíélhailtes ·às. de· H'ltler 
e às de Mussolini, não seiiàm 3CeiláVéis; embOra 
fossem indispe~eis para a dinãinii::á.t!o ~talis
mo. O meu recero é.de que na AIT$1ca Latina esoo
~arnos o pior ~ dois mundO$: a fujimorização .P<llf. 
tica, com a qual já nos ameaçam. Somos um Legis
latiVo merarnen1:!3. carimbalório, um · Legislativo are. 
quado, que responde passivaírieritil. docilmeOtê. :a 
um Plano que já não deu certo em· diversos lugares· 
da América ~tina e. do m'!rr:!O, -~ !Ji"n Plano - eSiá
mos vendo w - qi,JEl destrói cidades, como America
na; destrói regiões; como a do Vàle dos SinoS; d.eS
I!ói classes sociais, como a dos Jiequenos e médios 
empféSãrios que estão indo à falência, atingindo, só 
em São Paulo, 1.358 empresas num único mês. 

O desemprego, que leva tantos ao sticídio e 
ao desespero, é atribuído. de uma maneira desuma
na, à incapacidade daqueles que estão desempre
gados. (0 Sr. Presidente fez soar & campainha) 

' Vou terminar, Sr. Presidente. 
Tenho certeza de que os brasileiros poderão 

ser conscientizados no sentido de que não é a sua 
incapacidade para manipular as máquinas que a 
modernidade diz estar trazendo para este País. As 
máqí.Iinas são cada vez mais facilmente manipula
das. Não se precisa saber ler nem escrever, porque 
elas vêm dotadas de bol!les com desenhos que per
mitem ao trabalhador a9ioná-las. Não venham dizer 
que é por incompetência dos trabalhadores brasilei
ros que eles recebem um salário mínimo ou estão 
na rua. Não. É por incompetência do governo e dos 
capitalislas que, no momento devido, ao invés de 
aumentar o capital através de tecnologias novas 
não quiseram gaslar dinheiro no fator capital, no ~ 
pilai dito produtiVo, gastaram apenas no fator huma
no. barato, empregãvel, descartãvel a qualquer mo
merrto- o trabalhador brasileiro. 

Foi isso que ajudou a bloquear o processo de 
inovaÇão tecnológica. Foi o contrário disso que fez 
com que no Japão os altos salários obrigassem os 
japoneses a comprar tecnologia cara e modema 
pana substituir os trabalhadores que, organizados, 
desde o princípio do século, em sincfiCalos cómbat
illos,· puderam transformar-se num fa!or caro e, por-· 
tanto, substituíveis, com vantagens para os capitalis
tas .. ·pelas novas tecnologias. (0 Sr. Presidente fez 
soar a campainha.) 

Sr. Presidente, não coJÍiecei sequer a tocar rro 
assunto principal . que eu ·gostaria de desenvolver 
hoje. Ontem, tentei fazê-lo, mas. dos meus 40 minu
tos, .. 35 foram,Jp(llados por maravilhosos.e prolonga
dos apartes. 
•.. _Hoje, lel~l!19n!e. tiVe pelo menos a oportunida

de de usar individualmente; graçaS à ge!Jerosida~ 
da .Presidência, .até um pouco mais do horário que 
~ ~ destinac!Q. Deixarei·~ outra oportunidade 
aquilo que deve ser objeto c;1e nossas preocupações, 
quanQo vou propor ao Presidente do Senado que se 
org~ize aqui úm fórum internacional de alto nível •. 
que congregue ·estudiosos conhecedores de todas 
a$ :ii;l99l.Ogias, para que poSSamos começiu'a enten~ 
der aquilo que I;liesser Per~i<cí e:o próprio 'Presiden
te.E'er:nando H~ue CardoSO reconhecem: que es-
~numcaqi'· ··· ·: -

Obrigado, Sr. Presidenta · 
O SR. PI'IESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra aq nobre Senador Casildo Maldaner. 
a Ex" disP,õe de.2o minutos. 
O SR. C,O.SILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o ·seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor_) - Sr. Presidente, nobres· colegas, há um Plano 



Abril de !996 . ANAIS DO SENADO FEDERAL 00397 

sendo executado no Brasil e há o desejo da socieda- senti de perto a situação periclilante das pequenas e 
de brasileira de que oontinue a estabilização, im- médiaS empresas, dos microenipresários, que têm lá 
plantada em fins de junho de 1994. · -·- seus cinco, dez, quinze, vinte, cem empregados. 

Havia um grande um roovimento para que a in- Sr. Presidente, concordo éom o Governo Fede-
Ilação fosse dissipada da fàce nacional; havia uma ra1 quando procura encontrar solução para o setor fi-
preocupação cbm a possibilidade da perda do poder nanceiro, para solucionar problemas de alguns ban-
aquisitivo dos menos aquinhoados, uma vez que a cos no Brasil. Agora, esses setores a que fiz referên-
inflação mensal alta propiciava Qanhos a nível de es- cia estão passando .por momentos difíceis, portanto, 
peculação financeira Assim sendo, os menos afortu- não podemos ficar de braços cruzados. 
nados ficavam à margem do processo da distribui- Houve uma medida do Conselho Monetário 
ção de renda Nacional no sentido de auxiliar os pequenos e micro-

É necessária a estabilização? Sim. São neces- empresários. Acontece. Sr. Presidente, que, com re-
sários os meios para iSso? Claro! Mas também é fação à Caixa Econômica. por exemplo, para que 
verdade que alguns setores estão a pagar um preço eles consigam um financiamento, seja de R$30 mil, 
alto pela eslabilização. Jâ temos dito, aqui, mais de seja de R$40 mil ou R$50 mil, é necessário que ofe-
uma vez, que, principalmente desde julho de 1994, o reçam garantias, inclusive avalistas. Há toda uma 
setor produtivo, os setores da indústria e da alimen- burocracia que faz com que o processo leve uma 
tação têm trabalhado no vermelho. Os pequenos eternidade. Não é fácil, Sr. Presidente. É preciso 
proprietários no meio rural perderam dinheiro? Per- também apresentar quitação de encargos sociais 
deram. Houve uma desvalorização de seus bens? junto ao INSS. Essas microempresas estão, "<i ver-
Houve. Há necessidade de recuperação desses se- dade, hoje, devendo ao Governo. Estão dejtendo 
tores? Sim. lPTU, no ãmbito municipal; estão devendo saviços 

Nesla manhã, Sr •. Presidente, ao lado do selor às preleittlras, no ãmbito municipal; elas estãO de-
produtivo no campo da agricUtura, teço aigl.H1S co- vendo ICMS. Em uma situa_ção difícil, a primeira coi-
mentários e externo aqui a preocupação com oulro sa que se deixa de pagar são os impostos. Estão 
setor que vem sofrendo baixas a olhos vistos nesse devendo ainda Imposto de Renda e encargos se-
País. Além do setor produtivo da pequena proprieda- ciais ao Governo Federal e ao.lNSS. Elas não estão 
de rural, como já disse, temes hoje um outro setor. tendo condições de apresentar. neste momento, a 

Com relação a este ponto, o Senador Lauto quitação de negularidade. É muito ·difícil conseguir 
Campos, há pouco, da tribuna, disse muto bem que R$30 mil ou R$50 ma para reaquecer a própria em-
a região de Americana vem sofrendo desemprego; presa ou para colocar em outra Elas estão passan-
já houve um índioe muito al1o no setor .. calçadista; do realmente JlOr momentos duros, porque não têm 
corno também no Vale do Rio dos Sinos, no Rio condições de apresentar, em poucas horas, essa 
Graiide do Sul. conforme citou o Senador. Goslaria quitação. ' 
de aqui também extemar minha preocupação com o· Eu gostaria, Sr. Presidente, para facilitar a si-
se~r moveleiro, principalme~ em Santa Catarina.. tuação desSe se1or, para ~uecê-lo um pouco -
ass1m como com o resto do Par.;. não sei se poderíamos dar a ISSO o nome de Proer. 

É com muita clarividência, apesar da humilda- jã que ele existe para os bancos -, para essas pe-
de? mas com êt 1fasa,. • etPgosiaià cft!t- faial subi&- '· · · ~que, raS ""e ·rrricni~~ pocierem oxigenar-se um 
o pequeno e microempresário. Um exemplo é o do pouco, para poderem respirar um pouco mais, para 
meu Estado, o Vale· de Blumenau, em ltajaí, onde há; poderem. inclusive, pagar o que devem no âmbito 
o pequeno proprietário que industrializa artigos de municipal, no ãmbiiD estadual e junto ao Governo 
armarinhos, a pequena indústria, o se::Jr têxtil, as Federal, para elas se colocarem em dia Eu diri2 
confecções. Estamos vendo, nos litimos meses, um que, se o Ministério da Fazenda tornasse a decisão 
derrame de desemprego, em função de uma concor- de colocar à disposição dessas pequenas e micro-
rência desleal, que vem do Oriente para o Brasil. V&- empresas numa faixa, vamos supor, até R$ 50 mil, 
rios selores, em Santa Catarirra, vêm sofrendo enor- jã seria um grande aquecimento para a economia 
memente com o alto índice de desemprego, todas deste País, jâ seria uma grande tranqüifldade. Com 
as semanas. isso, ofere<::er-s&ia opgrtullidade. a..muilas. pessoas 

Há grande preocupação nesse sentido. Duran- que estão desempregadas, pais de farru1ia .. Mas 
te a Semana Santa, Sr. Presidente e nobres cole- para que isso se concretize, seria necessário não se 
gas, percorrendo várias regiões do meu Estado. exigir todas essas garantias. os oerlificados e as re-
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gularidades neste momento de dificuldade por que 
passam essas empresas. dessa travessia tortuosa 
que vive o Plano de Estabilização. Algumas facilida
des precisariam surgir. Todos os setores precisam 
ser ouvidos. Esse o apelo que fazemos. Essas em
presas precisam dessas importàncias ínfimas para 
terem fôlego para respirarem melhor e conseguirem 
a sua regularidade, na rnaiorja, junto aos órgãos Mu
nicipais. Estaduais e Federal •. Com isso, a economia 
seria reaquedda; por conseguinte. manter-sa-ia um 
certo nível de emprego também nas suas pequenas 
empresas. . 

Sr. Presidente, é claro que os bancos vão ale
gar que precisam de garantias. Para isso, sugiro 
que, talvez, o SEBRAE, jun1o aos bancos, possa re
comendar essas pequenas e microempresas porque 
ele as conhece; quem sabe pudesse até avalizá-las. 
Há necessidade de reaquecer, reoxigenar um pouco 
esse setor tão deprimido que causa problemas à so
ciedade como um todo no Brasil. E eu diria ainda; 
Sr. Presidente, para se encontrar uma saída para 
esses micmempnesárlos. Penso que é uma maneira 
de agirmos, e é preciso que seja com uma certa ur
gência. São exigidas; hoje,. garantias daquele que 
vai conseguir R$30.000,00 junto aos bancos' Be 
precisa de avafiS!a e ainda oferecer o certificado de 
regularidade quitado. Sem isso. não é possível con
seguir qualquer quantia 

Portanto, esse o apelo que fazemos nesse mo
mento de transição, de dificuldades •. a1é para viabili
zar o Plano de Estabilização. Eu me questiono; às 
vezes, por que todas essas exigências· de garantias 
quando há concorrência desleal vinda do Oriente, 
sem encargos sociais de lá para cá? Não que eu 
considere essas pessoas de má-fé. Isso é·talvez re
sultado dos momen1os difíceis. 

O Sr. Bello Parga - Permite-me V. E# um 
aparte, nobre Senador Casildo Maldaner? 

O SR. CASit.DO MAUIANER - Com muita 
honra,.ouço V. Exi', Senador Bello Parga · 

O Sr. Bello. Parga - Nobre Senador Casildo 
Maldaner, o pronunciamento que V. Exi' faz é muito 
oportuno, porque~ efetivarnente, as peqUenas e rni
croernpresas estão atravessando um momerrtti de 
dificuldade, que é o reflexo da dificuldade maior da 
crise geral. Todavia, já se vislumbra possibílídacles 
de melhoria e de solução da maior parte dos proble
mas que atingem essas unidades produtivas, como 
chamo. V. Ex" se referiu, no começo, à situação 
atual. Posso comunicar a V. Ex" que, no fim da se
mana passada. o Ministério da Fazenda recebeu o 
Presidente Nacional do SEBRAE, que é o Sr. Gui-

lhenrle Afif Domingos, ex-Deputado Federal, nosso ex
colega de Congresso. Foram tomadas uma série de 
medidas no campo fiscal e no campo creditício, princi
palmente no credilício onde foi concedida a possibili
dade de renegociação das dívidas das pequenas e mí
croempresas, sem prejuízo da conlrataçã:l de novos 
empréstimos. Essa facilidade foi estendida, como V. 
Ex" muito bem declarou. Essas empresas, na sua 
maior parte, são finnas individuais cujos titulares assu
miràm o con1promisso às vezes até em seu cartã:l es
pecial. Então, toi concedida aos titulares a possibilida
de de renegociaçã:> de suas dívidas relativas ao che
que especial. Por outro lado, já estão nesta Casa dois 
proje1os de lei, stbscri1os pelo Presidente do Çongres
so José Sarney, um danciQ um tralamento tributérío fa
vorecido às pequenas e microempresas e outro consa
grando em um estatuto as condições pela quais essas 
empresas poderão se desenvolver, atuar no mercado 
com maiS desenvoltura, cumprindo a função social 
descrita por V. 8<". Assim, creio que estamos no co
fOO;X>, na via, na vereda de uma solução. Falo com 
certo conhecimento de causa. porque ful incumbido, 
pelo Presidente da Comissão de Assun1os EcOnõmí
cos do Senado, de relaiar ambos os proje1os. G:lstaría 
apenas de esclarecer mais um ponto. Alguns ct=es 
problemas não poderão ser· solucionados via legisla
çã:>. Os bancos oficiais s6 poderão fazer empréstimos 
mediante a exibiçà:l do certificado de regularidade pe
rante o INSS por força de lei. Mas, no 1ocante à g~ 
tia, já existe- e vai Ser desenvolvido, implementado -
o Fl.l1do de Aval pmao financiamenlo das pequenas e 
microempresas. Está na vanguarda dessa solução o 
próprio Sebree:·<l"razendo essas in!ormaçiles oo co
nhecimento de V: Ex", acredi1o que, p~ como 
estáV. Exi' com a situaçã:l desses erJ'4ll'esários no seu 
Estalo, possa levar a eles a esperença de uma tran
qrilídade futura; . 

O SR. CASILDO MALDANER - Recolho com 
muita alegria o aparíe de V. EX-!, Senador Bello Par
ga Fui testemunha, há poucos dias, do encontro de 
milhares de mícroempresáríos do Brasil inteiro ocor
rido aqui no Auditório Petrõnio Portella, onde V. Ex~ 
foi deba!edor permanente. Sei também que é Rela
tor do proje1o do Senador JoSé Samey, que traz be
nefícios, sem ~iívida alguma,_ aos microempresáríos. 

No enbaniO, dai até a prálica pode levar um certo 
tempo. Gostaria de referir-me agora à situaçao emer
gencial. Quando, V. Ex" diz que o Sebrae vai responder 
por aqueles que vão renegociar suas dívidas, V. Exi' 
traz uma boa notícia Agradeço-lhe por isso. O projeto 
do Senador José Samey, do qual v. Ex" é o Relator, 
não há a menor dúvida, vem ajudar e mui1o. 
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Todavia, desejo ressaltar que esses microem
presários hoje estão sem saída, porque devem en
cargos ao Governo Federal, devem o ICMS aos Es
tados e devem aos Municípios e gostariam de bus
car sua regularidade, de estar em dia 

Há, para os bancos, um Proer, ou seja, um pro
g'81113 para socorrê-los. Talvez, sob a orientação do 
próprio Sebrae, que conhece a real situação de difi
culdades desses microempr~os, seja possível le
vantar .-ecursos de em tomo de R$40 mil a R$50 mi. 

Esses recursos, na verdade, voltariam para o 
Governo imediatamente. Serviriam apenas para que 
esses empresários se. CÕiocassem em dia com suas 
obrigações e sobraria um pouquinho de capital de 
giro. Evitar-se-ia o desemprego. 

Hã pequenas e microempresas que têm "papa
gaios"; como se diz na g iria, jUnto a bancos particu
lares, pediram emprêslimos a pessoas físicas e es
tão devendo tribubos a órgãos municipais, estaduais 
e federal. Essas empresas gostariam de colocar 
suas obrigações em dia e ter um pouco de oxigênio 
para continuar. Essa, parece-me, seria uma medida 
emergencial, para que. pudessem continuar partici
pando dos pequenos negócios. 

Uma solução seria estendermos essa facilida
de, que jã existe para aqueles que vão conseguir a 
renegociação de suas dívidas, com o aval do Sebrae 
-o que jã ê um avanço -. conforme noticia que V. 
E# traz , para aqueles que desejam se colocar em 
dia Teria de ser uma solução de emergência; ter-se
ta de agir com rapidez. 

Esse setor, qile abnange uma grande massa de 
trab§lhadores, é importantíssimo pana a economta na
cional. São os pequenos e microempresários, que es
tão espalhados pelo Brasil afora, a alavanca produbora 
deste País, os responsáveis paio er\"l)rego e pela dis
tribuição das riquezas. São a grande base de sustenta
ção do País. Portanto, um plano emergencial de apoio 
a:~S""pequenos e m~resáias: significa a ... manu
terção do próprio Plano de Estabilização. 

Se nada for feito imediatamente, vai agravar-se 
o problema do desemprego. No meu Estado, ainda 
esta semana, milhares de pessoas toram mandadas 
.;mbora de pequenas empresas e não têm para 
onda ir. Temos que nos preocupar. Não poderemos 
ficar insensíveis perante esse problema que come
çará a afetar o próprio plano, que es1á estnbado na 
manutenção do preço da cesta básica Hoje afirma
se que o povo está comendo mais. O frango está 
barato. O preço de um quilo de frango equivale ao 
preço de um quilo de gelo. É isso que se diz. Com
para-se com o Plano Cruzado, quando laçava-se o 

boi no pasto para manter o plano. Hoje é o frango a 
ãncorà do Real Mas, se não cuidarmos de alguns 
setores da economia, o frango poderá começar a ca
carejar daqui a um pouco. E aonde iremos parar? 

Sr. Presidente, esses são setores pequenos da 
sociedade. ínfimos, mas têm um enorme peso no 
conjunto da massa salarial, trabalhadora e contri
buinte do País. E poderíamos resolver esse proble
ma com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro, preza
dos Colegas! Uma distribuição no País inteiro rea
queceria a economia e garantiria a manutenção do 
plano. Estaríamos ajudando a reoxigenar um setor 
importantíssimo da economia brasileira, asseguran
do o Plano de Estabilização. 

Eram as considerações que eu não poderia 
deixar de trazer nesta manhã, como um alerta, como 
um apelo, principalmente ao Ministério da Fazenda, 
ao Conselho Monetário Nacional, para ajudarmos 
pelo menos a minimizar um -sétor importante da eco
nomia brasileira 

Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Pela or

dem, concedo a palavra a:l Sena:lor Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-8P. Pela or

dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Se
nador Osmar Dias encaminhou. na última terça-feira, 
um requerimento relativo a informações que a co
missão designada na Comissão de Assuntos Econõ
micos para examinar o Banespa considerou por bem 
obter do Ministério da Fazenda 

S. Ex" havia proposto que se obtivesse a vota
ção em plenário, _uma vez que alguns dos it9115 soli
citados no requerimento demandam a quebra do si
gilo bancãrio. 

O Presidente José Samey enr.:uninhou para 
que a Mesa decidisse sobre o requerimento. Assim, 
a Mesa, ontem de manhã, expediu o requerimento 
de informações a6'MillislGda Fa!eOOa. ~· · 

Na noite de ontem, estive com o Ministro Pedro 
Malan, reiterando o apelo que fizera. já pela manhã 
e pessoalmente na véspera, no sentido de que S. 
Ex" envie aquelas informações o mais rapidamente 
possiiteL . 

Mas acontece que o Ministro Pedro Malan comu
nicou-me, às 20h30min de ontem, que algumas das in
formações, segwdo parecer que obteve da Prowa
doria da Fazenda de falo só poderá:> ser enviadas ,., 
Senacb, sob pena dele estar inct.r.lO na legislação, se 
houver vataçãcrmplalálio do Senado.· 

Assim, Sr. Presidente, a comunicação virá ofi
cialmente do Ministro Malan. Mas eu gostaria jã de 
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solicitar que seja colocado, na Ordem do Dia de ter
ça-feira. em votação, o requerimento do Senador 
Osrnar Dia.., para que não haja qualquer delonga no 
que diz respeito à imporfância de recebermos, o 
quanto antes, essas informações. 

