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- ... pom I pmmoçlo de defesa COIIIIa OS 
pmblomas causados poc oaclleniOS nos esrados bmsda-
1115 Sen. Caslldo Maldarler ..................................... . 

A ldgica IIIWIÇio da tegllo de JICIII2iDbo (RJ), 
causada pelas 011Chemr:s e jrmnclaçl!os Sen. Beaochta da 

Silva. ..• ---····· ·····-······ o o ···-· - •• ·····-· 00 o -··-······· 

COMBUS"ÓVEL (Vide PROÁLCOOL) 
Alluaaa documento aplaCIIIOdo 111 Mmisrálo 

das Muw e Eil<qla e 111 Deparlamenro Naacmal de 
Combuslf ........... o IIODIIOmO CIIIISido pola liberaçlo 
dos JRÇOI dos combusdYCIS. SeD. Rumem Jucá. .•••.•.•••.. 

COMPARAÇÃO 

Rdaaona o govemo de l'lesick:me Nelson Man
dela III govc:mo de l'n:SideDie fenlalldo Hellnqae Car-
doso. Scn. Eduardo Suphcy •....••••..• 00 000 ··- 00 o ······-· 

~CIA 
Eafnca 1 """zaçln da Coofeteacia das Parla da 

Coii1NIIÇID lmemacioDal ....... Ola*do de lliJ*ies 
Ameoçadas -ares. Seu.-SJiva. --··· ••••••••••••••• 

Comendnos em 11m111 da Caafedncia • Amlps 
do Ubano •• le8lizada cm Wesbmatn" Seu. Bananlo 
Cabral .•••.••.... 0000 o ·--··o················ 00 ••••••••• ••••••••• o 

CONGRESSISTA 
DefeDde o Seaodor Osmar Dw da lepciiUFIII 

IDIKe maiiiiiSJÇIIo pomo PSDB. Sen. Aliar da "nvoiL . 

CONVENÇÃO NAOONAL 

Reporta-ae l c:onwmçlo IIIIClOIIIl malizada pelo 
PMDB, ..... da lllllllda de deCislles do Caaaresso Na-
Cicmal. Sen. Pedro Sunon - ..•...•••••.. ···-····--······· •••. ·-

Aiinnaçlo plllldma do PMDB op6s c:onvençlo 
DaCiollal Sen. Mauro Muanda. •••• •••• -··-····· •••••••••••••• 

Comendnos l I 7! Con>ençio Naaoaai do 
PMDB Sea. CasJ1do Maldaner. ...... . . ...••...........•.• 

CONVOCAÇÃO ElCI1tAORDINÁRIA 

Equívoco DI c:onvocaçlo exlnlollliDma. 5eD Jo-
sapbal Mannho o •• ·-· 0000 o o 0000 •••• o ···-····· o •••••• 00000 

Esclareamenros !elabws l coavoc:açlo ...aaor-
dm4na. Sen. JOSI! Samey. . . ...•••••...•.. ..• •••.. . . •••.•... 

Tnla da guestio da CODVncaçilo CXIIIIlrdJnánL 
Seu. Epidao Cafdoira. 00 - 00 ••••• o .................... o •••••••• 

Aborda a ape'""'"çlo de açlo de III<OIISbllll:1 
nahdade pea11111: o Supnmo Tribunal Fedenl pelo PPB, 
IDIKe a CODvncaçlo IO<II1IOiduWm do CoDsreuo Nacio-
nal. Sen. Jos6 Fogaça. ••••••• o ••••••••••• o ••••••• o •••••••• o •••••• 

Apela .. Udaanças, o fuucion""""'' das Co
aussi!es clur.mb: o perfodo da convoc:açlo exttaordlll4na. 