Em segundo lugar, encaminhei ontem, pes
soalmente. ao Ministro Pedro Malan, oficio nos se
guintes termos: 

"Em resposta ·à indagação que formulei 
hoje sobre a sindicància administraliva a 
que está submetido o Excel Banco em virtu
de da utilização irregular de Contas CC-5, 
em remessas de recursos para o exterior, na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Se
nado, Vossa Excelência respondeu, junta
mente com o Presidente Gustavo Loyola, do 
Banco Central, que aquela sindicancia ainda 
não eslaVa conciuida e que a pena máxima 
a que es1aria sujeita a instituição seria a de 
muita pecuniéria 

Examinei a Lei o"- 4.595 de 31 de de
zerrbro de 1964, que em seu artigo 44 trata 
das penarodades a que estão sujeitas as ins
tib.ições financeira.. e seus diretores, mem
bros de conselhos adminislralivos, fiscais e 
semelhantes, e gerentes para as infrações 
aos seus dispositivos. Obsetvei que a.. pe
nalidades compreendem a advertência, a 
mulla pecuniãria variável, a suspensão do 
exercício de cargos, a inabilitação temporá
ria ou pennanente para o exercício de car
gos na administração ou gerência em insti
tuições finarié:eiras, a eassação da autoriz3-
ção de funcionamento das instituições finan
ceira.. púb6cas, excefo as federais. ou priva: 
das, a detenção e até a reclusão. Por sua 
vez, a Circtiar 1.533 uma das nonnas cam
biais, que regulamenta o mercado de câm
bio de taxas flutuantes sujeita os infratores 
às penaiidades previstas nas disposições le
gais e regulamenlares em vigor, sem prejuí
zo do descredenciamento para operar no 
sistema 

Solicito a Vossa Excelência que possa 
informar com base em quai legislação, nor
ma ou circular, diferente da citada, ou em 
qual jurisprudência baseo~rse Vossa Exce
lência para ·mencionar que a pena máxima 
prevista para o caso referido seria a ml.ita 
pecuniária. Teriam os técnicos do Banco 
Central que originalmente propuseram o 
descredenciarnen!o da instituição para ope-

rar no mercado de câmbio de taxas flutuan
tes se baseado em legislação ullrapassada? 
Poderá Vossa Excelência mencionar os ca
sos de institt.ições que incorreram em irre
gularidades semelhantes e que sofreram pe
nas pecuniárias? HotNe algum caso de ina
bilitação de instituição que tenha incorrido 
em irregularidades oomo as referida..?" 

E como o Ministro pediu que eu enviasse as 
perguntas a ele, porque não teve condições de res
ponder, de pronto, durante a minha argüição, enviei
as a S. Ex", e peço que seja registrado, o conteúdo 
total das perguntas ontem formuladas ao Sr. Ministro 
da Fazenda 

Obrigado, Sr. PreSidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPL/CY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

PERGUNTAS AO MINISTRO PEDRO MALAN 

O primeiro ponto é indagar sobre a destinação 
especilica dos recursos emprestados pelo BC ao 
Banco NaciOnai sob RAET (a carcaça do Nacional). 
Segundo dados oficiais, foram R$5,9 bilhões entre 
novembro e fevereiro. A finalidade do PROER, pelo 
menos no caso da operação Nacional/Unibanoo, é 
viabilizar a absorção de parte de um banco quebra
do por um banco saudáveL Os recursos são usados 
para cobrir a diferença entre os ativos de boa qtm:. 
dada que o Unibanco escolheu absorver, num total 
de R$6,0 bilhões, e os passivos que o Unibanco ab
sorveu .(depósifos e investimentos do público e pas-
1;ÍVOS eXternos), num total de R$9, 1 bilhões'. Essas 
informações foram dadas por Mauch. 

No entanto o balanço do Unibanco publicado 
no dia 29 de fevereiro, na Gazeta Mercantil, informa 
que foram absorvidos alivos e passivos seleciona
dos do banco Nacional S.A. e do Banco Nacional de 
Investimentos SA, ambos no valor de 
R$6.538.954.000,00. 

Isto posto pergunfo: 
1. Como explicar essa aparente discrepância 

de informações 
2. Então cabe a inferência de que a diferença 

de cerca de R$3,0 bilhões entre os passivOS e os ati
vos absorvidos pelo Unibanoo foi coberta com uma 
transferência de igual montante do Nacional sob 
RAET para o Unibanco? 

Em caso afirmativo: 
3. Qual a destinação dada· aos R$2,9 bilhões 

restantes? 
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Caso a resposta não seja que os recursos fo
ram usados para a compra de papéis do T escuro ou 
Títulos do Governo Federal (FCVS e outros) que es
tão seNindo de garantia para a própria operação-de 
empréstimo do Banco Central ao Nacional, realizada 
ao amparo do PROER. 

Se a resposta for diferente perguntar: 
4. Com que recursos foram adquiridas as garan

tias de R$7,1 bilhões (120% de R$5,9 bilhões, corno 
manda a Mecflda Provisória relativa ao PROER)? Em 
que medida foram utilizados papéis que já estavam na 
carteira do Banco Nacional antes do seu colapso? 

5. Como se decompõe a garantia de R$7 ,1 bi
lhões? Quantos por cen!n é composta de FCVS, 
quantos por cento de outros papéis do Governo Fe- -
dera! e de que tipo? 

6. De que bancos foram comprados estes pa
péis? A que preço, vale dizer, com que desâgio? 
Como se compara o deságio pralicedo nessas com
pras com o desâgio praticado no mercado secundá
rio? (vo!n BCB 467/95) 

7. O Presidente da República afirmou, em pro
nunciamen!n recente, que o Proer conta com garan
tias reais. Qual o sentido dessa operação de consti
tuição das garantias do pon!n de vista do interesse 
público? Se o Nacional não pagar, no 10do ou em 
parte, a sua dívida no âmbito do Proer, o BC fica 
com papéis do T escuro. Qual o significado disso do 
po_s!n de vista das contas consolidadas do Governo 
Central, is10 é, T escuro mais Banco Central? Proce
de a inferência de que se trata de uma forma de o 
BC repassar ao T escuro o prejuízo resultante de um 
não pagarnen!n? 

- 8. Em 1992, a fiscalização do Departamen!o de 
Cãrnbio do BC instaurou processo administrativo 
contra o Banco Excel, em virtude de prática de irre
gularidades no uso de contas CC-5, duran1e os anos 
90/91, ao penmilir depósifos e saques sem identifica
ção dos depositantes e beneficiãrios e sem a identifi
cação da origem dos recursos, confonne exigido 
pela legislação cambial. Foi propOSto pela fiscaliza- . 
ção que o Excel fosse descredenciado de operar em 
cãmbio. Vossa Excelência respondeu em março üti
mo que o BC ainda não concluiu o referido processo 
administrativo. Esta também foi a resposta do Sr. 
Cláudio Mauch hã 2 semanas. E hoje, dada a deter
mina<?> anunciada por V. Ex!! de que o Governo 
não deixarã nenhuma irregularidade impune, pode 
anunciar qual a conclusão do processo administrati
vo iniciado em 1992? 

9. O Banco Central apurou que o Sr. Angelo 
Calmon de Sã remeteu significativo volume de recur
sos ao exterior após a inteJVenção do BC no Econõ-

mico. Terã o Banco Central investigado se o Sr. Cal
mon de Sã tomou-se sócio da Union Bancaire Pri
vée no exterior, instituição esta que estã por asso
ciar-se ao Excei-Econõrnico? 

10. Gostaria de reiferar o apelo para que o Mi
nistro Malan, que já teve o tempo para examinar as 
perguntas constantes do requerimen!n do Senador 
Osmar Dias sobre. o Banespa, providenciasse as in
formações ali solicitadas o mais rapidamente possí
vel, para que então o Senado possa deliberar sobre 
a matéria 

Durante o áiSCUISO do Sr.Eduardo Su
plicy , o Sr. Júlio Campos, :?- Vice-Presiden
te, deixa a cadeira .da presidência; que é 
ocupada pelo Sr. Emandes Amorim, ~ Se
cretárío. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
requerimento do Senador Osmar Dias será encami
nhado hoje ao Sr. Ministro da Fazenda, uma vez que 
foi aprovado na reunião da Mesa na quinta-feira 

Vamos aguardar as informações, Seriador 
Eduardo Suplicy. Após essas informações V. ~ po
derá se manifestar. 

. O SR. PRESIDENTE (Emimdes Amorim ) -
Concado a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia c. 

seguinte discúrso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Se
nadores, a economia brasileira enoontra-se entre as 
dez maiores do mundo. No entaniO, convive com sic 
tuações típicas de economia retardada no que diz 
respei10 ao comércio exterior. o Brasil ainda não dis
põe de um bànco destinado ao financiamen!n de 
nossas e>cpOrtações, um banco de comércio eXterior 
nos moldes daqueles existentes em todos os paises 
que conferem prioridade efetiva às exportações. 

O Exintlank, dos Estados Unidos, refinancia 
créditos à exportação, concedidas pela rede bancá
i ia piívada; eam )aros e condições'de"iinanciamen!n 
especiais, ampliando as potencialidades e melhoran
do as condições de concorrência das exportações 
norte-americanas. 

Grande parte da sifuação privilegiada da eco
nomia japonesa se deve à política agressiva de ex
portação, apoiada num banCO do comércio exterior 
ágil e dofado de recursos adequados e suficientes 
para fomentar o comércio exterior do Japão. 

A Alemanha refinancia as opera;:ões de crécfrto 
às eJCPOrtaçôes através do Banco Cerdlal. ltáf.a e ln
glatena também possuem organismos de financia
mento ao comércio exterior que garantem maior pre
sença desses paíSes no comércio rrtiJláiBI, possibif1-
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tando a realizéção de operações comerciais que. sem fi
namiamerto, dificilmente seriam ccn ctelizwlas 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a globa
lização da economia, o aumento da concorrência in
ternacional, o ingresso de novas potências no cená
rio complexo do comércio internacional, o nível cres
cente de exigência dos mercados consumidores e a 
necessidade permanente de introdução de novas 
tecnologias, tudo isso tem contribuído para que o 
Brasil venha perdendo espaço no que se refere à 
exportação de bens manula!urados. 

Já se fala até mesmo numa tendência de re
gresso à nossa antiga situação de país eXportador 
-de produtos agríoolas, matérias-primas e produtos 
sarni-elaborados, gerando menos empregos, agre
gando menos valor e, conseqüentemente, exportan
do maior quantidade de bens, de menor valor, com 
menor ingresso de divisas no País. 

Não se trata de uma fatalidade, mas de uma 
tendência que se oomeçou a desenhar recentemen
te, com a perda de competitividade internacional de 
nossas indústria, em decorrência dos longos anos 
de baixo investimento e de pouco ingresso de tecno
logias modernas, rebaixando nosso perfil industrial e 
nos distanciando cada vez mais das fronteiras do 
progresso. 

Sabemos perfeitamente que o SÜilJles fato de 
criarmos um banco de cornârcio exterior não teria o 
efeito mágico de nos inserir imediatamente numa 
posição vantajosa na pesada competição externa 
em que hoje pontificam China e Japão, detentores 
de enonnes superávits comerciais. · 

Um enonne conjunto de variãveis e mecanis
moS que se intertigam - englobando treinamento de 
mão-<le-obra, teonologia, modernização industrial, fi.. 
nanciamento e experiência no setor externo - res
ponde pelo sucesso de economias como as da Chi-' 
na e do Japão. 

O Brasil precisa, efelivamente, Ctidar de todos 
esses fatores para poder ingressar na economia do 
século XXI, uma economia cada vez mais exigente, 
competitiva, de alta qualidade, globalizada e veloz. 

. É impossível ao Brasil ingressar nesse mundo 
que jã se descortina quando sabemos que mtitas ex
portações deixam de se concretizar porque a burocra,
cia do sistema portuário inlJede que nossos clientes 
do exterior recebam as mercadorias encomendadas às 
empresas brasileiras no prazo previsto em oontraD. 

O Brasil precisa aprender a efelivamente vender 
seus produtos no exterior, e não esperar que os com
pradores venham aqui comprar nossos produtos. 

Os anos em que o Brasil pennaneceu com sua 
economia quase totalmente fechada nos deixaram 

uma·~erança de atraso tecnológico, o que precisa . 
ser rapidamente revertido, para podermos gerar os 
empregos necessãrios aos nossos jovens, que dia
riamente buscam e não conseguem eJ11lregOS. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, cada !Ji. 
!hão de c161ares expoitados gera aproximadamente 70 
mil novos empregos. E neste momento, tà:l carente de 
empregos estamos em nosso País, a geração de no
vos postos de trabalho é exatamenle o objetivo mais 
proasajo por todas as economias modernas, mergu
ltJa:las quase todas na mais sérla crise do capitalismo 
atual: a crise do desemprego elevado. 

No Brasil ternos hoje alguns milhões_ de brasi
leiros desempregados neste instante em que a nos
sa eoonomia vem de uma crise econõmica e tam
bém social. 

Quando defendemos IJlla política de exporta
ção vigorosa é firme, sem idas e vindas para· um 
lado e para outro, estamos vislumbrando o futuro do 
Brasil, gerando empregos para sua juventude e atin
gindo um patamar de renda mais elevado e estãvel. 

EXPORTAR É A SOLUÇÃO. 

Realmente, não se trata de um mero slogan, 
um grito vazio ou uma palavra de ordem a ser profe
rida de maneira leviana ou-demagógica. 

Exportar é a Soluçã:J, para nós, representa a sín
tese de.um conjunto de fatores, de medidas, de provi
dências e de politicas que objetivam oolocar o Brasü 
no elenco das economias desenvolvidas e garantir 
nosso merecido lugar na eoononia do século XXI. 

Não podemos admitir que hoje, no Brasi~ para 
se movimentar um t<ofre de cargas, um contêiner, no 
Pollo de Santos, gaste-se até 8 vezes mais <;~o que 
em portos de países concorrentes nossos no cornâr
cio internacional. 

Não podemos admitir, de maneira alguma, que 
o Brasil oontinue a exportar illlJOSlos, prãlica que jâ 
foi completamente abolida pelos principais países 
exportadores do mundo, os quais isentam plena
mente suas exportações, pela simples razão de que 
não se pode tributar o cidadão de outro país. 

A carga tributária média embutida em nossos 
produtos de exportação ultrapassa 20% do valor das 
mercadorias, o que é totalmerrte inconcebível no 
mundo cada vez mais competitivo. O resultado não 
poderia ser outro: o Brasil está voltando a ser expor
tador de produtos primãrios, com os produtos de 
maior valor agregado sendo deslocados de nossa 
pauta de exportação. 

O chamado custo Brasil precisa ser imediata
mente reduzido e eliminado em todas as nossas 
transações no comércio internacional, sob pena de 
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continuarmos perpetuamente na tentaliva de admi
nistrar. sem sucesso. os problemas de inflação e ba
lanço de pagamernos. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, Exportar 
é a Solução; é também o remédio para não estran
g ularrnos nossa produção industrial. restringindo im
portações desnecessariamente ou praticando urna 
política cheia de ziguezagues aumen!ando e dimi
nuindo alíquotas, lançando no!'JTlit sobre norma. mu
dando a legislação a todo instante, criando cotas de 
importação e inventando outras restrições, muitas 
vezes inócuas e que só nos colocam em situação 
vexa!ória perante os OIÍJanismos internacionais de 
comércio; 

O último relatório da 01Qanização Mundial do 
Comércio {OMC) demonstra que o Brasil caiu de po
sição no conjuniO de exportadores mundiais, sendo 
superado pela Malásia. que tem um PIB 1 O vezes 
menor que o brasileiro. enquanto os chineses am
pliaram seus mercados, com uma taxa de cresci
mento das exportações de 32"k. 

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, nos Es
tados Unidos, o órgão p(bfico considerado de maior 
importância na Administração Cfinton é o Conselho 
de Exportação do Presidente {Presidenfs Export 
Council). exatamente porque lá se percebe clara
mente a forte relação que existe entre exportações e 
crescimento eoonõmico. 

Ao empossar a nova diretoria do Conselho. o 
Presidente Cfinton afirmou: · · · 

Estou. orgulhoso de anl.{llciar a indica
ção desse taientoso e experimentado grupo 
de pessoas para o Conselho. de Exportação. 
Espero ansiosamente que suas reoomeflda,. 
ções nos ajudem a reduzir as barreiras CO: 
merciais, abrindo os mercados externos às 
nossas mercadorias e serviçoS. criando em
pregos para os trabalhadores americanos." . 

Entra as recomendações desse·Gór!selfio: des
taca-se o financiamento às exportações. com maior 
agilização e desburocra!ização das agências oficiais 
de crédito e tambéin maior participaÇão dos bancos 
privados no financiámento às exportações. · · · · · 

Estou convencido de. que, em 'ma1éria de ro.: 
mento às exportações, •o que é bom"para os Esta-
dos Unidos é bom para o Brasil". ··" 

Precisamos U~Qentemente criar· nosso BancO 
de Comércio Exterior, aproveitando prii'lcipalmente a 
longa experiência do Banco do Brasil, cuja. antiga 
Carteira de Comércio Exterior (CACEX) muito contri
buiu para desenvolver nossas relações eoonõmicas 
internacionais. 

O Brasil precisa financiar adequadamente suas 
importações, necessárias ao processo de desenvol
vimen10, através de urna política de exportações vi
gorosa. a fim de que não tenhamos déficit comercial, 
nem sejamos obrigados a controles violentos de im
portações. 

A economia brasileira somente atingirá um ní
vel de crescimento estável quando conseguir au
mentar suas exportações para pagar as importaçõ
es, gerando empregos e aumentando o bem-estar 
de sua população. 

J:: o meu pensamento e espero que o Governo 
Federal faça utilidade de nossa advertência 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Emandes Amorim, 4º Secretário. 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Júlio Campos, 2!!. V'~ee-Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. 

S. Ex' dispõe de 20 minutos para o S@ pro-
nunciamento. ,. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RQ, Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. Sris e Srs. Senadores, quero regis .. 
trar que esta semana fiz uma visita ao ex-Presidente 
Collor, em seu escritório, e tive a oportunidade de 
observar que S. Ex' está de pé, otimisla e querendo 
continuar a ser brasileiro. 

. . Na oporll.llidade, S. Ex' reclamou que basta pi
sar no Brasil para que a imprensa levante uma guerra. 
parece até orquestrada. a fim de expulsá-lo, a fim de 
rnachucã-iJ alé com denlr1cias inftn:ladas - aquela 
velha insistência de massaaar esse cidadão. · 

Naquela conversa. tranqüilo, ele dizia. Sr. Pre
sidente: "A úniçá coisa que espeio é que o Senado 
oomrcr um eno cometido quando daquela votação. 
porque, sendo um. cidadão comum e depois de te: 
renunciacllnli7 inetr mai liato de Presidente da Re
pública. mesmo assim fú cassado pelo Senado, 
como se estivesse na Presidência da República". 

O ex-Presidente Collor reclamou também de 
que, no mamemo da votação, já teriam empossado 
o seu substitutD e. arbitrariamente. ao se empossar 
Itamar Franco, estava-se cometendo outra injustiça. 
desc:urqli'ÍilCI~ inclUSive a Constituição, já _que. 
até aquele momento, ainda estava sub judice o seu 
processo. Portan10, jamais pOderiam ter dado posse 
ao seu substituto. 

Diante de todas essas denúncias, vê-se que 
Collor. na verdade, foi cassado porque recebeu de 
presente um autorróvel Fiat, modelo Elba O seu 
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processo, naquela correria, naquele momento, ba
seou-se nesse fato. 

Sr. Presidente, anles do caso Elba, o próprio 
ex-Presidente Collor discutiu o problema do Sivam, 
quando chegou à Presidência da República, justa
mente na época da Guerra do Golfo, projeto estima
do em R$600 milhões. 