Seu. Osmar Dias. ·············-··············-··· ···-······ o •• -······· 

IDdip-se com o lllllllto da Convoc:açio do Coa-
I!RlS"" Naciooal para VOtaçlo da leeielçlo Seu. JOSI! 
Edwudo Dilua. o •••••• 000 o ••••••• o o ····- 00 0000 ••• 00 00000 

buhgnaçio ., Pn:sidenle Fenlaodo llennque 
Cmloso pela c:onvncaçlo do Congn:sso Naaoaai pon1 

123 VOtaçlo da ICCieiçlo. Sen. Seboslllo Roc:ba. ••••••• ·-· ·-·· 

(CPMF) 

S43 Ap6ta o lim da CPMF. Seu. Aanc:isc:o Esoikao. . 
Aborda a qucllla da CPMF. Seu. Frmcisco Es-

c:6n:Jo. •••••••••• 00 •••••••••••• .......... ··-···· o o ••••• 

CRIME 
Mostra-ae delc:oDieDte ls cilalnsdoaas e .,. fa-

60 tos do crime ocomdo em fn:Dre l favela do J..........Jio 
(RJ). Sen. 8-IB da SiiVL .•••••.. . • .••.. 

(CVRD) (Vide PRIV A11ZAÇÃ0) 

Descobena de 111111 110\'11 Canuú de cobn: e de 

173 
01110 pela ComP""i'i• Vale do Rlo Doce. Sen. Jllma Ma-
rise • •• ••• ••••••••••••• ••• • ••••••• • .............................. . 

DÉFiai" (VICie BALANÇA COMERCIAL) 

DEPOIMENTO 

'1!17 ApleaeDia depoJIIIOII1DS das esposas dos --

594 

- 11101101 DI FlzeDda SaDia Cma. em OuniiDdla do 
NOite (PA). Sen.l!duardo Suphcy. ············- ••••••••••• 

Dl!SARMAMENI"O 
IDcbpa-ae com a p10p011a polbbca de cleaarma

IIICIIIO Dlft!IIID de OunJiDdla do Num: (PA) 5en. Ade-

655 mir ADdnde. ... ·----····························---····· - ···-··-··· 
Abonla -·ençlo do Oovemo- 00 l!sra

do do Pá para desarmar posseuos e fazeodouos. Sen. 
Ademir Alldrade. ··-·····-···· ·····-···· o o o •••••••••• 00 00 o ··-··-

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
147 Reclama por- polfllca de deseavo!WIII:IIIO .. 
175 giooal pom 0 l'llfs. Clllft8indo 15 clesaauaJdados '"IJIOIIIIS 

CltiSienla e o empobroamcnto das Jegi6es cbiCrllllllllt-
175 das. Sen. Ldcio Aldnwa. ···-···· o ••• o ••••• o o o 00 -··-·· 

DISCRIMINAÇÃO 
Mostra-se .............., com a blllllilllaçllo l S,. 

Adnana Mllllor pelo liiDcJonino do HorellmaDaaonal. 
30 DO Estado do Rlo de Jaoeuo. 5eD Benedua da SJIVL •••• 

35 DIS11!ITO FEDERAL (VICie VIOI1:NCIA) 
A n:abdade do DJ.slriro Fedenl Seu. FlliiiCisco 

35 Esa!lao. •••• ...•. --·········· ···············-······ ..... o o ···-··-· 

Roloma a quesllo da venladeua noahdade do Dls-
lnll> Federal. Seo. Pedro SimoiL o •••••••••••• o ........ 00 

67 DOAÇÃO 
Sohc:da ., Preouleote Fenlalldo Hemique Caldo

lO I"C"'IIDIDIP 8 aprovaçlo do pi\)JCICO que autonza 8 re.. 
113 lmlda dos 6qlos bumaoos daqDe1es que Dlo cleclannlll 

a IBIIOIUada. SeD EpilaCIO ear-.. ... ..... .. . ......... . 
Elpbca • iDIOIIÇID quamo l mençio 10 IIISii-

114 jurídico de doaçlo. Sen. Bernardo Cabral ··- o 00 -· •• o 

341 
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43 

298 
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..-..-.....,.da ........... da 
......... nçlloocllo ... projell> do dooçiD do 6qJao. SaL Joo6 