Fernando Collor, Presidente à época, convo
cou os interessados, Forças Armadas e Policia Fe
deral, discutiu o projeto e feZ com que percebessem 
que, naquele momento, era obsoleta a compra da
qu~le projeto por U$600 milhões, até porque a Polí
cia Feâeral reclamava aparei hos para fiscalizar o 
narcotráfico na Região Amazõnica. Esses aparelhos 
detectam võos de alturas baixas. O ex-Presidente 
Collor disse que se tratava do mais perfeito equipa
mento que havia na época, e que tinha sido usado 
na Guerra do Golfo. Os aparelhos identificavam os 
deslocamentos das tropas, o número de soldados e 
até as placas de Jipes, ainda que à distância 

Alguns membros das Forças Armadas argu
mentaram ao ex-Presidente que os Estados Unidos 
poderiam saber do que se passava em nosso País. 
Por essa razão, o então Presidente voltou a falar 
com os responsáveis! disse que concordava desde 
que os Estados Unidos mandassem suspender o 
rastreamento quando este estivesse sendo realizado 
em território brasileiro. Mas isso era do conhecimen
to de todos. Portanto, não havia nada a esconder. 

Em relação ao falo do recebimenlo c3juela Elba. 
Srs. Senadores, motivo pelo qual Collor foi cassar!n, 
quero dizer que coisas piores o. Prasiclente Fernando 
Henrique está fazendo. Por exen'1)1o; destinou US$25 
bilhões à rect.peraÇilo de banCOS falidos. Sarros contrá
rios-a essa ali!Lde, consideramos irregliar. Esses 
US$25 bilhões seriam sliicientes paa c:onpai' um ni
lhão e quatrocentas Elbas. Se a E!fl1lreSCl fabri::asse nil 
carros por dia, gastaria cem anos para fabricar os que 
poderiam ser cotqJm:los com o dinheiro que Fernando 
Henrique Cardoso está jogaldo pelo ralo. Porlario, se o 
caso é p!Dr, que seja pu1ido aquele que cometsu o fato 
mais grave. Clual)taa.vezes màs grave é a sil!a;ão cb 
a!ual Presiden!e,.gue ~os recursos da Na;ão. 

·Resta-nos. diZer que nesta Casa tramita um 
projeto de minha autoria, que dispõe sobre a.revisão 
da cassação dos direitos políticos do cidadão. Fer
nando Collor. Nada mais justo do que se fazer justi
ça, devolvendo-lhe os direitos, até porque, por co
vardia de alguns e por não-conhecimento de outros, 
votaram pela cassação. Inclusive o próprio Presiden
te do Supremo Tribunal Federal deu o parecer favo
rável ao ex-Presidente Collor. Neste Casa, permitiu
se que fosse cassado. 

Sr. Presidente, no momento em que foi cassa
do, S.&' já havia renunciado. Se se tivesse que pu
blicar no Diário Oficial, publicar-se-ta primeiro a re
núncia para depois publicar-se a votação. Já imagi
naram se, na hora da votação, chegasse alguém e 
fizesse com que os Srs. Senadores votassem em 
outro sentido - ou seja, o absolvessem? Estariam 
diante de um outro impasse, porque S.Exª já teria re
nunciado, mas teria sido absolvido imedialamente. 

Trata-se, portento. de urna situação complica
da. Espero que esta Casa ratifique esse engano, 
devoivendo os direitos políticos do Sr. Fernando 
Collor. Peço que a imprensa reflita sobre essa e so
bre outras questões. 

Hã poucos dias, soubemos que políticos rece
beram do Banco Econõmico milhões e milhões de 
dólares para fazer campanha E isso foi publicado, 
foi denoociado à boca larga Ninguém denunciou, 
ninguém sequer mencionou que eles deveriam pa
gar imposto sobre o que receberam. Esses políticos 
já foram até absolvidos pelo Judiciário. Então, neste 
Brasil deve haver uma balança só, mas não .adianta 
ser uma balança que tenha dois pesos e d~ medi
das. Precisamos levar a sério esse tipo de aSsunto. 
Esta Casa tem que retomar à antiga posição: uma 
Casa séria, oom pessoas que tenham responsabili
dade para administrar este Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, trago ao debate 
a questão da reeleição. Ao contrário do que muitos 
companheiros pensam, entendo que devemos deba
ter e decidir sobre o tema. Hoje este Brasil vive uma 
dicotomia que pode corq~rometer todo o esforço de 
construção.nacional: de um lado, o Chefe do Execu
tivo age, trabalha e condiciona-se na perspectiva de 
Uma possibilidade de reeleição; de outro, a socieda
de, as instituÍções continuam sendo regidas por um 
sistema em que não há reeleição. A falte de governo 
neste contexto é a conseqüência natural. 

Hã um exemplo simples: nesta semana enca
minhei à Mesa pedido de informações ao Ministério 
das Comunicações sobre o andamento de urna de
núncia que fiz em novembro. A denúncia refere-se a 
uma retransmissora de televisão em meu Estado, 
que opera de fOrma irregular. Ba tem outorga para 
reprodução de. um sinal e transmissão de programa 
pré-gravado. Não pode, no entanto, gerar programa
ção própria, sob pena de cancelamento de outorga 
Mas o que acontece? Ela gera programação própria, 
por intermédio da qual achincalha a classe política, e 
conta com o patrocínio do Governo do Estado. Seu 
proprielário vivEI de extorql.lir. FIZ a denúncia em de
zembro, e nada aconteceu. A desculpa é que a fis-
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calização do Ministério das Comunicações não fun
ciona porque o Governo não tem dinheiro. Ora, mas 
o mesmo Governo tem dinheiro p~-a pagar milhões 
a esse veículo de comunicação - a título de ptblici
dade - que achincalha a classe politica. São milhões 
gastos com publicidade. 

Na realidade, o que se verifica é a prostituição 
da nberdade de imprensa através do seu controle 
oom as verbas públicas. Essa .censura econõmica é 
bem mais perversa do que a censura do periodo da 
ditadura militar. Aquela todos nós sabfamos que 
existia Essa é ignorada,é enganosa 

Essa imprensa produz noticiários como o da 
semana passada, em quG o Senado da RepCtlnca é 
criticado porque renova a frota de veículos dos gabi
netes dos Senadores. Trabava-se de uma frota com 
1 O anos de uso. Qualquer jornal ou emissora de te
levisão neste País não possui frota de automóveis 
oom 1 O anos de uso. Mas os Senadores da Repúbli
ca deveriam continuar andando em carros de 1986, 
veículos com 150.000 Km de uso, portas caindo, 
quebrando nas ruas. 

Na verdade, lm<l. frota de 81 veículos com t.m 
custo aproximadamente de R$1 ,8 mlhão custa dez ve
zes menos do que o que esta Casa economizou ao 
evitar o sumidouro de R$16 milhões no TRE de Rorr 
dõnia no final do ano ;lSSSSdo. Evitamos essa com.p
ção. que, na realidade, era mutreta encaminhada do 
Executivo. Nesse episóõ10 do TRE de Rondônia, com 
o nosso alerta, a Comissão de Orçamento economizou 
dez vezes o valor dessa despesa 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro escânda
lo foi. impedirmos ciue fosse desviada verba da me
renda escolar em Rondônia Fol'll'lliamos denúncia 
à FAE e à Justiça, que resultou na indisponibilidade 
dos bens do ex-secretário de Educação e da ex-Oi
retora da FAE, em Rondônia, entre outros. Vale res
saltar que com a metade do dinheiro se comprariam 
esses carros:'' ... · · , .... '' · · · ·'• .,.. · ...... ,. 

No Estado de Rondônia os desvios são cons
tantes. Há pouco, falando com V. Ex'-, mostrei as 
oo~ que existem em nosso Estado. Os recur
sos da merenda esColar que foram mandados para 
Rondônia são da ondem de US$3 milhões. O ·Gover
no e uma máfia que o cerca roubaram parle desse 
total. Denunciei essa roubalheira O dinheiro daria 
para eõmprar duas vezes o número de carros que· o 
Senador comprou.· A Justiça inteiVeio, está buscan
do de volta a verba, punindo as pessoas: inclusive o 
ex-Secretário e a ex-Diretora da FAE já estão com 
p~o preventiva decretada Possivelmente, essa 
prisão chegará ao Governo do Estado. 

Ainda hã outro escãndalo. Falando de um outro 
trabalho deste Senador, metade do dinheiro que iria 
sumir em um presídio em Rondônia, onde também 
se armara uma mutreta, que também bloqueamos 
daria para comprar esses veículos. ' 

Sr. Presidente, ouvi o discurso do Senador '!ris 
Rezende, mostrando as condições dos presídios no 
Estado de Goiás, onde S. Ex"' construiu bons presí
dios e com boa assistência aos presos. 

No ano passado, o Ministério da Justiça enviou 
para o Estado de Rondônia R$1 ,4 milhão. Esse di
nheiro. ~egou ~m Rondônia e desapareceu, e a pe
nitenciária continua parada. Pedi uma auditoria, e a 
caso está sendo apurado. Ainda hã R$3 milhões a 
mais desti_nados ao Estado de Rondônia que, se ti
vessem s1do enviados, talvez já tivessem sumido 
nas mãos do Governo. Es5e é mais um trabalho do 
Senador. ·· --

Agora, Srs. Senadores, em relação ao trabalho 
sério e dedicado que esta Casa desempenha em 
prol do Brasil, pergunto: o que significa o custo de 
um veiculo novo para atender às necessidactes de 
transporte do gabinete de urna pessoa que {apre
senta um Estado do Governo da República? Eil, por 
exemplo, tenho um carro que praticamente não uso, 
mas que já tem milhares de quilômetros rodados no 
atendimento a prefeitos, vereadores e autoridades 
que vêm do Estado de Rondônia. 

No entanto, ainda há muitas cabeças-duras 
que acham que devemos andar sem carro, a pé, pe
gando ônibus. Eo não vim aqui, Sr. Presidente, as
sumir um mandato de Senador para andar a pé. 
Basta meu tempo de garoto hurrulde, de lavrador, de 
empregado doméstico, quando andava a pé para es
tudar. Se busquei conhecimento para conseguir o 
mandato de Senador, do qual me orgulho, devo rep
resentar bem meu Estado, inclusive com relação à 
minha apresentação. 

- - Na.reali:lade, a!mla.deveículos atende às au
toridades estaduais quando estão em Brasllia, por
que nenhum de nós anda por aí em carro do Senado 
para o nosso deleite ou prazer. Mas essa crítica ao 
Senado da RepCblica acontece para bajular o Exe
cutivo. Basta verif.car que o jornal que •puxa• o as
sunto está devendo ao INSS e a bancos oficiais; se 
houvesse fiscalização, estaria fechado. Isso aconte
ce também através de outros veículos de imprensa 
que aí estão a serviço do Executivo, somando-se 
nessa grande farsa armada para ludibriar o povo. 

Essas criticas são porque o Presidente da Re- . 
pública quer reeleição, e o Presidentél do Senado é 
um possível candidato à Presidência da República 

-'"-~------
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nhou o co~romisso de fazer um sistema de governo e 
está dentro cb pres;dendafsno, a:lministrardo o Pás 
com uma espi>:je de parlamentarismO bo3n::o. 

Quero avisar aos nobres colegas. a esta Gasa. 
que, na terça~feira. entraremos com uma emenda 
constitucional pedindo a reeleição; mas, num regime 
parlamentarista e não presidencialista. A emenda é 
no sentido de mudar o sistema, adequandc>o ao 
partamentarisrro. Não esgueçã.-mos que o dinheiro 
que o Presidente Fernando Henrique desviou para 
bancos falidos daria para comprar um bilhão e tre
zen'IOs mil veículos 8ba. o tipo de automóvel sobre 
o qual o ex-Presidente Femàndo Cõllor foi qUestio
nado e cassado por ter recebido de presente. 

Multo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa. oficio que será tido pelo Sr. 12. Secretário em 
exercício: Senador Jefferson Peres. 

t lido o seguinte 

OFLPFL N'-215136 

Brasília. 12 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Nos tenros regimentais, indioo o Senador Júlio 

Gampos para substib.ir, como Titular. o Senador 
Hugo Napoleão. na Comissão Temporária, aiada 
através do Requerimento ri' 263, de 1996, com a fi. 
nalidade de acompanhar as propostas, teses e os 
procedimentos necessários à participação do Brasil 
na Conferência das Nações Unidas sobre Assenta
mentos Humanos- Habitat 2. 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleao, L~ 
der do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Será 
feita a substituição solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy.~ (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador_ José Fo:. 
gaça. (Pausa.) 

Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos. º SR PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ Está 
encerrada a sessão. - - - -

(Levanta-se a sessAo às 10h52min.} 

SUMÁRIO DA 38'SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 1996 
(PUBLICADA NODSF, DE 11 DE ABRIL DE1996) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 06014, item 1.3- ORDEM DO DIA, 
segunda coluna. no resultado da apreciação do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado~ 49, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon, 

Onde se lê: 
· ·- t dado como definitivamente adotado, nos 

tennos do art 248 do Regimento Interno. A Càmara 
dos Deputados. 

Leia--se: 
·- t dado como definitivamente adotado, nos 

termos do art .284 do Regimento Interno. A Câmara 
dos Deputados. 

. ' .. 
Ata da 41!!.Sessão Não Deliberativa 

em 15 de.abrilde 1996 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 5CJO. Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey e Bel/o Parga 
(Inicia-se a sessão às 14h30mi~) · 

O SR PRESIDENTE (BeiJo Pai!J8) - Declaro 
aberta a sessão. · ... · 

Sob a proteção de Deus. in~iciamoS nQSSOS tra-
balhos. . 

O Sr. J2 Secretário em exerefciO, Senador Val-
mir Gampelo, procederá à leillJra do Expedierrte. 

~lido o seguinla: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 140196, de 2 de abnl de '996, do Ministro 
da AgricUtura. do Abastecimento e da Reforma 
Agrária. referente ao Requerimento ri' 199, de1996, 
de informações, do Senad::lr Freitas Neto. 

N!' 246196, de 4 de abril de 1996, do Minis1ro 
da Fazenda. refarente ao Requerimento n2 103, de 
'996. de iniormações. do Senador Eduardo Stplõcy. 

N!' 248196, de 4 de abnl de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao requerimento n2 56, de 
'996, de informaçi:les. do Senador Sebastlão Rocha 

N2 249196, de 4 de abril de ,996, do Ministro 
da Fazenda, -renta ao Requerimenlc ri' 43, de 
'996, de informaçiles. do Senador Jader Barbalho. 

As iniormaçi:les foram remelidas, em 
cópia. aos requerentes. 

Os 1"9C!uerimen1DS vao ao Arquivo. 

OF[CIOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 187196, de 9 de abril de 1996, do M'.nislro 
da Administração Federal e Reforma do Estado. r& 

ferente ao Requerirnen1o ni-55, de 1996, de informa
ções. do Senador Sebas1lão Rocha. 

Nl' 327/96, de 3 de abril de 1996, do Ministro 
do Planejamemo e Orçamen1D, referente ao Reque
rimentt> ri' '32, de 1996, de informações, do Sena
dor Eduardo Suplicy. 

Abril de 1996 



Abril de !996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00407 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia. aos requerentes. 

Os requerimen10s vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECERES NOs 187 E 188, DE 1996 

Sobre o Projeto de Lei da camara n2 
63, de 1993 (n2 1.858191; ~ Casa de ori
gem), que modifica li rectaç:io do art 22 
da Lei n2 3.999, de 15 de dezembro de 
1961, que altera o salário mlnimo dos mé-
dicos e cirurgiões-dentistas. · 

PARECER W-187, DE 1996 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e C"odadania) 

Relator: Senador José E~ardo outra· 

1 - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n2 63, de 1993, 
visa modificar a redação do art·22. da Lei n'> 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961, que altera o salário mí
nimo dos médicos e cirurg!ões-dentistas. · · · · · 

Aprovado à unanimidade nas Comissões de 
Trabalho, AdministraçãQ ,·e ServiÇQ Público e de 
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos 
Depulados, o projeto pretende a extensão aos j:lsic;ó- · 

. logos das disposições legais atualmente aplicáveis 
aos médicos e cirurgiÕl*Hientistas, · cons1antes· da · 
Lei n'> 3.999, de 1961. . . 

·A Comissão de Assun10s Sciciais do Senado 
Federal deliberou pela preliminar manifestação da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cídadanla, ·para 
que fosse apreciada a admissibilidade constitucional 
da matéria e a sua juridicidade. · · 

Deixamos de conhecer dos termos do parecer 
do eminente Senador Antônio Valadares, prolatado 
perante a Comissão de Assun!Ds Sociais, uma vez 
que ainda não loi objeto de deliberação. Com isso 
restringimos o J:!OSS(i parecer.à.redação original re
meticlâ pela cãfnara dos Dilptiíados. · ·· 

No prazo regimenlal não foram oferecidas 
emendas à proposição. . 

É o relalório. -... 

11 - Voto do relator 

Nos termos do art. 101, I, do Regimento Inter
no do Senado Federal, compete à Comissão de 
Conslituição, Justiça, Cidadania desta Casa Legisla
tiva manifestar-se sobre os aspectos jurídicos consti
tucional e regimenlal.das matérias que lhasão Slb-. 
metidas à apreciação. 

O projeto de lei em discussão é bastante singe
lo e visa tão-somente, a extensão aos psicólogos da 

legislação' trabalhista e profissional aplicável aos 
. moo!COS e cirurgiões-<lentistas. 

A redação proposta OCUlta o verdadeiro objeti
vo do projeto que é garantir aos psicólogos a mesma 
jornada de trabalho atribuída aos médicos e cirurgiõ- · 
es-<lentistas, fixada em 4 (quatro) horas e 20 (vinte) 
horas semanais. 

Além disso, embora não conste do 'projeto ora 
examinado, busca-se a fixação, em lei, de um piso 
salarial mínimo para os psicólogos. 

A jornada de trabalho, segundo o Prof. Valentin 
Canion, é o espaço de tempo durante o qual o em
pregado deve prestar serviço ou permanecer à dis
posição do empregador. 

Ora, o que a Constituição de 1988 fez fixar 
uma jornada mínima de trabalho, que deve ser ob
servada de forma indistinta por todos os eq~pregado
res. Trata-se portanto de princípio geral, de ordem 
coristitucional, que visa à melhoria da condição so
cial do trabalhador, conforme definido no caput do 
art i" da CF. . . . , . . . 

Note-se que a Constituição não fixou a duração 
do trabalho normal em oilo.horas.diárias e quarenta 
horas semanais. O que ficou consignado foi o esta
belecimerno de um teto máximo de jornada a que'o 
naballa:lor deve estar stbmeliclo:normalmente, senão 
vejamos os temnos elo inciso XIII do art 72, vemls: 

"Art 72 · .................................... ______ _ 
XIII'.:.. duração do tiabalho normal não 

superior .a oito horas diárias e quarenta e 
quatro horas semanais, facl tJtarta a compen
sação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalhei;" (grilo OOSSQ) 

· Não há, portanto, óbice de natureza conslillr 
cional para a fixação da jornada de trabalho em pa
tamares inferiores ·a oito horas diárias e a quarenta e 
quatro semanais, Jã Que a Constiluição prevê ape
nas a' olisellâiléià" de t1m tele' máximo, que não 
pode ser descumprido. 

Não é por outra razão que diversas profissões 
e categorias profissionais têm jornada especial pre
vista em lei, como é o caso do art. 226 da CL T que 
fixa a jornada dos bancários em 6 (seis) horas; do 
art 234 da CLT que fixa a jornada dos operadores 
cinemalllgráficos e seus ajudantes em 6 (sais) ho
ras; da lei no. 3.857, de 1960, que fixa a ]ornada dos 
músicos em 5 (cinco) horas; do Decreto-Lei n" 972,. 
de 1969, que. fixa ajomada dos jornalistas profissio
nais em 5 (cinco) horas. Esses são alguns exElf1'1llos 
de jornada inferior ao limite máximo legal previsto 
constitucionalmente. 
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lnexiste, portanto, qualquer impedimento cons
tib.Jcional para que se fixe para os psicólogos jorna
da de trabalho indêntica à dos médicos e cirurgiões
dentistas. 

No que se refere ao piso salarial, a posição é a 
mesma lnexiste óbice legal ou constitucional, até 
porque a própria Constituição prevê piso salarial 
proporcional à extensão e à complexidade do traba
lho. Ora, o trabalho do psicólogo é um trabalho· es
pecializado que requer formação de nível superior e 
capacitação para o exercício profissional. 

Ademais, os psicólogos integram, como profis
sionais de saúde, os recursos humanos do Sistema 
Único de Saúde- SUS. 

Entendo, pessoalmente, que deve buscar atra
vés de legislação infraoonstitucional, ou de outras 
formas, uma harmonização das diferentes regras 
aplicáveis a cada uma das profissões envolvidas no 
processo de assistência à saúde principalmente no 
ãmbi1o do SUS. 

Em face do exposlo, opino pela constitucionali
dade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de 
Lei da Câmara 11"- 63 de 1993. 

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1995. -
lris Rezende, Presidente - José Eduardo Outra, 
Relator - Ney Suassuna - Lúcio Alcllntara - Ro
berto Requi:io- Ramez Tebet- Pedro Simão
Elcio Alvares - Esperiã.ao Amin -Romeu Tuma -
José Bianco- Jefferson Peres-Edison Lobão. 

PARECER N" 188, DE 1996 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Rela1Dr: Senador AntOnio Carlos Valadares 
- De iniciativa do ilustre Deputado Sigmaringa 

Seixas, o projeto de lei em apreço tem por finaüdade 
estender aos psicólogos o piso salarial dos médicos 
e cirurgiões-<lentistas. 

Ao justificar sua iniciativa, o au1or da proposi
ção alega: 

•o Poder Legislativo tem cuidado de 
disciplinar" a jornada de trabalho e remunera
ção nninima de diversas categorias profissio
nais, como, por exemplo, dos médicos e ci
rurgiões-dentistas (Lei n2 3.999, de 15 de 
dezembro de 1961) e dos engenheiros, quí
micos, arquitetos, agrônomos e veterinários 

- (Lei n2 4.59o-A. de 22 de abril de 1966) além 
de outras. 

Essa atenção do legislador brasileiro 
para com os profissionais rlberais é justa e 
válida, não s6 no que diz respeito a remune
ração baixa e às vezes aviltante, como em 

relação ao excessivo horãrio de trabalho de
les exigido. 

Quando da elaboração da Lei nº 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961, a profissão do 
psicólogo não havia sido ainda regulamenta
da (Lei nº 4.119. de 27 de agosto de 1962) e 
esses profissionais, até hoje, corrtinuam dé
samparados pela legislação e, portanto, 
submetidos a regime de trabalho não condi
zente com sua estafante profissão. • 

Efetivamente, o presente projeto de lei tem por 
fundamento resguardar a categoria dos psicólogos, 
propiciando-lhes as condições mínimas ao exercício 
de suas atividades, e, de conseqüência, permitindo
lhes desempenhar suas funções à altura das neces
sidades a eles impostas pelo grave quadro que o se
tor saúde apresenta atualmente no Brasil. 

O descorqlasso dos níveis salariais a que as
sistimos hoje, no Brasil, configura realidade incon
teste, o que se traduz de forma particu!annente per
versa com relação ao exercício dos profissionais de 
saúde, pois trata~e de atividade que implica alto 
cUSID de formação de mão-<le-obra e de corrtihuado 
aperfeiçoamento técni<XK:ienb1ico, exigindo dispên
ãtO adicional em tempo e recursos financeiros para o 
profissional. 

Como se sabe, o tex1D conslilucional, em seu 
art 7', V, inscreve corno direito dos trabalhadores o 
piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho, o que, por si só, justifica a nossa proposi
çã:>, concedendo aos psioólogos a remuneração nninô
rna consentânea ao desempenho de suas atividades. 

Entretanto, em que se pese ao mérito da pro
posição, ela merece alguns reparos que visam ade
quá-la à Constituição Federal de 1988. De fato, a 
modificação proposta à Lei nO- 3.999, de 15 de de
zembro de 1961 , não surtiria o efeito desejado, uma 
vez que esse diploma legal trata do salário mínimo 
dos médicos e cirurgiões-dentistas. A nossa Caria 
Magna veda a vinculação do salário mínimo para 
qualquer fim (art 72, inciso IV) e determina a institti
ção do piso salarial proporcional à complexidade do 
trabalho do profissional Od. inciso V). 

Por outro lado, no sli:!stilutivo que oferecemos 
a seglÕr, a jornada diária e semanal de trabalho dos 
psicólogos foi fixada em 6 e 30 horas, respectiva
mente, e não em 4 e 20 horas, oomo pretendido ori
ginalmente, por entendermos que o esfo'90 desen
volvido pelo profissional suporta essa carga horária 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação da 
presente proposição, na forma do seguinte substihr 
tivo: 
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EMENDA N" 1 - CAS 
(SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre o piso salarial e a Jor· 
nada de trabalho dos psicólogos e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O piso salarial dos psicólogos é o fixado 

na presente lei. 
Art 22 O piso salarial dos psicólogos é a menor 

remuneração pennitida por lei, pelos serviços profis· 
sionais por eles prestados. 

Art 39. O piso salarial dos psicólogos é fixado 
em quantia igual a R$1.100,00 (um mil e cem reais). 
p~ único. o reajts!e 00 piso salarial da caJe. 

goria obedecelá à poklica salarial aOO!alapek> Goverro. 
Arl 4R. A jornada diária de trabalho dos psicólo

gos não poderá ser superior a 6 (seis) horas, perfa
zendo 30 (trinta) horas semanais. 

§ 12 Mediante acordo escrito, ou por motivo de 
força maior, o horário normal diário poderá seracresc:i
oo de, no máximo, duas horas $4llementares. 

§ 22 A hora suplementar será remunerada com, 
no mínimo, 100% (cem por cento) de acréscimo so
bre o valor da hora normal: 

§ 39. O trabalho notumo será remunerado com 
um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), no mí
nimo, sobre a hora diurna 

Art 50 São nulos os contraias de trabalho que vi
sem a elklir, sob qualquer !onna, o disposto nesta lei 

Art 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 72 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de março de 1996. -

Benl Veras, Presidente - AntOnio Carlos Valada
nas, Relalor - Marina Silva - Marluce Pinto - Be
neclila da Silva - BeiJo Parga - Nabor Júnior -
Luckfio Portella - Valmir Campelo - Freitas Neto 
-José Alves -Joel de Hollanda -Geraldo Melo
Mauro Miranda - Lúcio Al<:antara. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO R!'Sec: ,, 
GIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFICIO III" 07/95-CAS/SF 

Brasília, 3 de julho de 1995 
Exrno. Sr. 
Senador lriz Rezende 
Presiãente da Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são, em reunião de 29 de junho de 1995, deliberou 

no sentido de encaminhar à Comissão de Conslili.i
ção JUStiça e Cidadania, para preliminar pronuncia
mento sobre a juridicidade e consfitucionalidade, o 
Projeto de Lei da Câmara n2 063, de 1993, que mo
difica a redação do art ~ da Lei n2 3.999, de 15 de 
dezerrbro de 1991, que altera o salário mínimo dos 
médicos e cirurgiões dentistas. 

Desta forma, estou- lhe encaminhando a res
pectiva matéria a fim de que Vossa Excelência a 
submela ao devido exame dessa Comissão. 

Atenciosamente, Senador Beni Veras, Presi
dente. 

NOTA TÉCNICA DA ASSESSORIA 

Assunto: voto em separado com o ob
jetivo de converter de U.R. V. para o Real o 
valor do piso salarial a que se refere o Proje
to de Lei da Cãmara n2 63, de 1993, bem 
como a extensão desse piso aos profissio
nais do setor público. 

As alterações solicitadas merecem duas obser
vações de ondem técnica: 

1 ~ - Quanto à conversão do valor em U.R.Y. 
para o Real, entendemos que basteria que se aler
tasse sobre a necessidade dessa conversão ao Re
lator da matéria, quando da feitura do seu parecer. 

22- No que tange à extensão do piso salarial 
estabelecido pelo projeto de lei acima citado aos 
profissionais do serviço público, cumpre-nos advertir 
que o piso mínimo legal não é devido aos servidores 
da Administração Oirela da União e das Autarquias 
se a lei não for de iniciativa do Presidente da Repú
blica, conforme estabelece a Constituição Federal 
ein seu art 61, § 12,11, alínea a, verbis: 

"Art 61. ···-·····-··-············-··---····--
§ 12 São de iriciativa privativa do Pre-

sidente da RepCblica as leis que: 

i - ··-··-·-·-·····';'-··-···-'······-···-··-
; • , 11 - clispnnbam Sllbre: 

a) criação de cargos, funções ou em
pregos plblicos na administração direla e 
autárqt.ica ou aumento de sua remlJilelaí'ãO; 

• ·····-··········-····-··---·-··-·····-·-··-
Eram estas as considerações que tínhamos a 

fazer. 
Atenciosamente, AntOnio Ostrowski. 

Nota técnica da Assessoria sobre o Projeto de 
Lei da carnara n2 63, de 1993. 

Foi encaminhada a esta Assessoria solicitação 
de estudo sobre a legislação' relativa ao piso salarial 
de profissionais liberais, bem como a análise do Pro-
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jeto de Lei n" 63, de 1993, quanto ao aspecto da 
proposta estar ou não compatível com o piso salarial 
estabelecido para profissões afins. 

1 . É bem verdade que há muitas criticas e opi
niões contrárias à instituição de piso salarial para as 
categorias profissionais. Sua defesa, entretanto, ba
seia-se, fundamentalmente, no fato de que as cate
gqrias profiS~ionais merecet:n um salário digno e que 
sua imP~íÇãô"altav.és de diploma legal se faz ne
cessária porque as relações de mercado ainda não 
permitem, em todo o Brasil, que os salários dos pro
fissionais sejam por elas determinados, pois, se é 
verdade que em alguns centros isto é possível, em 
outros é completamente inviável. 

Ademais, a Consbnição Federal é clara ao ins
crever, em seu art. 72, V, como direito do trabalhador 
o piso salarial proporcional à extensão e à complexi
dade do trabalho. É correta, pois, a afirmação do re
lator da matéria, Senador Almir Gabriel, quando diz 
que o preceituado na Carta Magna por si só justifica 
a proposição, concedendo aos psicólogos a remune
ração mínima consetãnea ao desempenho de suas 
atividades. 

Ao comentar o supracitado inciso, Celso Ribei
ro Bastos afirma que: 

"Os .aspectos jurídico-políticos dos sa
lários no Brasil não podem ser integralmente 
compreendidos sem a referêoncia ao chama
do salário profissional ou, como prefere o 
texto sob comento, piso salarial proporcional 
à extensão e à anterior, uma previsão cons
titucional, ou mesmo de lei ordinária, a ver
dade é que surgiram co~menta situaço5-
es amparadas por salários específicos a de
terminadas càtegorias pro!isSionais. 

A crescente perda do caráter liberal de 
muitas profissões, que passaram a ter parte 
substancial. de seus contingentes engajadas 
em relações trabalhistas, e para evitar que 

. estas mesmas profissões, em regra de nível 
universitário,. sofressem uma- degradação 
salarial não-compativel com a sua condição, 
fez com que passassem essas profissões a 
reclamar salários específicos, a constitúrem
se em pisos para suas categorias" (m Comen
tários à Conslituiçi!c do Brasü, vol. 11, p. 426). 

O Prof. Amauri Mascaro Nascimento, ao abor
dar a questão, ressalta que a manutenção dos pisos 
estabelecidos em valores lixos funciona como medi
da social relevante que vem conbnõuindo, de modo 
signilicalivo, para a elevação dos salários de diver
sas calegorias profissionais, ao mesmo tempo que 

tranSforma o mínimo, de oficial e imposto, em nego
ciado \:>elos próprios interlocutores sociais (in Direito 
do Trabalho na Constituição de 1988, p. 120). 

Embora a Conslib.Jição assegure e leis federais 
já tenham estabelecido o piso salarial de várias cate
gorias profissionais, convém assinalar que o piso sa
larial nem sempre é sinOnimo de proteção e garantia 
de empregos remunerados com dignidade. Não ra
ras vezes, a contratação de profissionais, cujo piso 
salarial é assegurado por lei, é feita sem a observân
cia desse piso, vez que tais profissionais são obriga
dos a exercer sua profissão ocupando cargos sob 
outra denominação. 

Por fim, vale lembrar ainda a observação de 
Celso Ribeiro Bastos de que a instituição do piso sa
larial é uma modalidadle de o Estado interferir num 
dos elementos da economia, qual seja, o custo da 
forç;'! de trabalho. É mister, todavia, consignar que a 
favor do piso salarial não militam todas as razões 
que jogam a favor do salário mínimo. Aqui já rião se 
trata de proteger contra a exploração. os que"estão 
na base da pirâmide da força. de trabalho. A tixaçW 
de pisos salariais elevados não correspondentes ao 
mercado de trabalho s6 pOderá significar a elimina
ção de rm.itas oportunidades de emprego e a prefe
rência pelo trabalho liberal, sem vínct.lo errpregatfcio, 
portanto (o grifo é nosso). É matéria que deverá mere-

- cer do legislOOor a mais justa pondera;ã:> para que a 
garantia não se volte contra o próprio garmlido (in Co
mentários à ConstitlJição do Brasil. voL 11, p. 429). 

· · 2. No que tange ao aspecto do valor do piso 
salarial proposto para os psicólogos, cabe-nos assi
nalar que ele é correspondente ao dos médicos, ci
rurgiões-<:lentistas e enfermeiros, segundo projeto de 
lei apresentado, recentemente, pelo Senador Alrnir 
Gabriel. Ressalte-se que o piso saiariaJ fixa:lo em 
quantia igual a R$ 800,00 é fruto de una pesquisa no 
ambito do rnercOO:l de trabalho destes profissionais. 

Desse modo, 1100 vemos necessidade de qual
quer neparo, quanto ao mérito, ao projeto sob análise. 
Entretant>, faz-se mister dar nova redação ao art 3'> 
do Substib.:tivo que àinda lixa o piso salarial em URV. 

Antonio Ostrowskl 

PARECER N2 , DE 1994 

Da Comlssao de AssuniDS Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da camara n" 63, 
de 1993, (N"- 1.1358, de 1991, na origem}, 
que modif"IC3 a redação do art. 22 da Lel 
n" 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que 
altera o salário mlnimo dos médicos e cl
rurgioes-dentlstas. 
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Relator: Senador Almir Gabriel: 
De iniciativa do ilustre Deputado Sigmaringa 

Seixas, o projeto de lei em apreço tem por finalidade 
estender aos psicólogos o piso salarial dos médicos 
e cirurgiões-dentistas. 

Ao justificar sua iniciativa,· 9. 11utor da proposi
ção alega: 

· •o Poder Legislativ9: tem cuidado de 
disciplinar a jornada de trabalho e remunera
ção mínima de diversas categorias profissio
nais, como, por exemplo, dós médicos e ci
rurgiões-dentistas (Lei nB 3.999, de 15 de 
dezermro de 1961) e dos engenheiros, quí
micos. arquitetos, agrônomos e veterinários 
(lei nº- 4.590-A, de 22 de abril de 1966), 
além de outras. 

Essa atenção do legislador brasileiro 
para com os profissionais liberais é justa e 
válida, não só no que diz respeito a remune
ração baixa e às vezes avil!ante, corno em 
relação ao excessivo horário de trabalho de
les· exigido. . 

Quando ·dà elaboração da Lei il" 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961; a profissão do 
psicólogo não havia sido ainda regulamenta
da (lei 11"4.119, de27 de agosto de 1962) e 
esses profjssionais, até hoje; continuam de
sa~ pela legislaçãO e, portanto, . 
submetidos a regime de trabalho não condi
zente com sua estafante proilssão." 

Efetivamente~ o presente projeto de lei tem por 
fundamento resguardar a categoria dos psicólogos, 
propiciando-lhes as condições mínimas ao exercício 
de suas atividades, e, de conseqüência, permitindo
lhes, desempenhar suas funções à altura das neces
sidades a eles impostas pelo grave quadro que o se
tor saúde apresenta atualmenle no Brasil. 

O descompasso dos níveis salariais frente a 
escalada inflacionária a que assistil!m hoje, no-Bra
sil, configura reafKlaQe inconteste, o que se traduz 
de forma particulannente pe!Versa com relaçãO ao 
exercício dos profissionais de saúde, pois tJata-se 
de atividade que implica alto custo de fonmação da 
mão-de-obra e de continuado aperfeiçoamento téc
nico-<:ientifico, exigindo dispêndio adicional em tem
po e recursos financeiros para o profissional 

O texto constitucional, em seu art. 7", V, inscre
ve como direilo dos trabalhadores o piso salarial pro
porcional à exlensão e à col1llfexidade do trabalho, 
o que, por si só, justifica a nossa proposição, conce
dendo aos psicólogos a remuneração mínima con
sentânea ao desempenho de suas atividades. 

Em que pese ao mérito da proposição, ela me
rece alguns reparos que visam adequá-la à Consti
tuição Federal de 1988. De fato, a modificação pro
posta à Lei ~ 3.999, de 15 de dezembro de 1961 , 
não surtiria o efeito desejado, uma vez que a cilada 
lei trata do salário mínimo dos médicos e cirurgiões
dentistas. A nossa Carta Magna veda a vinculação 
do salário mínimo para qualquer fim (arl 7", inciso 
IV) e detenmina a instituiçao do piso S81ar.ai ~V»>r
cional à complexidade do trabalho do profissionai 
(id~ inciso V). 

Por outro lado, no substitutivo que oferecemos 
ao final deste parecer, a jornada diária e se~ de 
trabalho dos psicólogos foi fixada em 6 e 30 horas, 
respectivamente, por entendermos que o esforço de
senvolvido pelo profissional suporta essa carga ho
rária. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
projeto de Lei da Câmara n" 63, de 1993, na forma 
·do seguinte sa.bstitutivo: 

PROJETO DE L8 DA CÂMARA W 63, DE 1 sS3 
. SUBSTITUTIVO " 

Dispõe sobre o piso salarial e a )or
nada de trabalho dos psicólogos e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional1ecre1a: 
Art 1"-O piso salarial dos psicólogos é o fixado 

na presente lei. 
Arl 2" O piso salarial dos psicólogos é a menor 

remuneração penmitida por lei, pelos serviços profis
sionais por eles prestados, com relação de emprego~ 
a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

Art 32. O piso salarial dos psicólogos é ·fixado 
em quantia igual a 800 URV (oilocentas Unidades 
Reais de Valor). 

§ 1"- O piso salarial a que se retere o caput pas
sará a vigorar somente a partir da vigência desta lei. · 

"~"""' · §..~ Qõ. 'Wrtes salariais da categoria obede
cerão à política salarial aclotada pelo Governo. 

Art ~A duração normal do trabalho dos psicó
logos não poderá ser superior a 6 (seis) horas diã
rias, perfazendo 30 (trinta) horas semanais. 

§ 1" Mediante acordo escritO, ou por motivo de 
força maior, o horário nonnal diârD poderá ser acresci
do de, no máximo, duas horas suplementares. 

§ 2" A hora suplementar será remunerada com, 
no mínimo, 100% (cem por cento) de acréscimo so
bre o valor da hora normal. 

§ 32. O trabalho notumo será remunerado com 
um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), no mí
nimo, sobre a hora diurna. 
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Art ~ São nulos os contratos de trabalho que vi
sem a efidir, sob qualquer forma. o disposto nesta lei. 

Arl 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 12 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, Presidenle, 

Relator. 

O SR. PRESIDENTE \Bello Parga) - O expe
diente lido vai à publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Foram 
encaminhados à publicação pareceres das Cernis· 
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de 
Assootos Sociais, concluindo favoravelmente ao 
Projeto de Lei da Câmara nº- 63, de 1993 (nº-
1.858/91, na Casa de origem), que modifica a re- -
dação do art. 22 da Lei nº- 3.999, de 15 de dezem
bro de 1961, que altera o salário mínimo dos médi
cos e cirurgiões-dentistas. 

A matéria ficará sobre a Mesa, durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com 
o art 4"- da Resolução nº- 37, de 1995, do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - A Presi
dência recebeu o Aviso nº- 302, de 1996, de 12 do 
corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópias das Decisões n2s 1 25, 
126 e 127/96, ado1adas pelo referido Tribunal, na 
sessão ordinária do Plenário de 21 de março do cor
rente ano, bem como dos respectivos Re!alório e 

· Voto que as fundamentam, originadas da realização 
deirabalilos decorrentes da Decisão n2 67 4195, adQ.. 
fada quando da apreciação do Relat6rio Final da Co
missão Temporária do Senado Fedeial, destinada a 
investigar as obras não concluídas custeadas pela _ 
União e examinar sua situação. · · 

O expediente ~erá anexado ao processado do 
Requerimento nº- 651, de 1995, e, em cópia, ao pro
cessado do Diversos n2 1 , de 1996, que vai à Comis
são de FJSCalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE {Bello Parga) - Há orado
res inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Campe- -
lo. S. &A dispõe de 20 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, recentemente, destaquei aqui, neste ple
nário, a importãncia de um formidável conjunto de 
ações adotadas pelo Banco do Brasil para ajustar-se 
à rearldade do Plano Real, corrigir deficiências e re
cuperar-se dos vultosos prejuízos acumulados nos 
últimos semestres. 