Edulldo Du1n. -·---···-··-················-··---··-····-· 
DROGA 

Grupo de Apoio e l'loleçiiD Escolar- GAPE: pm
jell> de COIIIblll: .. dmps ... acolls. SaL Romeu 

Tuma. ·--·--··-·-··-·····--············ ... ·-... ·---·-·····-··-··· 
EMENDA 

Dilcomo IOble • PI!C ri' 33196, q ... 111111 da a... 
forma da PmideDda Soc:iiL SaL Gilvam Boqes. ....... 

ESPOR1E (VICie CBF) 

BXI!CUI1VO 
Tnla da noeJesibilidllde .... 01 lilulml do ..,._ 

1101 III Plxler EucuiiWJ. Sal. GenJdo McJo,_.,, __ ,_ ... 

I!XPI!CI'A11V A 
ltdlla pableauos do 1996 e apectali- poua 

19117. SaL Vlllmir Ompelo -----· _,_ ·--.. - .. ---..... 

EXPLORAÇÃO 
A1llllda a ldltlllna da up1ançiiD .....oadco 111 

Bnsil. SaL Llum Clmpal. ..... - ...... __ .. _ .. _ .. __ .... __ .. ,_ 

~ 
Deslaca a llllldial!nd• das """"""" do 1'liDdo 

Comnturlall1 do Finam._,., do NCIIIIO -I'NO. desti
nadas l Am..,o Qcidenta1 e III l!llado do llanima. 
SaL Roaloro Jod. .... _, __ ., __ .... _. __ ,_ .... _ .. __ .. _ .. _, 

HOMENAGEM 
A,.,_ poua a Yida e ola do Sr. Jladxu Uma 

Sobrmbo, SaL BemanJo Cabnl. •-·--oo• -·---------
HOMENAGEMPÓmlMA 

Cmnanic:ll;lo de peoar poJo flleclmento ... joma
bsla Joo6 Cados Bardawdl SaL Joo6 ~ Amlda. .. 

CQm!mico a mar110 do daico 6lbo do a-l'laidea
"'Geal1io VIIJIIIS. Sen Valaur Clmpolo ..... --· ...... _ .... 

Auoaa-se - """"' do pesar pelo faleci"""''' do 
6lbo do ex-l'lesldoalll Oeldho Varps, Sr. Manoel-
1110 Sormonbo Varps. SaL Eml1ia l'enwldos _ ............ . 

HOMldDIO {VIde VIOI.!NCIA) 
A!!!!"mdn de wnrae:tl& DO Estado do Plri. Sea. 

Ademlr Andndo .. ___ .. ___ .................... _ .. ___ .......... _. 

IMPRENSA (VICie CONGRESSISI'A) 

..,._ • ~ ... Bmbaj•oc!or Rubens 
Ricupenllll Janalü Tude. .....,. da piiiiC'p8Çio .. 
pnmeua nunilo lllimMalal da Oqpn•nçlo Mlllldial do 
Colláao-OMC. Sen. Rllmlu Tuma. .. ____ .... _., ___ . 

IDdop ICJble a nparlapm pd>Jiceda DOI )CIIII8is 
em nlaçlo l noe1eiçlo. SaL Pedra Simcm. ...... --............ . 

IDdlp IOble reporll&em. pubUrwl• .. -
Veja, ~ na da l'lluponça Azn1 da Caaa E<:DJIGmica 

621 l'todenL SaL Culldo MaJdaner .. _ .. _____ ., ___ ........ _ .... 

..,._ l ID&Iá!a p!Nicod• • nMs!a V$. 
llllltulada "PinW da Selva", .....,. do P"""""mento do 
p1anlu e 11111111ria1 podillO 111 B...U par divenas eiiiJ!IIIo 
... SaL ManDa Sdva. ·----.... --.... ·--.. -----

27 M-.oe ............., com a lmpnaua IIIICiaaal 
-.bzlda aa melelçiiD do l'raldenle Feuwudo Henn-
que Canloso. SaL Limo Campos. ......... -........... - .... - .. . 