'Naquela ócasião, lembrei que a estabilização 
econeiinica proporcionada pelo Real encontrou o 
Banco do Brasil com pesada estrutura de custos, 
elevado estoque de créditos de diffcil recuperação e 
perdas cambiais consideráveis, devido ao descom
passo entre seus ativos em dólar e passivos em 
moeda nacional, decorrentes de seus investimentos 
no exterior e do carregamento da dívida externa bra
sileira. 

Na verdade, Sr"s e Srs. Senadores, as cfificul.. 
dades do Banco do Brasil são decorrentes de um 
volume de inacfimplência gigantesco, de fatores es
truturais que se acumuaram e de um mal que ateta. 
o Estado brasileiro como um todo: a descontinuida
de administrativa 

Continuo achando oportunos e continuo 
apoiando os esforços da aluai administração do 
Banco do Brasil para recuperar e sanear a inslihj
ção. O programa de reestruturação em execução na 
empresa é digno dos maiores elogios. Têm-se rele
vado eficazes as ações destinadas a reduzir despe
sas, ampliar negócios e combater a inadirfl)lêni:ia 

De igual impoitãncia foram as inovações-leva
das a efeito no Conselho de Administração do Ban
co do Brasil e o aumento de capital da ordem ele 
H$8 bilhões. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a maio
ria dos brasileiros apóia as medidas saneadoras 
ado1adas pela administração do Banco do Bra51l. A 
Nação precisa de um Banco do Brasil forte, moderno 
e renlável. A Nação brasileira quer, sobnetudo, um 
Banco do Brasn que seja o parceiro que sempre foi 

. nc::rproc-esso-de tiesenvoMmãffiõ e de eswuili ........ po 
da economia 

Tradicionalmente, o Banco do Brasil tem sido o 
grande indutor de clesenvolvinnenlo econõmico do 
nosso País, notadaritente naquelas regiõeS onde as 
inslihjções bancàrias privadas não têm interesse em 
instalar-se, por não apresentarem condições de re
tomo imediato. 

Graças à presença sempre atuante do Banco 
do Brasil, regiões antes despovoadas e praticamen
te abandonadas do nosso País tomaram-se centros 
de produção expressivos e núcleos urbanOS pujan
tes e desenvolvidos. 

Refiro-me a esse aspecto mais co~melido 
e mais social da atuação do Banco do Brasil, Sr"s e 
Srs. Senadores, para abordar t.nna ques1âo que ate
la dire1amente os interesses de uma comunidade 
das mais expressivas do Distrito Federal, unidade da 
Federação que mt.ilo me otgulha represen1ar nesta 
Câmara Alta. . 
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Trata-se da comunidade do Gama, ciâade-sa- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
télite de Brasília com cerca de 250 rinl habitantes. Cabral. (Pausa) 
Segundo o Deputado Distrital César Lacerda, impor- Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro-
tante líder politico da região e, como eu próprio, ex- berto Arruda (Pausa) 
administrador regional da Cidade, o. Çlanco do Brasil Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
pretende fechar a StJ!1 única agência na localidade, Suplicy. (Pausa.) 
dentro. do seu ProQram? .de estabilização. Concedo a palavra ao nobre Senador José Fc-

Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores, conheço gaça (Pausa.) 
profundamente a realidade do Gama, uma cidade . Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
em processo acelerado de créscimentp, que apre- HoRanda (Pausa) 
senta intensa alividade comercial e cujo selor indus- Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-
trial vem ganhando cada vez mais expressão na re- ner. (Pausa.) 
gião, com a instalação de diversas indústrias e de Concedo a palavra ao Senador Lauro CamPos. 
inúmeros e!lllreendimentos. V. ~dispõe de 20 minutos. 

Acrescente,.se, .ainda, que o Gama possui, O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
além disso, uma extensa e bem desenvolvida zona seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Exm2 
rural, onde proliferam pequenos produtores de horti- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ao mesmo 
fnuligranjeiros e a agropecuária de corte. leflllO em que o Governo Federal mostra sua face 

T acta. à a!ividade eeonõmica do Gama sempre tranqüila e risonha e alinna os seus feitos e um !utu-
toi maciçamente apoi<J!:ia pelo Banco do Brasil, cuja ro prolongado para esse plano de dominação da 
preisença na cidade é marcante, subsidiando a insta- economia brasileira, elaborado pelo FMI - plana· que 
laçãç de. noyo.s negóéioS. e ajudando na ampliação já está fazendo água em diversos pontos da A~ 
do. mercado.de trabalho, dando, conseqüentemente, ca Lalina. depois de ter aparente êxito também iá na 
empregos à pdpulação. Argentina. no México, na Venezuela e no Chile -, na 

O fechamento da agência do Banco do Brasil verdade, o êxito real é, sem dúvida nenhuma, o êxito 
no Gama representará um duro golpe para a cidade, dos dominadores. 
especialmente para a classe empresarial. Perdem, A banca internacional se encontra abarrotada 
iguaÍmente, os penSionistas e aposentados, que te- de dinheiro ocioso, de dinheiro esperto, que não 
rão. Que déslocar-se a grandes distilncias para rece- pode ser investido por falta de oportunidades de in-
berem os seus já mingUados proventos e benefícios. vestimentos nas economias em que a sobreacumu-

Faço, em razão disso, um veemente apelo à di- lação pesa e tampona os investimentos adicionais. 
reçãp do Banco do Bra511, no sentido de reavaliar a Isto ocorre, por exe!T!Jio, no Japão, onde duas 
decisão de fechar a agência da cidade do Gama correntes de interpretação se debatem. Uma delas, 

- Não se trata. Sr. Presidente, de manter uma a que me filio, considera que o problema principal do 
agência que não apresenta resultados ou que dê Japão é de sobreacumulação de capital; e, se lã 
prejuízos. Tenho certeza - porque já estudamos o existe sobreacumulação de capital, como alinna a 
assunlo- de que a agência do Banco do Brasil no Cosa on, uma corrente japonesa, o que só pode 
Gama, até pelo volume de negócios realizados na acontecer é que os banqueiros mundiais • como 
cidade, não está comp~j>ITJE1lendo o.plano d.~ ~~ aconteceu no início dos anos 70 com os petrodóla-
turação da empresa '~. . ·• ·· -- · res e, aírteríôrmente, com os eurodólares. agora te-

Apelo à sensibiiidade do Dr. Paulo César Xime- rão disponíveis também os nipodólares. 
nes, o dinâmico Presidente da lnstittição, que como Ir ao Japão e conseguir recursos externos para 
morador de Brasma conhece bem a nossa realidade aumentàr o endividamento interno e colocar isso 
e sabe das dificuldades e dos esfOrços das nossas comb um grandé" feito é, realmente, não compreen-
cidades satélites para consolidar-se e desenvolver- der que esses empréstimos concedidos pela banca 
se, que detennine novos . estudos para reavaliar a internacional são recursos que visam a satisfazer as 
viaboli!;lade de manter a agência do Banco do Brasil necessidades da economia cêntrica e que os investi-
do Gama A marn:tenção dessa agência é do interesse mentos produtivos, realizados na periferia do mun-
de urna comunidade de mais de 250 mil pessoas. do, são feitos em doses muito pequenas. O Japão 

Era o que eu tinha <r dizer. Sr. Preside!Jia · não g- rouco; a· Ammanha nãO é -doiàà, os Estados 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a Unidos não são alucinados de investir e criar indús-

palavra ao nobre Sena:Jor Lúcio Alc!lntara. (Pausa) Irias no Brasil, na Argentina, no México para concor-
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rerem com as indústrias nacionais daquele5'i:Jaíses, 
disputando o estreito mercado que, a duras penas, 
jâ lutam por ele e que, em grande parte, inspiraram 
o processo de globalização. Urna globalização em 
que partes, peças e componentes são produzidos na 
economia cêntrica e exportados para serem monta
dos na periferia, como aconteceu com o pobre Méxi
co, cuja indústria automobilística parecia fazer su
cesso; de repente, no entanto, verificou-se que 87% 
dos carros mexicanos tinham partes, peças e com
ponentes importados, tabricados lâ na . Fl2!, na 
Volkswagen, nas indústrias cêntricas e depois ex
portados para serem montados pelos trabalhadores 
mexicanos. . . _ 

Portanto, é óbvio que o Govemo·não-pOOe en
frentar a realidade que nos submete, que nos obriga 
e nos impõe uma taxa de câmbio altamente artificial, 
que sobrevaloriza a nossa ·moeda- o Real-, para 
que importemos barato as mercadorias que sobram 
na crise de sobreacumulação cên!rica. 

São essas mercadorias que jã fizeram soar o 
sino de finados, lâ no Vale dos Sinos; enterrando as 
nossas indústrias de sapatos. São essas medidas 
cambiais que destruíram a Cidade ·de Americana, 
fundada pelos norte-americanas, em 1865, que para 
câ acorreram, depois de abolida a escravidão no Sul 
dos Estados Unidos. 

A indúStria de tecidos brasileiros não pode con
c:Orrer, obviamente, com essa indústria cêntrica, 
onde a sobreacumulação é marcante. O Brasil dei
xou atrasar a sua tecnologia, porque - como diziam 
aqueles que sabiam o que estavam dizendo -, ao 
contrário do que se pensa, são os salários elevados 
que-obrigam um país a inovar sua tecnologia. O Ja
pão tem uma alta tecnologia porque os sindicatos 
que lã existem, trabalham e lutam desde o início do 
século, conseguiram elevar os salârios dos trabalha
dores japoneses; conseguiram fazer avançar as con
quistas dos trabalhadores japonese$, obrigando os 
empresários a comprar mâquinas encientes, a inven
tar processos mais eficientes e automatizados de 
trabalho, para dispensar o tator caro, a mão-de-obra 

. Mas, no Brasil, como esse é.fa,tor baratíssimo, 
não há vantagem alguma em substittir essa mão
de-obra mise!âvel por máquinas e equipamen1Ds ca
ros. Por isso, o Brasil foi tornado por um marasmo 
no processo de inovação tecnológica, marasmo este 
que obviamente contribui para reduzir a nossa capa
cidade de competição no mercado mundial. 

E agora querem, para espan1o de todos os bra
sileiros, permitir que a dispensa dos trabalhadores 
se faça a um custo menor. Trabalhadores sem car-

teira· assinada, -que podem ser demitidos em qual
quer momen1o, sem a obrigatoriedade do pagamen
to do aviso prévio. 

Voltamos rapidamente à nossa própria pré-his
tória, e não hâ dúvidas de que Fernando Henrique 
Cardoso, quando escreveu a sua tese sobre capita
lismo e escravidão, tinha razão ao dizer que o capi
talismo brasileiro aboliria a eséravidão para explorar 
mais os trabalhadores do que a escravidão poderia 
fazê-lo. 

Isso eslâ escrito e assinado por Fernando Hen
rique Cardoso, que, como Presidente, cria as condi
ções para reforçar a sua tase de que o trabalhador 
tivre braSJ1eiro, este que eslâ entregue à ditadura do 
mercado livre, é realmente mais explorado do que o 
fora o escravo na fase da escravidão. 

Dizem que o Brasil faz muito bem ao impor es-
/sesremédios drásticos de combate à inflação, de 
chamada estabilização monetária Constantino Bres
ciani-Turroni, em seu livro inlitulado 'A Econoll)ia da 
Inflação', um clássico sobre inflação no mundO, es
creveu que inflação. significa crise, e a crise que o 
Goveinci brasileiro impõe ao Brasil - e os outros go
vernos latino-americanos jã se encontram adianta
dos em relação a nós neste processo - só tam e só 
poderia ter como resultado o enxugamento do bolso 
dos consumidores brasileiros, principalmente os da 
classe média e os trabalhadores de salário mínimo e 
de sua proximidade, enxugando a base monelâria, 
determinando que 80%.dos depósitos à vista se con
vertessem em· rédesconto compulsório e que 100% 
dos depósitos adicionais também tivessem esse 
destino, impedindo que a rede banCária praticamen
te produzisse moeda escriturai. 

No Banco Central, o Sr. Clarimundo SantAnna 
passou a criar, a fabricar dinheiro falso, moeda es
criturai, diante desse estrangulamento provocado 
pelo Banco Central Dessa forma, não poderia dei
xar de ocorrer o que ocorreu no Brasn. E os bancos, 
que tiveram 12.460% de retomo na década perdida, 
na década das falências, na década em que o PIB, 
durante três anos, por três vezes, cresceu negativa
mente, até esseS bancos começaram a falir . 

E os bancos só podem ter falido depois da fa.. 
lência dos trabalhadores brasileiros, depois da falên
cia dos pequenos e médios industriais brasileiros, 
depois da falência dos comerciarries brasileiros. Só 
depois óiSSO é que a fortaleza midásica bancâria foi 
atingida pelas medidas propostas pelo próprio Go
verno que acarretaram a falência de bancos no Bra
sil; esses mesmos tipos de medidas acabaram com 
o sistema bancário na Venezuela e obrigaram os Es-



Abril de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 004!5 

lados Unidos a injetarem US$40 bilhões no México, Se, por outro lado, as mercadorias são maquia-
diante da falência do sistema iinanceiro. das e eolocadas no mercado com preço das merca-

Portanto, o Govemo brasileiro~ tez um progra- darias antigas, de qualidade inferior, é lógico que a 
ma de sucateamento e de destruição que atingiu até taxa de inflação não sobe; porém, compra-se galo 
mesmo o sistema bancário brasileiro. E, agora, com por lebre. Comp~e mercadorias de qualidade in-
0 que nos deparamos? ferior pelo preço das antigas. 

O Presidente do Banco Central veio aqui e dis- É de se ressaltar que a maior mágica que um 
se que já eram 33 bancos falidos; 8 em vias de ta- governo pode fazer em relação à taxa de inflação 
lência. Depois, retificaram esse número.- Mas não é pura e simplesmente substituí-la pela taxa de 
tem importància O que importa realmente é que, crescimento da dívida pública. Como isso ocorre? 
com a venda das empresas estatais, R$2.6 bilhões O Governo investe e gasta com urna mão, aumen-
taram arrecadados pelo Programa de Desestaliza- ta a base monetária com uma mão, através de 
ção e, somente para algtJlS banccs castigados seus gastos; com a outra, recolhe o dinheiro. que 
pelo Proer, dezenas de bilhões serão doados: cclocou ... 
R$4.6 para o Nacional e mais alguma coisa, ou- O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Advirto 0 
tros R$2 bilhões para o Banco Econõmico, e mais orador de que seu tempo está se esgotando. 
R$1'7 bilhões de que se enccntra necessitado o 
Banco do Brasil e mais, no mínimo, R$7 bilhões O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, jâ 
para 0 Banespa estou terrnin<!ndO. 

Então, é óbvio que, diante dessa dissipação de Como estava dizendo, com a outra mão reco-
recursos, que são transferidos para que um banquei- lhe~o dinheiro que colocou e que iria provocar uma 
ro de banco suspeito como 0 Exoel ccmpre a parte elevação na taxa de inflação se continuasse co~ 
boa de um banco falido. É um banqueiro comprando renda disponível por parte da colelividade. Então, 
um outro banco. Nada tem a ver com a preocupação o Governo que gastou com uma mão, retira com a 
com os depositantes, pois o que se está verificando outra. 
é uma reconoentração da rede bancária brasileira Gastou como? Pagando o próprio serviço da 
nas mãos desses felizardos que compram bancos dívida pública, alargou a bese monetária ao elevar a 
com o dinheiro do Proer. taxa de juros para atrair o capital estrangeiro- o wlld 

E é tão grande a coragem deste Governo que money, o·smart money ·,as formas especulalivas 
o Senhor Fernando Henrique Cardoso disse que ha- de dinheiro internacional. Ao aumentar a base mo-
via criado o Proer, naquele sábado notumo, para netária, o Governo é ob~ado - para impeãll" que a 
castigar os seus netos. Teve a coragem de criar o inflação se manifeste - a aumentar a taxa de cresci-
Proer contra o patrimõnio do Banco Nacional. É de mente da dívida púbüca é obrigado a recolher di-
estarrecer! O Senhor Fernando Henrique Cardoso é nheiro vendendo papel. · 
dos melhores avós do mundo. Não conheço outro Quando o Governo anuncia que conseguiu o 
que tenha dado um presente tão grande, asseguran- milagre de reduzir a inflação a uma taxa de -0,55% 
do o tuturo dos seus netos! (Pausa) em São Paulo, uma taxa abaixo de zero, 0 que 

E o que acootec:e?. Q..qua amnleee-é qua.ain- ·~·····aoontemo<á:q: •-a.dmla~ cresce no lugar da 
flação estã de volta. Quantos anos de minha vida inflação a urna taxa de 10% ao mês. Portanto, a taxa 
perdi para mostrar aos meus alunos que a inflação de crescimento da dívida pública substituiu a taxa de 
assume, como o carrialeào, diversas formas de exis- crescimento da inflação. E não se pode, em sã cons-
tência ciência, dizer que houve uma vitória sobre a infla-

Se o Governo subsidia os preços que estão em ção, q_uando a dívida pública no mês cresceu_1Ci%, 
alta, como aconteceu no Cruzado 1 , quando foi sub- ou SO:Ja. uma ~ ~100 em escala mundial de 
sidiado o Bombril, quando foram subsiáJadas as au- cresc1mento da dívida píbhca 
topeÇas, quando foi subsidiado o leite; se o Governo De sorte que, no futuro, vamos pagar essa dívi-
resolve subsidiar todos os preços que estão em alta, da pública crescente. Nós que não estamos pagan-
obviamenle nlk~.ohaverá inflação. Os lucros aumen- do pela inflação atual, vamos pagá-la, sim. Dívida 
Iam devido aos subsídios, e os salários não serão pública que está disparada, crescendo, para tentar 
reajustados jamais porque a inflação foi conservada - conter o ímpeto inflacionário que brota da entrada de 
lá embaixo. dólares. dos gastos do Governo, do pagamento dos 
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serviços da dívida pública, dos Proer que sustentam 
os banqueiros falidos. 

Não nos iludamos. Essa mãgica não existe e 
ela serã desmascarada com o tempo, que é o se
nhor da razão. O brasileiro que está hoje aplaudindo 
a inflação baixa, amanhã, terá de pagar essa dívida 
pública que se acumula e que cresce a 1 O% ao mês, 
coisa inédita na hislf>ria econõmica e financeira do 
mundo. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. V. Ex• dispõe 
de 20 minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, dia 13 de abril, Fortaleza completou 
270 anos de sua instalação como vila Como ex-Pre
feilo de Fortaleza, no periodo de março de 1979 a 
maio de 1982, não poderia me furtar de registrar seu 
aniversãrio, discutindo ainda seus problemas e po
tencialidades. 

Erguida à beira do oceano, numa breve chapa
da, margeando o riacho do Pajeú, a cidade de Forta
leza teve, na sua topografia, o principal motivo deter
minante da sua futura expansão física Tudo come
çou, efetivamente, no Forte de Shoonenborch, que 
marcou o período de dominação holandesa no Cea
rá Mas, foi em volta da capela construída pelo por
tuguês Álvaro de Azevedo Barreto, que passou a se 
organizar a vila de Fortaleza de Nossa Senhora da 
Assunção, criada pela Provisão do Conselho Intra
marina, de 11 de março de 1725. 

A vida de Fortaleza de Nossa Senhora da As
sunção evoluiu politicamente, tomandCHl& sede do 
Governo, quando pelo alvará de 17 de janeiro de 
1799, o Ceará sapara-se da Capitania de Pernam
buco. Sua elevação à vila ocorreu em 13 de abril de 
1726, todavia, ainda demorariam mais vinte anos 
para que a próspera concentração urbana tivesse 
sua importância reconhecida. Isso só aconteceu a 
17 de março de 1823 quando, por deliberação ifl1)6-
rial, era à Vila de Nossa Senhora da Assunção, ele
vada à categoria de cidade, sob a denominação de 
Fortaleza de Nova Bragança. Esse pomposa acrés
cimo toponímico seria esquecido pelo tempo, perdu
rando o nome, jã implicitamente significativo, Forta
leza. 

De suas ãreaS verde, embora a relação ver
de/habitante ainda esteja longe da ideal, gostaria 

de destacar, com um certo orgulho, que iniciei este 
processo de implantação de parques com a constru
ção Lagoa do Opaia- 11 hectares; Lagoa de Paran
gaba - 3,48 hectares; Alagadiço - 3,15 hectares e 
parque Pajeú com 1 ,4 hectares, culminando com o 
Parque Ecológico do Cocó com 4 72 hectares e da 
Maraponga com 31,30 hectares, ambos construídos 
pelo governo Estadual, além de mais uma dezena de 
ou!ros. 