Coalelldriallllble artigo do Senador 1m liam
li !I da, po!N..., III jcmlal Falba ole 8.Paalo, -.:a das 

pnlplloiiDI do ................... frnlc!enaa da Casa. 
SaL MaUio Miranda. ... _, _____ ........ _.,_, _____ .. _ ........ 

Explle DOia pd>lirw!• 1101 jomaiJ, lllulada "Em 
Defaa ... Nonlosre", Ullaada par IIXIao 01 fmulm!rs 
das Fedeloçlles das IDdllllriu doa BllldOI do Ncmleale. 

12!1 SaL Joe1 do llollanda. ·-- .................... _, __ .,_., __ .. 
A1llllda dawlpçlo III ,JG1111111 ... l1rasll ICJble 

pri-..çlo do lklnslu llnsilollu. SaL Jllllla Marile .. 
J!DIIw ......... CDDI a llllfcia plbbi:ada IIII janlal 

42 o Gloloo IOble o .....,._ .. lllriiiiiD ....w IDranliL 
SaL Emilla Foraaados. ·--.......... - .......... ____ .,_., ____ .. 

c- npcllll&em pui!Urad• • ...tlla VeJa 
IOble ma abaaça com a cbapa do Senador Anlllllio Car-

663 1oo Moplbln Sen. N1bor Jdmar ...... --....... - .... - ...... 
Repudia a llllláia pabhcoda IIII janlal Falba de 

ll.halo ..- liSldado ......... eallnll depniNios 
do PPB e P111poua o PSDB, a tim do o l!lllldo do Para-
Di .......... o MmiSidrlo das 'l'ranspofta. SaL Domar Diu. ... -. ____ .. .,_ .. _________________ ...... _ 

15!1 ,_-. mpo!IIIFIII p!hhrac!• • Falba de 

640 

195 

........, que i11c1u1 oen ""'"" em difiiiDIÇio. SaL Praa-
aiCIIlllo6n:io. ------....... - .... --.. - .. --.... ·-· --· 

INUNDAÇÃO 

MostrHe.,. mtea«e l tdalca lituaçlo relllltan
"' das lnondoçOes que ocanem1101 MIIIIICfpioo de Mulas 
Oenls. SaL Fnncellno Pelara. __ ...... --............. ___ .. _ 

Aponta ao pob1emu ocomdoo em .tnoo esbldos 
.......... IIIUDIIIçl!es. SaL Jdaia Marise. ................... .. 

377 U11 DE DIRBI1UZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACONAL 

401 Cm adrlos......., aDOYa Lea de~ e Ba-
ses da Mnçio NIOIOIIIL SaL Nobor Júmar .............. ... 

UIINOVA 
369 ,.,.. da impxdncia da crlaçlo da Lol do Culti-

vares. SaL OlmarDw.-.... ·--.. --....... --- ._ .............. . 

MANDADO DE SEGURANÇA 

EoclacimeniDI .....,. do mandaiD do ""'PIPIIIP 
que o l'llrlldo l'lopessisla Brui1euo apeseadDU ., Su-

61 pniiiD Tdbaaall'todenl. SaL Epillao Csfctclra. ., ____ .. 
o cloacxdM> ,, • ... ........ TribuDa1 l'odall 

148 .. Maalodo do Sepnnça ,. 22.4114196, - • decislo 

168 

1!10 

1!13 

274 

287 

• 39!i 

612 

655 

7!1 

299 

146 

12 

111 

\... 



IV 

de IIIIIIIIÇID da OOIISiliUIÇIID da CP1 do 11a1K:os. Sm. AD-
tonio Carlos Vllladmes........... . ..............•.. ... . ....•.... 