Apesar de ser uma das cidades mais agradã
veis do Brasil, Fortaleza convive com problemas co
muns às grandes cidades. 

Fortaleza e sua Região Metropolitana consti
tuem-se no maior pólo de atração do fluxo migralório 
intra-estadual. Isso deve-se, basicamente, ao fato de 
a capital ser, por tradição. o maior núcleo concentra
dor de atividades sócio-econõmicas do Ceará Con
tingentes migralórios têm contribuído significativa
mente para o aumen1!> da população da Região Me
tropolitana de Fortaleza 

Deve-se ressaltar o fato de que a Região Me
tropolitana de Fortaleza concentra 53,4% da .. popu
lação urbana do Ceará, sendo o Município dà For
taleza responsãvel por mais de 82% desse contin
gente. 

A população do Município de Fortaleza tem 
crescido aceleradamente nas ütimas quatro déca
das num fenômeno de intensa urbanização. Isso se 
deve, Sobretudo, ao poder de. atração que a cidade 
exerce corno maior núcleo concentrador de ativida
des sóci<H!conõmicas do Estado. A industrialização 
foi impulsionada nos últimos anos por incentivos fis
cais e financeiros da Superintendência de Desen
volvimento do Nordeste - Sudene e do Banco do 
Nordeste do Brasft - BNB. 

Significativa foi a terceirização da economia, 
com crescimento do comércio e serviços em geral. 
Desse modo, as outras cidades do Ceará não 
apresentam condições de crescimento para com
petir com a Capital Outro fator importante que tem 
contnbuído, ao longo do tempo, para expulsar po
pulações interioranas rumo à Capital, é o fenôme
no cíclico das secas. Além disso, a decadência das 
culturas do algodão, camaúba e mamona, giandes 
empregadores de mão-de-obra, contribuíram para o 
falO.· 

Ocupando uma área de 136 quilõmetros qua
drados, o Município de Fortaleza apresenta uma po
pulação de 1.999.972 habitantes, conforme. dado de 
uma pesquisa direta realizada pelo Sistema Nacio
nal de Empregos - Sine • CE. Sua densidade demo-
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gráfica está em tomo de 5.952 habitantes por quilõ-· 
metro quadrado. É a expressão da concentração es
pacial das alividades econõmicas do Estado, haja 
vista que. dos então 178 municípios do Cearâ (da
dos de 1990), no máximo seis têm certa relevânCia 
econõmica Evidencia-se, portanto. o marcante de
sequilíbrio do quadro econõmico do Ceará Concen
tra 1\3 da população do Estado, sendo responsável 
por 72% da composição total do emprego. Por outro 
lado, faz parte de uma das mais débeis regiões me
tropolitanas do Brasü, por situar-se no Nordeste, re
gião tradicionalmente reconhecida como "menos de
senvolvida". 

Segundo os dados da Secretaria de Ação So
cial, de 1991 , existiam 313 favelas que abrigam em 
tomo de 545 mil indivíduos, nas quais registram-se 
grandes flutuações de renda, provenientes do de
semprego e das atividades inlonmais, em condições 
de habitabilidade e saneamento extremamente pre
cários. 

Nesse contexto, surge um elevado índice de 
mortalidade infantil, em que 63 crianças, em mil nas
cidas, morrem antes de completar o primeiro ano de 
vida, acima da média do Estado, que é 5111000. 

Pesquisa recenle do Departamento' de Saúde 
COmunitária da Universidade Federal ao -ceam -
UFC -, realizada em uma das favelas de Fortaleza, 
revelou a exislência de 60% das crianças em estado 
de desnutrição de segundo graiJ. -

Outra conseqüência que o cresCimento exage
rado tem ocasionado é o evolutivo processo de caos 
no trânsito. A cidade tem hoje 280.000 veículos e 
chegará a 400.000 no ano 2000, se mantiver a aluai 
taxa de cresCimento. Uma das causas dos proble
mas, principalmente no tocante à fluidez no tráfego, 
é uma lei de uso e ocupação de solo ultrapassada, 
que não fornece meios de proibir que se cons
truam altos edillsi<ls e: shoppillg.~em ruas. 
sem condições de escoamento. Uma-nova lei está 
senào apresentada ao debate pela Prefeit'Uiwa de 
Fortalezac · 

Ainda com relação a esse problema, o Gover
no do Estado conseguiu recursos junto ao Exim

. bank, do Japão, e estará iniciando brevemente a 
construção do melrõ de superffcie de Fortaleza, que 
irã se-articular com os sistemas de õnitx.s e os termi
nais desses coletivos. EStá. sendo 1ança:lo o programa 
V" Na no T r.!Insito, que aluará na área de educação. da 
engenharia de l!álego e no controle do processo. 

Portanto. como se viu. Foitaleza constitui pólo 
concentrador de atividades no Estado, sendo, assim, 

centro d<.-atração da população migrante, e delendo 
um terÇo da popuiiação do Estado e 72".6 da CClrllJO
sição to1al do emprego. 

Para uma população de 2 milhões de habitan
tes, mais de 700 mil compõem a População Econo
micamente Ativa- PEA (pessoas com mais de dez 
anos de idede empregadas ou que procuram empre
go), das quais 664 mil acham-se ocupadas e 106 mil 
de5efll'l"egadas. 

Da população ocupada, apenas 331 mil 
acham-se no setor fonnal da economia. contra 333 
mil - e eslou dando apenas números redondos - do 
setor informaL - -

Menos de 1% da população total apropria-se 
de 13% da renda global. Enquanto outros 33% ele
têm apenas 8% da renda 

Dezenove por cento da população ganha de 
zero a meio salãrio mínimo. 

Quarenta e sete por cento da população ocu-
pada ganha de zero a um salário mínimo. ; 

Setenta e sete por cento da população ocupa-
da ganha de zero a três salários mínimos. ~ 

Com relação ao meio ambiente, a vegetação 
original de Fortaleza foi quase toda devastada, à ex
ceção dos mangues, sendo que a cobertura vegetal 
significativa observada no município, atualmente, é 
anbópíca 

As faixas de preservação de primeira catego
ria dos recursos hídricos, rios Maranguapinho, 
Ceará, Cocó, e outros, foram ocupadas com edifi
cações, prinCipalmente pela população de baixa 
renda, que não tem acesso à moradia e que sofre 
inundação a cada estação chuvosa, com acone 
atualmente. 

Os corpos dãgua são poluídos pelo lançamen
to in natura de esgotos variados e peta deposiçãO 

. de lixo às suas margens. 

A reae pública de drenagem recebe ügações 
.clandeslinas.de esgotos. __ _ . 

Exista uma dissociação entre a legislação de 
uso e ocupação do solo em vigor e a cidade exislen- . 
te, que compreende parcelas legais e ilegaiS. 

Há incompatibilidade entre o adensamento 
elevado de ocupação do solo e a intra-estrutura 
implantada, geralmente deficitária, destacando-se a 
relativa ao saneamento básico nos serviços de 
água e esgoto. 

O terrilórió do município encontra-se, quase to
talmente, parcelado ou em vias de parcelamento, 
porém como nem todo loteamento toi implantado, 
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existem vazios urbanos, seja nos lotes desocupados 
das áreas adensadas ou nas zonas periféricas de 
ocupação rarefeita 

. ~ , _ _ A demanda po1eneial de habitação para o mu-
nicípio é aa ordem de 345.679 unidades, sendo que 
66.040 refere~ à construção, 160.900 a melh~ 
rias e 118.730 ao tra!amento de áreas faveladas 
(Plano Estadual de Habitação Popular do Estado do 
Ceará, 1987/1991) 

É importante ressaltar um excelente programa 
do Governo do Estado na capital, na área de ~ 
mente básico. Com-o valor total de R$266 milhões, o 
Sanear possibilitará o saneamento de mais de 80% 
fortalezenses, com uma rede de esgo1lls, colocando 
a cidade nos primeiros lugares do Brasil. Esse pro
grama estã em fase de conclusão. 

O problema da violência e da segurança estã 
sendo atenuado pelo Governo do Estado por meio 
de um engenhoso Sistema Integrado de Defesa ~ 
cial - SINDES -, que usa a mobilização social e co-
munitária para apoiar as ações do Estado. 

Dentre os grandes desafios que Fortaleza en
frenta, ressalta.;;e a ques!ão do emprego. O segun
do é a falta de moradia É claro que o analfabetismo 
e o mau atendimento hospitalar também são impor
tantes, mas podem ser equacionados paralelamente 
a esses primeiros aqui referidos. 

Por último, gostaria de dizer que os problemas 
da cidade refletem a sit!Jação do interior, que, com a 
seca e a decadência de culturas ilf'4l0rtanles, como 
o algodão, tem empurrado os rur!colas para a Capi
tal, além da natural tendência à urbanização, obser
vacll! em todo o mundo. 

Afinal, Fortaleza e o interior são vasos comuni
cantes, faces de uma mesma moeda. Tanto o G~ 
vemador Tasso Jereissati corno o seu antecessor, 
o Sr. Ciro Gomes, enxergaram. com clareza esse 
problema e, após o ajuste fiscal do Estado, deram 
prioridade a uma série de ações para dar susten
tabilidade econõmica ao interior e permitir que a 
população lã pennaneça, vivendo com dignidade. 
Essas ações, que começam a mostrar a sua cara 
com maior nitidez em 1996, têm como uma de 
suas diretrizes garantir ao interior estradas, ener
gia e água o ano todo, independentemente de es
taQ5es climálicas. 

Os recursos do BID recuperaram estradas in
tegrando regiões. O Prourb jâ iniciou a construção 
de 40 barragens de porte médio e obras para For
taleza e as cidades do interior. Esses reseNató
rios juntamente com os já existentes e com o açu-

de Castenhão. cuja construção-foi iniciada durante 
a receilte visita do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao Nordeste, praticamente permitirão • a 
execução de um ambicioso plano de interligação 
de bacias, atraindo indústrias e agroindústrias. 
Nos vazios hídricos, --as pequenas localidades 
contarão com · poços profundos equipados com 
dessalinizadores, e o Projeto São José intensifi
cará o processo de eletrificação rural, ainda este 
ano. O acréscimo de novas áreas de irrigação: 
como Araras Norte, Tabuleiro Russas e Baixo 
Acaraú, e a adoção de um novo modelo de ges
tão, inclusive dos atuais perímetros, irão repr~ 
duzir -no Ceará histórias de sucesso, como do 
pólo Petrolina-Juazeiro. E mais: o Prodetur está 
viabilizando para o turismo a faixa litorânea de 
Caucaia e ltapipoca, mediante a promoção da
quelas regiões. 

As indústrias ~ instalando cada- vez 
mais fora de Fortaleza, segundo dados do JUCEC 
Junta Comercial do Estado do Ceará, para 1995. E ~ 
complexo portuário de Pecém fornecerá condições, 
a partir da empresa-âncora, a siderúrgica, para a 
instalação de um pólo metal-mecânico. 

Espera-se que com essas intervenções no inte
rior do Estado, Fortaleza poSsa crescer de rrianeira 
mais ordenada pela atenuação da seus fluxos migra--
tórios. - ·· 

Gostaria de encerrar afinnando que apesar dos 
problemas, a cidade de Fortaleza é ainda uma das 
mais agradáveis de se viver, sendo um dos grandes 
centos culturais e turísticos do país. 

Parabéns, Fortaleza! 
Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

Durante o ÕISCUISO do Sr. Lído Alcán
tam, o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encon
tra-se na Casa o Sr. José Anfõnio Totó Aires cavai
cante, suplente convocado da representação do Es
tado de Tocantins, em virtude de licença do titular. 
S. Ex'> encaminhou à Mesa o Diploma que será pu
blicado na forma regimental e demais documentos 
exigidos. 

É o seguinte o Diploma encaminhando: 
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O Excelentíssimo Senhor Desembargador 
AMADO CILTON ROSA, Presidente do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral do EStado do Tocantins, nos· termos da Legislação Eleitoral 
vigente e tendo em vista o resultado das eleições realizadas em 
Ol de outtl6rci de 1994, concede o presente diploma ao Senhor 

JOSÉ ANTÕNIO TOTÓ AIRES CAVALCANTE 

registrado pela Coligação União do Tocantins, composta 
pelos partidos PPR, PTB, PFL, PMN, PP, PV, eleito 

Primeiro Suplente . do Senador Carlos do 
Patrocinio Silveira, pan a representaçlo do Tocantins no. 
Senado Federal, segundo proda:naçlo efetivada nas~ de to 
de novembro de t 994. ; 

E, para que o eleko possa provar sua 
condiçlo, mandou expedir o presente d"JPIOIII3, que assina com o 
Diplomado. 

. "", '~-· 

c ,-.., ~-: ~- ·-. __ r~ =: 

Palmas-TO, 15 de dezembro de 1994 • 

TRIBU~A!.... RE:::O~AL E!.EI~L 
EST • -~ ~~~o-· "~rNió:' r,_,_ ;;....,_ • ..._,........,..., 1 • ~-· 

Certi:fic.:J C":!~ :·c...:::~-· r.iylct.ã ~~-· · 
tra-~-: r·;:·~·:: .. -~·. !:'C.'"~-~--:-:·~ p.:=:: · 
Livr~ _J:lL "- .. o;;; .... 'V._; ~~o a 
esta Cor~e- ~~ 
.l'a.llla•-TC. j5 ' J ,;;z.. !' · ..::::-

. ~~ · ,tr?tc <~ 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Designo 
uma comissão formada pelos Senadores Seio Alva
res, João Rocha e Casildo Maldaner pera conduzir 
ao Plenário o Senador convocado, a fim de prestar o 
compromisso regimental. 

(0 Senhor José AntDnio Totó Aires Ca
valcante é conduzido ao Plenário e presta, 
junto à Mesa, o compromisso - os presentes 
deverão permanecer de pé.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sr. 
José Antônio Totó Aires Cavaicante já se encontra à 
Mesa para prestar o seu compromisso constitucional. 

Peço a todos os Srs. Senadores que fiquem 
de pé. ~ 

O SR. JOSÉ ANTÓNIO TOTÓ AIRES CAVAL· 
CANTE - Prometo guardar a Constituição Federal e 
as leis do meu País, desempenhar fiel e lealmente o 
mandato de Senador que o povo me conferiu e sus
tentar a união, a integridade e a independência do 
Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Declaro 
empossado, como Senador da República, o nobre 
Sr. José Antônio Totó Aires Cavalcante que, a partir 
deste momento, passará. a participar dos trabalhos 
da Casa 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pala ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Valmir Campelo, pela ordem. 

O SR. VALMIR CAMPE!..O (PTB-DF. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, em nome do meu Partido, o 
PTB, quéró cumprimentar o novo Senador, Totó Ca
valCante, que acaba de assumir seu posto no Sena
do Federal. 

S. Exª é um líder no Estado do Tocantins e 
pelo entrosamento que temos com o Governador da
quele Estado, Siqueira Campos, que se encontra 
neste Plenário, e eom toda a Bancada de Tocantins, 
não poderíamos deixar de, em nome do Partido Tra
balhista Brasileiro, cumprimentar S. Ex", dando-lhe 
boas-vindas e desejando-lhe sucesso nesse novo 
cargo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa 
registra com salisfação a presença na Casa do Go
vernador do Estado de Tocantins. 

e SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Rocha. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pela ondem. 
Sem revisão do orador.) - t uma satisfação muito 

granae para nós receber, hoje, aqui nesta Casa, um 
compànheiro de longa data, Totó Cavalcante, que, 
juntamente conosco e com Siqueira Campos, teve 
uma participação muito grande na defesa da criação 
do Estado de Tocantins. Totó Cavalcante percorreu 
comigo, nos idos de 1988, ainda como Deputado Es
fadual em Goiãs, toda a região norte de Goiás, na 
defesa da criação do Estado. 

Embora ainda muito jovem, sua vida política jã 
tem um curdculo exemplar. Nos idos de 1980, Totó 
Cavalcante, com eu também, saiu da região norte de 
Goiás para buscar novos horizontes. Teve urna ativi
dade intensa na vida estudantil de Porto Nacional, 
participou do Partido Democrãtico - na época me pa
rece Partido Democrãtico Social-, hoje PMDB. Ainda 
muito jovem participou da assessOria do aluai Go
vernador lris Rezende quando Prefeito de Goiãnia. E 
elegeu-se Deputado Estadual com votação muito ex
pressiva. 

A satisfação é muito grande de tê-lo aqui co
nosco, Senador Totó Cavalcante, porque conhece
mos seu trabalho, sua luta e sua capacidade. Temos 
certeza de que slbstituirã Carlos Patrocfnio nó. mes
mo nível e na mesma capacidade de bem repre
sentar não só o nosso Estado, mas o País. 

Transmito ao Senador Totó Cavalcante os nos
sos sinceros cumprimentos por participar conosco, a 
partir de hoje, das atividades do Senado Federal, 
tendo a certeza de que S. E# serã mais um aliado 
na defesa dos interesses maiores do nosso Estado e 
do nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A 

Mesa congratula-se com o Senador Totó Caval-
cante, desejando-lhe êxito nos trabalhos do Se
nado Federal. 

Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo 
Sr. 12 Secretário. 

t: lida a seguinte: 

Em 15 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no ar!. 72 do Regimento 
Interno, que, assumindo nesta data a repre
sentação do Estado do Tocantins, em substituição 
ao Senador Carlos Patrocínio, adotarei o nome 
parlamentar abaixo consignado e integrarei a ban
cada do PPB. 

Atenciosas saudações,- Senador Totó Caval
cante. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O e~ 
diente lido vai à ptblicação. 

Com a palavra o Senador José Roberto Arruda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-OF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, o arl 
43 da Constituição Federal faculla a criação, por in
termédio de lei colllllementar, de regiões metropor,_ 
tanas. · _ _ _ 

Já há algum tempo, o senador [ris Rezende e 
eu vimos estudando a possibilidade de que a região 
conhecida como "Entorno de Brasma• pudesse 
consliluir-se numa região metropolitana. 

Na verdade, Sr. Presidente, existe um projeto, 
já em tramitação na Câmara dos Deputados, que 
propõe a criação da Região Metropolitana do Distrito 
Federal e que tem romo objetivo corrigir uma falha 
grande que vem desde a época da criação de Brasília 

A finalidade primeira da criação de Brasma foi 
construir-se uma cidade capital, com o objetivo de 
sediar os Poderes da República; mas mais importan
te do que esse primeiro objetivo era o de fazer com 
que ela interiorizasse o ~olvimento nacional. E 
isso não se deu, pela falta de alguns vetares econO
micos que pudessem fazer de Brast1ia um pólo de 
interiorização do desenvolvimento. 

E Brasma tomou-se um oásis, em termos de 
qualidade de vida e -de vida e de possibilidade de 
vida econõmica dentro de uma região desértica no 
âmbito econõmico e tremendamente injusta no am
bito social. 

O Senador !ris Rezende e eu estudamos, ao 
longo dos últimos meses. e aprasenlamOs agora, na 
forma de um projeto de lei complementar, e avaliza
dos pelo apoio dos Senadores Valmir Campelo, 
Mauro Miranda e Onofre Quinan, a regulamen:ação 
dos §§ 12 e 2"- do arl 43, criando como instrumento 
de desenvolvimento regional a Região Metropolitana 

- . de..~ .. c;r "'"'~·-:-~ .,. .. r.,..~~:,~-~,_ . .,1':.~-~,:''~õ; .. .-. -- .• _.:". 

Comporiam essa região metropolitana o Distri
to Federal e os munic!pios do entorno: Abadiânia, 
Água Fria, Águas Undes de Goiás, Alexânia, Cidade 
Ocidental. Cabeceiras, Cocalzinho de Goiás, Corum
bã de Goiás, Cristalina, Formosa, LtJZiãnia. Mimoso 
de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, 
Planaltina, Santo Antonio do Descoberto, Valparaízo 
e Vila Boa 

Sr. Presidente, o desejo do Senador lris Re
zende, meu e dos Senadores Mauro Miranda, Ono
fre Quinan e Valmir Campelo é que não se repita em 
Brasma o fenômeno que aconteceu, por exemplo, no 
Rio de Janeiro. com a Baixada Auminense, ou na 

região metropolitana de São Paulo. Por falta de ve
tores de indução do desenvolvimento econômico, de 
criação de infra-estrutura básica de serviços públi
cos, essas regiões se constituíram em cidades-dor
mitórios, com baixíssimo nível de oferta de emprego 
e baixfssimo nível de indução econõmica e. por isso 
mesmo, com altíssimos índices de criminalidade e 
forte pressão sobre os equipamentos públicos dos 
centros urbanos, gue se torna, ao longo de algunas 
décadas, insuportável. 