MEDIDA PROVISORIA 

Medida Pmvis6ria "' 1.!132.196, que .......... 
o setllr IIIJICIIII!IIIYO II8S .egiGes Norte, Nonlesb: e Cm-
IIO-Oeste. Seu:"Jocl de Hollanda. •.••........•• ------------- ------

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

IDdipa-le com a atitude dos D:IOS • cmnnnlca
çlo por dofendaem aleOieiçlo Sm. Adomlr Alldnde. •• 

MEMóRIA 

Refae-se l faba de mem6na das -- SeD. 
RDberto ~ ---------- -- -------------------------- ------------ ------

MENSAGEM 

Lemllll da Mms"'l""' ri' 47197 (11! 1.45G'96, III 
oripm), que .,.,_ llpiiOI:IliÇID do Sc:nado Fodenl a 
escolba, que deseJo fazer, do Sr. Paulo Cudooo de Oh
..... Pila do Rio, Milllslm de Pnmcua Casse, do Q>a
dlll ~ da Cmeila de PlplomMI pua. aiiDU• 
lali.........., com o C8IJO de Fm!uu•ac!nr do Bruil,
lllopdbbca lllbana, .......... o CIIJ!O de Embaudar do 
BnsdJIIIIIO l Rc:plib]ica da Alblma. Sen. N-Jdmor • 

Lâlura da Mc:asogem ri' 1.1134/94, do Pnosideale 
Pcmaado llamque Canlooo, oalicilllldo 111 Cclapsso 
N8CIOIIal 1III'DII" sem efeito a Manaamt ri' 674194, ....,._ 
naabada em adJiameniO l de ri' 1165193, refa..- III 
talO da CoaWIIÇio Relativa l Ploleçlo das CriuiÇIS e l 
CoopaiiÇio em Mar&ia de Adoçlo IDiemlaoaoL c:on
clu!da em Haia, 29-5--93. Sm. Romeu Tuma. ••••••••••••••••• 

Lalula da Mcasa&em ri' 51197 (ri' 36H7, aa on
FIIIl. do Pnsideare FaDando Hcanque Can1ooo, oub-
11-.do. 8pftiCiaçlo do Senado f'edl:nl. que ....... lit
..... do Sr. Edpnl Tellos Ribeinl, Mmulm de SeguDda 
Classe, do Quadn> l'emllnenle, da Cmeila de Diploma
ta, Jlllll .........- o CIIJ!O de EmbaiDdor do Brasd aa 
Nova 7el'ndja Seu. Ney SII8SIIIIa. ··---·· ••• ···- ... ,,_ •• 

Lellllla da M._..., ri' 52/97 (a! 37197, aa on
IJOIIl). do Presideule Feraando Hcmique Canlaso, que 
submele l 8pftiCiaçlo do Senado Fedenl a escolha que 
desejo fazer, do Sr. Jos6 MaR:us VimciUI de Souza, 
Mwstto de Primeira Classe, do Quadn>,.,.,.,.., da 
Cam:ua de Dlplomala, pn a~mulllliVBIIIOIIIC com o 
cargo de Emboi•ador do Brasil JUDIO • Rcpdblica de 
Trinidad e Tobogo, exen:er o C81J0 de Emb!!!lador do 
Bnsil junto l Comunidade de Domimc:a. Sen. Ney 

Suassuaa-------------------------------- ------------------------------------
MINIS'IBuo DArumÇA 

Comumca a IJIIIXXIIIIIe Rllllilo de lnbalbo DD 

Mimllálo da Jusaça IIOIR temas llllpOrlllltes Sen. 
Emilia Femandes -- -- ---- - ------------------- --- -- ------- - ---

Nc-

397 

284 

21 

604 

5 

190 

306 

310 

611 

Nc-

MINISTáuO DAS MINAS E ENERGIA (Vide COM-
BUSTivEL) 

MOR"IE 

Fala da marte de posseuos da Fazeada Slo Fnm-
cioco, DD Mumcfpio de Eldondo dos Cm,jú (PA). Sc:n 