O que desejamos com a região metropofitana 
de Brasilia é fazer oom que determinados vetares de 
indução econômica e determinadas açôes de gover
no sejam compatibilizadas, de forma que não sà re
pitam aqui os mesmos erros da Baixada Aurninense 
e da região metropolitana. principalmente do ABC 
paulista. O que se espera é que Brasília tenha um 
desenvolvimento econômico mais harmônico e mais 
integrado oom o Centro-Oeste brasileiro. E juslá-' 
mente para preservar o Plano Piloto, na sua <X>11C9!>" 
ção de Cidade Capital, possa der-se vida econômica 
própria ás cidades Saléfl!es e ás cidades do entorilo, 
e que nesta região se possa, efetívamente. induzir 
um desenvolvimento econõmico auto-sustentáVel 
para o Centro-Oeste brasileiro. 

Deseja-se oom este projeto, que damos entra
da hoje no Senado Federal, criar um Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Brasí
lia, oomposto por 12 membros, sendo membros na
tos o Governador de Goiás, o Governador do Distrito 
Federal e o Secretãrio do Desenvolvimento Regional 
do Governo Federal, e mais três representantes do 
Governo de Goiás, três representantes de Brasma e 
três representantes da União. , 

O desejo, sobretudo, Sr. Presidente, Sr" e Srs. 
Senadores, é que o Governo de Goiás, o Governo 
do Distrito Federal e o Governo Federal, por meio de 
seu órgão próprio de desenvolvimento regional, tra-

- ®Ihem unidos na indução desse desenvolvimento 
. •. regiOnal. . .. . •' . 

Alguns pronunciamentos ilt1l0rtantes têm sido 
feitos aqui no Senado Federal, sobretudo por parla
mentares da região Nordeste, da região Norte e da 
região Centro-Oeste, sobre a necessidade de o Pais 
ter um modelo de desenvolvimento regional mais 
justo, mais equilibrado, menos desigual 

Muitos Srs. Senadores, com a experiência in
clusive de terem exercido o cargo de governador 
nos seus estados de origem, de terem sido ministros 
de ES!ácfo, ihciUSiVe 6 P"resídente 'desta casa, que 
foi Presidente da República têm manifestado o de
sejo de que o Brasil, no seu novo modelo de desen-
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volvimento, não concentre oportunidades e investi
mentos, outra vez, nas regiões Sul e Sudeste. Não 

· s6 porque essas duas regiões jã têm níveis de de
senvolvimento compatíveis com os países de Pri
meiro Mundo, mas sobretudo porque as grandes ci
dades das regiões Sul e Sudeste não comportam 
mais um adensarnento populacional, conseqüência 
das correntes migratórias que nascem exatamente 
das desigualdades regionais .. 

Pois está aqui, Sr. Presidente, uma pnrneira 
iniciativa concreta, objetiva, de um projeto que pre
tende fazer com que o Governo Federal e os Gover
nos Estaduais de Goiás e de Brasília trabalhem jun
tos. objetivamente, para diminuir as desigualdades 
regionais do nosso País. · 

Estou absolutamente convencido, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, de que o Centro-Oeste brasilei
ro, que tem solo fértil, baixíssima densidade demo
gráfica de oito habitantes por quilOmetro quadrado, 
um cfima fantástico, com esiações bem definidas -
na verdade, só existem duas es1ações anuais: a da 
seca e a das chuvas-, que tem água abundante, um 
subsolo fértil, índices de produtividade bastante altos 
depois que a Embrapa dominou a tecnologia de pro-

. dução do cerrado. Enfim, possui as macrocondições 
· básicas de sediar um novo período de desenvolvi

mento neste País. 

O Centro-Oeste brasileiro merece, portanto, a 
atenção .do Governo Federal e a tlllião dos governos 
estaduais, para que esse modelo de desenvolvimen
to não repita, sobretudo, os erros do desenvolvimen· 
to que criou as grandes megalópoles e, principal
mente, a periferia pobre dessas megalópoles no Sul 
eS"'udeste. · 

O que se deseja, com a criação desse projeto 
da Região Metropolitana, é que rElCU!SOS oriundos 
do Governo do Distrito Federal, do Governo de 
Goiás e da União possam se somar e serem direcio
nados por um conselho que reúna os interesses 
dessas três instâncias govemamerrtais, no sentido 
de que a região do Entorno de Brasília possa cum
prir seu destino, ter um modelo de deserrvolvimento 
econõrnico au!cH>ustentável, infra-estrutura básica, 
ao menos razoável, para que a diferença de qualida
de de vida entre Brasília e seu Errtomo não gere, 
como acontece hoje, correntes migratórias fortes, in
sustentáveis e, mais do que isso, pressão sobre 
nossos aquipamentos públicos. 

Não desejamos construir uma fábrica de sapa
tos no terreno vazib:ao'l~o da Catedral, todos que
remos preservar Brasilia ria sua concepção de Cida· 
de Capital. Mas justamente por isso há que se evi-

tar, eom urna ação de Governo, neste momento, que 
se forine, tão próximo da Esplanada dos Ministérios, 
uma verdadeira Baixada Fluminense, cidades-dormi
tórios sem perspectiva econõmiea, sem geração de 
emprego e sem infra-estn.tura de serviços públicos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi

dência recebeu o Aviso 76/96, de 1 o do corrente, do 
Ministro do Trabalho, consultando sobre o interesse 
desta Casa em se fazer representar na Octogésima 
Terceira Reunião da Conferência Internacional do 
Trabalho, a realizar-se no periodo de 4 a 20 de ju
nho próximo, em Genebra, Suíça. (Diversos o2 32, 
de 1996) · 

A matéria vai à Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotou
se na sexta-feira última o prazo previsto no art. 91, § 
3", do Regimento Interno, sem que tenha sido inter
posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plená
rio, do Projeto de Lei do Senado n2 54, de 1995, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que cria a Ouvido
ria-Geral de República e dá outras providências. 

A matéria fui aprovada em apreciaçilo ooriclusiva 
peia Comissão de Consti!Ução, Justiça e Cidadania. 

O projeto vai à Câmara dos Depulados. 
O SR. TOTÓ CAVALCANTE- Sr. Presidente, 

peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem V. 

Ex" a palavra, pela ordem. 
O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente: SPs 
e Srs. Senadores. desejo apenas fazer um breve co
municado e. ao mesmo tempo, agradecer as pala
vras carinhosas dos Senadores João Rocha 'e Val
mir Campelo. Quero também registrar, com carinho, 
a presença do Governador. Siqueira Campos e do 
vice-Govetnador Raimundo Pires. que aqui repre
sentam o povo do meu esiado neste l!to. 

"-·"1 .. 
A emoção é tainanha, ao adentiar nesta Casa. 

Estendo os agradecimentos, em nome da minha fa
mília, da minha esposa, aqui presente, e dos meus 
filhos, Dr" Amélia Costa Pereira Cavalcante e Da
nielle Cavalcante. aqui representando todos os fami
r.ares. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (José Samey)- Com a pa
lavra o Senador Jader Barbalho. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Eduardo Supli
cy.(Pausa.) 

Com a palavmo Sena:lor JoséFogaça.(Pau;a) 
Com a palavra o Senador Joel de Hollanda 
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O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, a leitura alenta dos objelivos e me
tas contemplados na Política Nacional de Turismo -
documento elaborado pelo Instituto Brasileiro de Tu
rismo (Embratur), do Ministério da Indústria, do Co
mércio e do Turismo, em conjunto com entidades 
privadas - mostra que, por fim, temos realmente um 
norte a seguir na importante questão do turismo. 

Lançada recentemente, a Politica Nacional de 
Turismo reúne as diretrizes, estralégias e os progra
mas que o Governo pretende desenvolver, até 1999, 
na tentativa de reverter à péssima situação que des
fruta o Brasil nessa relevante atividade eoonõmica 
É um documento básico que poderá servir de ponte 
entre o Governo, a sociedade nacional e os organis
mos internacionais envolvidos no assunto. 

Como se sabe, o setor de serviços é dos que 
mais crescem na economia mundial. Dentre os 
serviços destacam-se as viagens e o turismo. Se
gundo organismos internacionais, atualmente dez 
por cento do Produto Interno Bruto mundial conres
pondem a gastos com atividades turísticas e de la
zer. Só o seguimento de alimentação fatuna mais. 
Em nível mundial, os empregos no ramo do turismo 
somam mais de duzentos mlhaes. E a arrecadação 
de impostos chega a trezentos e cinqúenta bilhões 
de dólares. 

Infelizmente, o Brasil não tem tradição em tu
rismo. Nossa infra-estrutura é ex1remamente aca
nhada quando se leva em conta o imenso potern:ial 
que o País tem, por exemplo, na área do ecoturis
mo. As iniciativas oficias, por melhor intencionadas 
que tenha sido, acabanam sendo tímidas diante do 
que poderia e deveria ser 'feito. Foram mesquinhas 
diante da gn!ndeza do nosso território , das nossa 
matas, dos nossos rios, das nossas praias. 

A atuação do Governo brasileiro só foi sistema
tizada a partir de 1966, quando nossas autoridad=-" 
despertaram para a necessidade de se contar com 
uma agência vo~,para o fomenlo e a normaliza
ção do turismo. A seguir, tlvernosa criação de incen
tivos fiscais, basicamente usados na construÇão de 
hotéis. Esses incentivos foram suprimidos em 1986, 
quando foi esvaziado o controle sobre o setor. Res
tou-nos apenas a estrutura de promoção no exterior 
- que-sempre foi feita com verbas insuficientes, sem 
criatividades e sem um plano de marxeting. E, o 
que é pior, projetando lã fora uma imagem distorcida 
de nossa realidade, como se o Brasil se flmi!asse a 
futebol, samba e mulheres desnudas. Em suma, o 
que se teve foi, por um tempo, á10heiro para a edili-

cação de alguns hotéis, contro!e deficiente da ativi
dade e a promoção descontinuada e ineficaZ. 

Agora chegou a hora de reagir. Estima-se q!JS, 
em 1994, o País tenha !aturado 1 ,95 bilhão de dÓla
res com o 1 ,8 milhão de turistas que recebeu. Com a 
implantação da Politica Nacional de T urisrno esper:a
se que a arrecadação brasileira possa chegar a 4 bi
lhões de dólares em 1999, quando o número de visi
tantes estrangeiros poderá chegar a 3,8 rrõlhões. Em 
quatro anos, desej;He dobrar a receita nacional 
com a atividade turística. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para 
que as ações oficiais agora anunciadas tenham su
cesso é preciso, antes de mais nada, que a estabili
zação eoonômica seja mantida. que o desenvolvi
mento do se!Dr tenha financiamentos e que o Estado 
seja refonnado. As duas primeiras condições esfão 
ligadas: só se têm financiamentos aceitáveis quando 
a inflação é baixa Quanto à modernização do Esta
do. o Brasil estava avançando a passos largos com 
a contribuição do Congresso Nacional. , 

A Politica Nacional de Turismo estã assentada 
em onze idéias-força, que, sem dúvida, englobSm 
todos os pontos que devem ser cuidados nesse Se
ter. São elas: preseNação do meio-ambiente; de
senvolvimento sustentado; qualidade de vida; de
senvolvimento regional; integração; geração de divi
sas; geração de empregos; fonnação de mão-de
obra; produto turístico competitivo; inserção interna
cional e satisfação do cliente. 

Esse é, sém dúvida, um quadro mu"to alxan
gente, porque nele estao listadas todas as priorida
des nacionais e internacionais de um turismo coe
rente com os tempos de hoje. Todas as ~a se
rem adotadas no futuro devem obedecer a todos es
ses ditames. 

Para comprovar a validade da Politica Nacional 
de Turismo, proposta pelo Governo Femando Henri

, ,que Cardaso, vou mencionar aqui alguns dos pro
gramas sugeridos. O principal deles, no meu modo 
de ver, diz respeito à imagem do Bra511 no exterior, 
que precisa ser mudada. A imagem que queremos 
ver projetada deve mostrar o novo Brasü que surgiu 
depois do Plano Real: moderno, dinâmico e ansiOSO 
por crescimento eoonômico e justiça social. 

Eu citaria também as preocupações oficiais 
com a qualificação dos profissionais que atuam na 
área, bem como a conscientização e a iniciação es
colar para o turismo. Não se pode tolerar amadoris
mo, em se tratando de turismo internacional. As pes
soas pagam caro para vir até nosso País e, por isso, 
aqui devem ser tratadas com cordialidade, mas S(r 
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bretudo com profissionalismo. J: importante também 
mostrar aos escolares as chances de realização pro
fissional que terão, se decidirem atuar em turismo. 

Segundo o documenlo Política Nacional de Tu
risrno, dez são os objetivos estratégicos: fomento, 
defesa do consumidor, desenvolvimento de um pen
samento estratégico, qualidade de serviços, descen
tralização, conscientização, articulação, turismo in
temo, promoção e inserção internacional. 

Desses objetivos. eu destacaria um: o que traia 
da democratização do turismo interno. A sociedade 
brasileira é marcada por uma profunda desigualda
de. Vários estudoS têm demonstrado que nossa dis
tribuição de renda é uma das piores do mundo. 

Assim, é claro que o turismo, ao invés de ser 
algo compartilhado por todos. acaba sendo, no Bra
sil, um prazer desfrutado por uma parcela reduzida 
da sociedade. Atualmente o Governo quer resga!ar 
essas pessoas que estão marginalizadas no merca
do turístico, desenvolvendo para elas programas 
mais econõmicos. Aqui se incluem os albergues da 
juventude, as viagens nas baixas temporadas, os 
clubes da terceira idáde, o turismo do trabalhador, o 
turismo infanb1 e o turismo rodoviátio. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a leitura 
desse impor!ante documento mostra que o Governo 
está no caminho certo. Temos agora um rumo a se
. guir. Nossa mela é trazer para nosso País o maior 
número passivei de visitantes. O turismo é uma ativi
dade econômica cujos resultados se espalham pela 
sociedade, jã que o turis!a g~ em refeições, em 
passeios, em compras, em hotéis, em transporte. A 
Política Nacional de Turismo aponta tudo o que deva 
ser-feito para atrair mais e mais gente. Cabe às em
presas privadas e aos organismos oficiais responsã
veis levarem adiante o que ali está escrito. 

Ao concluir, nao poderia deixar de mencionar 
aqui que o potenciai turístico do Nordeste brasileiro 
é imenso. Temos praias e clima semelhantes aos de 
países da América Central, que têm uma atividade 
turística bem mais desenvolvida que a nossa. Nada 
ficamos a dever a eles em belezas naturais. Temos 
também muitos tesouros na ãrea cultural. A verdade 
é que, sem dúvida, o Nordeste terã um papel decisi
vo nesse avanço brasileiro na ãrea turística que ora 
se anuncia 

.Sra o que eu tinha a dizer. Muilo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
ã palavra. ao nübre Senador Gasi!do Ma!daner. -----

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SG
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, os Ministérios extintos e os 

criallos na época do governo Collor, que depois fé.:. 
ram novamente extintos e recriados pelo Governo 
Itamar Franco, ainda sObrevivem em invenlários in
terminãveis. Algumas empresas jã liquidadas conti
nuam vivendo. A burocracia tem razões próprias. 
Em sua racionalidade, nada acontece com rapidez, 
nem com a profundidade devida 

Em verdade, não ocorreu ainda, no Brasil, uma 
reforma administrativa que crie cargos e funções 
para os funcionários e enquadre a administração 
dentro dos parãmetros exigidos pelo consumidor. As 
tentativas realizadas até agora tiveram o mérito de 
acabar com sistemas que funcionavam bem, sem 
que nada fosse colocado em seu lugar. Os serviços 
antes oferecidos pelo Ministério da Saúde. por 
exemplo, foram cuidadosamente desativados em 
nome de uma modernização que nao aconteceu. 

O Brasil possui caracteristica bem deilnida em 
matéria de saúde plblica. Os bra511eiros consomem, 
em média, US$5 bilhõeS em medicamentos por ano. 
Parcela significativa do mercado nacional é~ repre
sentada pelas compras do' Sistema Único da $aúcle, 
responsável pela expansão da base de conSiJmido
res, que se iniciou na década de 50 e se consolidou 
nosanosSO. 

Outro componente de nosso mercado intemo, 
o consumo privado, também experimenta um impor
tante crescimento, alimentado pela ausência de con
troles de comercialização. Nesse segmento do mer
cado, o Governo estã omisso. Não hã controle de 
caráter médico-sanitãrio. A fiscalização é precária, 
está desaparelhada Médicos e farmacêuticos, com 
exceções, induzem o consumo de medicamentos. 
apoiados. por vezes, numa propaganda nem sempre 
ética 

O mercado brasileiro caracferiza-se, também, 
por um elevado número de vendas. É um dos 1 o 
maiores do mundo em volume de vendas. O consu
mo per capila é elevadlssimo, cerca de U$15 por ha
bitante/ano. Outra característica é a grande diversi
dade de oferta e a elevada taxa de automeã.cação, 
que estudos técnicos avaliam entre 40 e 50% do 
consumo. É ainda iff1)011ante perceber que há no 
Brasil cerca de 50 mil estabelecimentos de õiSpen
sação, incluindo-5e aí farmãcias, drogarias, hospitais 
e outros serviços de saúde . 

Em nosso Pais há um ponto de venda para 
cada 3 mil habitantes, enquanto a relação recomen
dada pela-Organização Munrli~ de Saú:ie-é--de-um 
estabelecimento farmacêutico para cada 8 mil pes
soas. Esse número exagerado não res4lla, no en
tanto, em cobertura adequada em benefício dobra-
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sileiro. Ao contrário, o consumidor fica exposlo a to
dos os vícios desse comércio de medicamentos, 
com farmácias sem farmacêuticos, propaganda livre 
e a inexistência de vigilância sanitária 

No Brasil a indústria fannacêutica é majorilaria
menre composla de grandes empresas mtitinacio
nais. Apenas 15% é constituída de empresas brasi
leiras, que atuam nas faixas de mercado e produtos 
nacionais populares, com IJIDxó nível tecnológico, 
muitas vezes. É nesse cenário, Sr. Presidente e no
bres colegas, que as sucessivas reformas, os proje
tes supostamente modemizadores aplicados na Ad
ministração Pública Federal fizeram com que os ser
viços de saúde perdessem a sua eficiência 

Não há compefição nem livre mercado no setor 
de medicamentos. A única poSSibilidade é a inter
venção do Governo por intermédio de liscalização e 
controle. Fora disso, as grandes corporações multi
nacionais organizam-se na fom12 de cartéis e prati
cam os preços que lhes interessam. O consumidor 
fica exposto à multinacional, ao balconista da farmá
cia e ao vendedor do medicamento. Ele não rem 
como fugir a essa ditadura do comércio de medica
mentos. 

Nos últimos anos, Sr. Presidente e nobre cole
gas, o País está sendo invadido por medicamentos e 
vitaminas importadas de outros países. O brasileiro 
recebe o produto estrangeiro sem críticas. Mas nem 
tudo é bom. Sobre isso, porém, não há controle. En
tram, como se diz, à la vonté. O Ministério da Saú
de, que foi desmontado na era Collor, perdeu subs
tância e não consegue reslabelecer a eficiência de 
antes. Os tradicionais serviços de vigilância sanilá
ria, -que protegem a população, são agora prestados 
de maneira precâria. A modernização na era da saú
de significou o atraso. 

A importação da mecfiC2mentos é um sinal cla
ríssimo- do desastre brasileiro e da situação de 
enagêr,Qa·em-queS&enUMIJaaS41ioL.O·ÍIIJplliJt:
dor é obrigado a registrar, no Ministério da Saúde, o 
medicamento que pretende vender em território na
cional. Depois do registro ele está liberado para a 
venda Para as vitaminas, que são venó!Cias até em 
postos de gasolina, não há necessidade de qualquer 
registro. A venda é fivre. 

No entanto, a fiscalização é realizada pelos es
tados· ou. de outra fomJa, deveria ser realizada por 
eles. Se o Governo Federal não estâ aparelhado, 
muito menos os estados, que sentem essa_ dificulda
de. Enfim, não há qualquer fiscalização e controle 
sobre os medicamentos importados que estão sendo 
comercializados no mercado brasileiro. O cidadão, 

nesta País, na área da saúde, está exposto a toda 
sorte de propaganda enganosa, com remédios de 
baixa eficácia, sem que o Governo renha a menor 
capacidade de intervir. 

Sr. Presidente e nobres Colegas, é tão grave a 
situação que o Ministério da Saúde não dispõe se-· · 
quer de estatísticas sobre a importação de medica
mentos e vitaminas. As multinacionais já tomaram o 
mercado nacional e expulsaram as empresas brasi
leiras, que agora trazem os seus produtos do exte
rior, sem nenhum controle, colocando-os para o con
sumo. 

É uma situação absurda, um descaso, um des
respeito para com o cidadão brasileiro. É urgente 
dotar o Ministério da Saúde dos meios e dos profis
sionais necessários para que possa bem executar a 
sua tarefa Nós. aqui, no Senado da República, esta
reroos a apoiar qualquer medida do Governo Federal 
que vise coibir esse descalabro no setor da saúc1e. 

Trata-se de um passeio desordenado da impor
tação de vários tipos de medicamenlos e, inclusive, 
de vitaminas, que até em postos de gasolina são 
ver!Ciidas, sem que se passe por uma vigilância, por 
um critério. E o-prejuízo pará· a população brasileira 
será um desastre com o passar dos tempos. 

Essas as considerações que gostaria de trazer 
nesta tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiãve!.-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Sanador Antonio Carlos Maga
lhães para uma comunicação inadiável. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGAL.HÃES 
{PFL-BA. Para urna comunicação inadiãve!. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, é do meu conheci
mento que o nobre Líder do PMDB, Senador Jader 
Barbalho, na sessão de hoje, pronunciará irnporlan!e 
diSCl!!SO em. relação à noticia publicada na imprensa 
nacional que foge à verdade. 

Enrendlo, entretanto, que esse discurso não de
veria ser proferido na sessão de hoje, por alguns 
motivos, que passo a énumerar. Primeiro, porque te
nho conhecimento de que o Banco Central estaria 
enviando correspondência para esclarecer o assunto 
e, inciusive, fazer as devidas refificações. Depois, 
não sendo uma sessão dehberativa, o Senado não 
está com presença à altura de um discurso dessa 
impor:Jãncia, para que os Senadores que o apóiam, 
como é o meu caso, ou os que queiram fazer a con
trovérsia, como outros Srs. Senadores, possam par
ticipar do debate. 
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Daí por que faria um apelo ao Senador Jader 
Barbalho, no serrtido de que não pronunciasse, na 
tarde de hoje, o seu discurso, e a V. Ex", Sr. Presi
dente, que assegurasse a inscrição do Líder do 
PMDB, a fim de que pudéssemos, amanhã, ouvir o 
seu discurso com a Casa atenta, como é de hábito 
ouvir o Líder do PMDB. 

O SR. JADER BARB.ALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conoedo 
a palavra a V. Ex" 

O SR. JADE!'! BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, desejo registrar os meus 
agradecimentos à antecipada solidariedade do Se
nador Antonio Carlos Magalhães. Entendo que as 
razões apresentadas por S. Exª devem ser levadas 

-~!)la; .. 
· Pgr .isso, agradecendo mais uma vez as pon

derações feitas, ·sr;;Prresidente, solicito que v. Exª 
me mantenha inscrito para a sessão de amanhã, 
quando terei oportunidade de tratar do assunto a 
que o Senador Antonio Carlos Magalhães se referiu, 
seguramente com maior presença no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Não ha· 
vendo oradores inscritos para a sessão de amanhã 
após a Ordem do Dia, a Mesa assegura a inscrição 
de v. Exª como primeiro orador. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 
maís havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEMDODIA _,_ 
REQUERIMENTO Nº 307, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento ri' 
307, de 1996, do Senador Emandes Amorim, solici
tando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n"- 135, de 1995, de sua autoria, 
que dispõe sobre a exploração a corte raso da flo
resta e demaís formas de vegetação albórea da Ba
cia Amazõnica ·em áreas selecionadas pelo zonea
mentp ecológico-econõmico para uso altamativo do 
solo, além da Comissão constante do despacho ini
cial de distribuição, ~ja ouvida,: também, a de As-
suntos Econômicos. · · 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO NO- 348, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n"- 348, de 1991 , de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que dã nova redação ao art. 9"- do 
Decreto-lei n"- 3, de 27 de janeiro de 1966, que dísci-

plinà·~ relações jurídicas do pessoal que integra o 
sistema de atividades portuárias, tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenãrio, Relator: Senador Man

sueto de Lavor, em substituição à Comissão de 
Constltuiçlio, Justiça e Cidadania, favorável; 

- sob n"- 145, de 1996, da Comissão de Coas. 
tltuiçao, Justiça e Cidadania (sobre a emenda 
substitutiva de Plenário): favorãvel, nos termos de 
subemenda que apresenta; e 

- sob n"- 146, de 1996, da Comissão de Servõ
ços de Infra-Estrutura (Requerimento nº- 500/95, de 
audiência), favorãve~ nos termos dos pronuncia
mentos da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

111'11, DE 1996 

DiScussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo 11"- 11, de 1996 (apresentado pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
corno conclusão do Parecer ri' 164, de 19!!6). que 
aprova o texto da Convenção Relativa à Pioteção 
das Crianças e à Cooperação em Matéria de Ado
ção Internacional, concluída na Haia, em 29 de maio 
de 1993. 

-4-
PARECER Nº 167, DE 1996 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Requerimento 11"- 339, de 1996} 

Discussão, em turno único, do Parecer !!"- 167, 
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e c;. 
dadania, sobre a Mensagem 11"- 134, de 1996 (n"-
237/96, na origem}, de 22 de março último, pela qual 
o Senhor Presidente da Repúbfica submete à delibe
ração do Senado a recondução cjo Senhor Galba 
Magalhães Velloso, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Tempo
rário, representante dos empregadores, no triênio de 
1996 a 1999. 

-5-
PARECERN2168,DE 1996 

Escolha de Autoridade. 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Requerimento 11"- 338, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Parecer 11"- 168, 
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a Mensagem 11"- 135, de 1996 (n"-
238/96, na origem), de 22 de março último, pela qual 
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o Senhor Presidente da República submete à delitie
ração do Senado a recondução do Senhor Juraci 
Candeia de Souza, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Clas
sisla Temporário, representante dos empregadores, 
no triénio de 1996 a 1999. 

-6-
PARECER f\12.169, DE 1996 

Escolha de Au1Dridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Requerimento n" 337, de 1 996) 

Discussão, em !Ümo li1ico, do Parecer n2 
169, de 1996, da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem nO- 136, de 
1996 (nO- 239/96, na origem), de 22 de março últi
mo, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor An10nio Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classis
la Temporário, representante dos empregadores, no 
triénio de 1996 a 1999. 

~~ ~~ -"l--
PARECER f\12.170, OE 1996 

Escolha de AUIDridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Requerimento n" 336, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 170, 
de 1996, da Comissão de Consliluição, Justiça e Ci
dadania. sobre a Mensagem n" 137, de 1996 (n" 
240/96, na origem), de 22 de março último, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
raçáo do Senado a escolha do Senhor José Bráulio 
Bassini, para compor o Tnõunal Superior do Traba
lho, no cargo de Suplente de Ministro Classisla Tem
porário, represenlante dos empregadores, no triénio 
de 1996 a 1999. 

-a-
PARECER N"-176, DE 1996 

(Incluído em Qrdem do Dia nos termos 
do Requerimento n" 330, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 176, 
de 1996, da Connissão de Assuntos Econõmicos, so
bre a Mensagem o2 132, de 1996 (n<' 181/96, na ori
gem);de 8 de março último, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Gesner José Oliveira H· 
lho, para exercer o cargo de Presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa Econõmica - CADE do M;. 
nistério da Justiça. ' 

-9-
PARECER 1\12177, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimen1D n" 331, de 1996) 

Disctssã:>. em ILmo úni::o, do Parecer n<> 177, de 
1996, da Comissão de Assun1Ds Econõmicos, sobre a 
Mensagem n<> 132, de 1996(11'181196, naorigem),de8 
de março úllirro, pela qual o Senhor Presiderte da Re
p(illica Slbmete à delibera;:irl> do Senado a escolha do 
Senhor AntOnio CaJios Forseca da Silva, para exercer o 
cargo de Conselheiro do Conselho Administralivo de 
Detesa Econõmica- CADE do Ministério da Justiça. 

-10-
PARECER 1\12178, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimen1D n<> 332, de 1996) 

DZ. • ....:.:;. ;. • w.., idia.. -.:-;.--~. .:!.:; Parecer rP 178, 
de 1996, da Cornissà:l de Asstsl10s "'oor.õ,ticos, so
bre a Mensagem n<> 132, de 1996 (n<' 181Jab, "" ;;:: 
gem), de 8 de março último, pela qual o Senhor Pres;. 
dente da Reptl>lica submete à cleiOOação do Ser1alil a 
escolha do $erlh:)r Leônidas Flangel xausa, para eier
cer o ca.ogo de C-onse!hei.ro do Consell» Adnlnislralillo 
de Defesa Econõmi::a • CADE do Ministério da Justiça. 

-11-
PARECER IIJ!I-179, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos tenmos 
do Requerimenm n<> 333, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Parecer n<> 179, · 
de 1996, da Comissão de Assuntos EconOmicos, so
bre a Mensagem n" 132, de 1996 (n<' 181/96, na ori
gem), de 8 de março último, pela qual o Senhor Pre
sidente da Repúbfica submete à deliberação do Se
nado a escolha da Senhora Lúcia Helena Salgado e 
Silva, para exercer o car!Jo de Conselheira do Con
selho Adnninistralivo de Defesa EconOmica • CADE 
do Ministério da Justiça. 

-12-
PARECER 1\12180, DE 1996 

(Incluído em Ondem do Dia nos termos 
do Requerimento n" 334, de 1996) 

Discussão, em turno único, 'do Parecer n" 180, 
de 1996, da Comissão de Assuntos Econõmicos, so
bre a Mensagem n<> 132, de 1996 (n<' 181/96, na ori
gem), de.8 de março último, pela qual o Senhor Pre
sidente da Repúbfica submete à deliberação do Se

, nado a 'escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
, para exercer o cargo ·de Conselheiro do Conselho 

Adnninistrativo de Defesa Econõmica - CADE do M;. 
nistério da Justiça 
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-13-
PARECER N2 181, DE 1996 

(Incluído erii Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento .,o. 335, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Parecer .,o. 181 , 
de 1996, da Comissão de Assuntos Econômícos, SC:: 
bre a Mensagem n2132, de 1996 (n2 181/96, na on
gem), de s de março último, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Renault de Freitas Cas
tro, para exercer o cargo de Conselh':liro do Conse
lho Administrativo de Defesa Econôrmca - GADE do 
Ministério da Justiça. 

1-PROPOSIÇOES QUE DEVERÃO CONSTAR DA 
ORDEM DO DIA DOS TR~S DIAS ÚTEIS SUBSE-
QÜENTES . 

(Art. 170. § Z!, o, do Rogõmerrto Interno) 

o;" rT-4-96, quarta-feira, às 14h 30min: 
Projelo de Decrelo Legislativo J1!'. 175, de 1995 

(n2 113/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Cultura dos lnhamuns Uda. para explorar seiViÇO de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Tauá, Estado do Geará {Dependendo de parecer da 
CE) (Discussão, em turno único) {Em regime de ur
gência- art. 64, § 2!'-- CF, e arl375, VIII- RISF) {Vota-

. ção nominal- arL 223, § 2!'-- CF, e 3rt 288, IV-RISF) 
Projelo de Decreto Legislativo J1!'. 176, de 1995 

(n2 117/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão deferida à Rádio Edu
cadora de Guajará-mírim Lida Para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em. onda média na Cidade 
de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. {Depend
endo de parecer da CE) (Disco ossão, em turno único) 
(Em regime de urgência - arL 64, § 2" - GF, e art 
375, VIII - RISF) {Votação nominal - art 223, § 2" -
CF, e art. 288, IV - RISF) 

Projelo de Decreto Legislativo J1!'. 177, de 1995 
(1'>2116/95, na~ dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Funda
ção Cultulal NoSsa Senhora da Guia para explorar 
seiViço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Patos, Estado da Pata~ba (Dependendo 
de parecer da CE) (Discussão, em turno único) (Em 
regime de urgência - art 64, § 2!'-- GF, e art 375, 
VIII- RISF) {Votação nominal -.arl223, § 2"- GF, e. 
art 288, IV - RISF) . 

Projelo de Decreto Legislativo J1!'. 1 ~. de 1995 
{n2 77/95, na Câmara dos Depútados), que aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Real 
FM Uda. para explorar seiViço de radiodifusão sono-

ra em freqüência modulada na Cidade de Cuialx.'\ 
EstadO de Mato Grosso- {Dependendo de parecer da 
CE) (Disclss ão, em turno único) (Em regime de ugên
cia - art 64, § 2"- CF, e art 375, VIII - RISF) {Vo1açílo 
nomnat - art 223, § 2'- CF, e art. 288, IV - RISF) 

Mensagem nO 405, de 1995 {nO 1.373195, na 
origem), de 8 de dezembro último, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor Alfredo Peres da 
Süva, para compor o Tribunal S~do Trabalho, no 
cargo de Suplente da Ministro Glassis1a Temporário, 
representante dos empregadores, no triênio de 1995 a 
1998, na vaga de Geraldo Aguiar Brito V"Jana. {Parecer 
r1' 162J'36-CGJ) (Discussão, em tt.rno (nico} {Votaçã:l 
secreta- art.52, III, a- CF, e art 383, f- RISF) 

Mensagem n2124, de 1996 {n2156/96, na ori
gem), peta qual o Senhor Presidente da. República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se- .. 
nhor Cyro Gabriel do Espírito Santo Cardoso, Minis- . 
tro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para, cumulativamente com a função de Embaixador 
do Bràsil junto aos Emirados Árabes Unidos.:exercer 
a de Embaixador do Brasil ao Estado de Calar. (Dis
cussão, em turno único) {Sessão secreta - ad. 52, IV 
- CF, e art 383, c - RISF) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está en
cenrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1 ôh.) 

. DISCURSO PRONUNCIAOO PELO SR. 
HUMBERTO WCENA NA SESSÃO DE 11-4-
96, QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO 
COM lNCORREÇàES DO DSF DE 12-4-95. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lu
cena. por concessão do Senador Ney Suassma, para 
co1'111.111icação inadiável, pelo prazo de cinco ITimAos, 
nos tennos do art 14, VIl, do Regimen1o Interno. 

O SR. HUMBERTO LUCENA {PMDB-PB. Para 
t.ma comtnicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou encami
nhando à Mesa, hoje, um requerimenlo sobre o qual 
refleti, durante mtilo tempo, inclusive ouvindo o Sena
dor Vilson Kleiniiling, ex-Governador de Santa Catari
na e aluai vice-líder do Governo, potque neconheço 
em s_ &a uma aúorida:fe mito grande sobre a maté
ria e por com1X19ar comigo das lllElSmlS idéias. 

Refito-rne, Sr. Presidente, à questão funda
mental que, a meu ver, hoje atormenta a área eoo
nõmica do Governo dentro do Piano de Estabiliza
ção, que é o Plano Real, qual seja a divida pública 
interna do País, incluindo aí· a dívida da ·união, dos 
Estados e dos Municípios. 
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Ainda hoje a Folha de S.Paulo traz manchete 
expressiva na sua primeira pã9ina e, bem assim, 
uma chamada sobre o tema: . 

'Dívida federal bate recorde histórico 

A dívida mobiliária federal (em títulos) 
chegou em fevereiro a R$127 bilhões, recor
de histórico, equivalente 2 "% do Produlo 
Interno Bru!o (soma das '· -= do País). 
Antes do Plano Real üulho de 1994) signifi
cava 12,5 do PIB. 

A dívida deverá crescer pelo menos 
R$15 bilhões, nos próximos meses, em fun
ção dos gastos com o Banco do Brasil, Ba
nespa, programa de fusões bancárias, agri
cuftores e dívida da Prefeitura de São Paulo. 

O crescimento do débito pode dificultar 
a venda dos papéis do Governo para o setor 
privado.' 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não é 
de hoje que venho me preocupando com esse as
pecto da economia brasileira Tenho para mim, mes
mo sem ser economista, mas pelos estudos que 
laço, pelos livros que leio, pelos assessores que 
ouço. inclusive do Senado e de fora dele, que esse é 
o "caJcanhar de Aquiles' das nossas crises econõmi
co-financeiras, mesmo com o Plano Real, que esti 
dando resuftado no combate à inflação, tanto é as
sim que as pesquisas apontam o grande apOio po
pular que o Presidente da República, Fernando Hen
rique Cardoso, vem conseguindo para o seu Gover
no, com uma inflação controlada quase a nível zero. 
Há.algumas distorções no Plano Real, que ternos 
c·"·cooanao aqui, que nos levam, dentro de uma linha 
neolib:;,ral, num governo socialdernocrata, a aspec
tos alt:lmente negativos. como alta constante dos ju
ros, o oesemprego etc. 

Todavia, tenho a impressão, Sr. Presidente, de 
que no cerna de tudo isso, i!l>bréldo àesses aSpec
tos negativos, está, s. . ..;~etudo, a nossa dívida públi
ca interna Porque a...União pode não emitir, diaria
mente, dinheiro, moeda, mas emite títulos; e os emi
te porque não tem recursos para atender ao paga
mento do resgate dos títulos que vencem diariamente, 
que são de curtíssimo prazo. Segt.lldo os analistas do 
assunto, o grande problema do periil da dívida pública 
int81T151 brasileira é que ela é de longo prazo. 

Diante disso, apresento à Mesa o seguinte re
_querimento, pedindo a atenção dos Srs. Uderes e o 
apoio dos Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, considerando que a dívida in
terna pública do País, segundo dados amplamente 
divulgados, teve um alto crescimento em 1995; 

Considerando que essa dívida, incon-
testavelmente, constftui hoje um dos maiores, senão 
o maior problema econõmico-financeiro do País; 

Considerando que o Governo vem aumentan
do, anualmente, essa dívida, para conseguir a sua 
nolagem, já que não dispõe de recursos fiscais para 
resgatá-la no tempo aprazado; 

Considerando que para vender novos titulas, 
no mercado financeiro, o Governó tem que majorar 
as taxas de sua remuneração, isto é, as taxas de ju
ros, o que implica na sua crescente responsaloilida
de com a política de juros altos; 

Considerando o grande impacto inflacionãrio 
do serviço dessa dívida, num comprometimento do 
esforço de estabilização econõmica; 

Considerando, afinal, que a despesa com o pa
gamento dos juros desses titulas teria sido o princi
pal componente do déficit público da União, no exer
cício de 1995; 

Venho requerer a V. !:i', nos termos dos a11s. 
71 , 7 4, a e 76 do Regimento Interno, a criação de uma 
Conissão lrtema, oorrposta de 13 mentlros, para o fim 
especial de no prazo de cent> e vinte dias (120), exa
minar o problema da nossa dívida in1ema p(i:llica e, 
bem assim, propor allemalivas para sua soluçà:>. ; 

Sala de Sessões, 11 de abril de 1996. Senador 
Humberto Lucena 

Sr. Presidente, além da justificativa inicial, já ti
vemos, aqui, no Brasil, um Governo que tentou re
solver o problema da dfvida pública interna de ma
neira ditalorial, o Govemo do ex-Presidente Fernan
do CoDor de Mello. Todos sabemos que, no inicio de 
sua administraçao, o ex-Presidente confiscou todos 
os ativos financeiros do País, inclusive a po~ 
popular, para, entre outras coisas, conseguir resol
ver o problema da dívida interna Mas aquilo foi um 
desastre que nada resolveu, além de ter sido um 
surto de autoritarismo a mais que tivemos no País. 
Ademais, a repercussão econõmico-financeira da
quela providência foi a pior possível. 

Há outras aftemativas, inclusive o alongamento 
dos prazos da dívida interna. Segundo se sabe, nos 
outros países do mundo, o prazo dos ti!IJios, às ve
zes, chega a 30 anos, enquanto nós temos prazos 
muito pequenos e, segundo os estudiosos e técni
cos, é justamente esse enãrvidamento público inter
no, a cur!o prazo, que tem levado o País a maiores 
ãóiculdades. 

Portanto, Sr. Presidente, espero que este re
querimento venha a ser aprovado para que possa
mos, como rollll8tentes para examinar a dívida da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, nos aprofundar na matéria Dentro de poucos 
dias, continuando o debate sobre essa matéria, tra
rei o edftorial de hoje de O Estado de S.Paulo, que 
é profundo e muito ilustrativo. 

Mufto obrigado, Sr. Presidente. 