Ademlr Alldnde. ------------ --------- --------------------- ----- 6S 
Coa-.a • morte de lrabalhadon:s .. Fazeada 

Sama Clam. em OUrillndla do Norte (PA). Sen. Eduanlo 

Suphcy. ------------------------- - - --------------- ----- ---------- 606 

PARECER 

Pmcer ... 1197- Coausslo de CoasbiWÇfo, lu&-
liça e Cidadania, """"' o PLC ri' 93195 (a! 4.235193, aa 
IJIIFD), que -. a Lei ri' 11.432192, pn redefimr u 
j1lrlldiçiles das Jwas de CanriHIIÇID e JulpmeDIO aas 
Repies da JIISiiça do Tlabalbo, e 11 emendas a ek: ofe-
lecidas. Sm. LdCJo Ak:lnan.- ---------------- -------------- 86 

Pmcer ri' 2197 - Coausslo de Om,.,.nçk Jus-
liça e Odadmi• """"'a Emenda de PlaWio a!1; mo-
dalic:allva do lrL 911 do SubsliiiiDvo 111 PLC a! 102192, 
que omplia Jlllll o ............, em lli1uiiÇio ...,.. DD ter-
riblno aacioaal, o ..................... lq!ISinl pamsó-
no. Sm. l'niDI:olmo l'aelnL -- - -- - ----------- ----------------- 90 

l'mcer ri' 3197 - Colmalo de ()m&bDnçlo. J• 
liça e """'eni• IOin a PEC rJI. S419S. teDdo como pn-
- .....-no o Sc:nac!nr Ronaldo OmiJa Lima, que 
d4 DDYa mdaçlo do 12" do IR. 102 da Coasbllllçlo Fe-
demL Sm. JeffenoD P6es - ----------------- ------ ------ - 90 

Pmcer ri' 4197 - eom.- DiRaxa, que opre-
...... nodaçlo do....,..., para o 1111110 supl-. do 
PLS n' 7919S. Sea. Ney Snespm ... ········--········-- ···•• 198 

Pmcer ... 5197-~de Om,.,.•içk J• 
liça e Cjdadama 111 PLC ri' 62195 (I'IOJdD de L.. a! 
1.164191, aaCiman do ~).quecllspi!e- u 
IIOIIÇIIes JIOIIIIIS e admun-vas derivadas de coadatas e 
Mlvidades lesivas 111 111110 llllbieale e PLS ri' 164195, 
que-. os-- 'E1 e 34 da Lei a! 5.197167, que dlspile 

....... proteçlo l f'luoa. Sm. Lllao Ak:lnan.- - -------- 214 
Pmcer onl III PLS ri' 62195 (PiojeiO de Lei a! 

1.164191, aa Clmara dos~~- Sm. ManDa Sil-
YL •••••• ·······-········." ················-- ............................ 269 

Pmcer onl111 Subsbmlivo da Clmam ao PLS a! 
6195 (a! 1.5711196. aaquela Casa), que cllspOe - • re-
lbOÇio de &Jios, IOCidos e partes do COIJIO humano pn 
lias de &nnspbme n• ....., s.... Lllao Aldaan. .• 385 

Pmcer onl111 PR a! 118196, que 11ten o Rt:gu-
lamano ~ ... do Senado f'edl:nl, em oubsli-
llllçlo l Ccmaulo de CoasbiWÇID. JUI!Iça e Cldadaaia. 
Sen. Ney suauuna. .....•..••••••....•.... -------------------- _ .•• 418 

Pmcer ri' 6197 - Comi- Dilllma. ........ 
emendas ofa-eCidas ao PR r# 118196, que 111en o Rqu-
lamano Admlni-WI do Senado FedenL 5m. Rlllan 
Colheuus. ----------------- ------ - ------------------ ---- - ------ 4S9 

~oobreo.......,.r#6J97daC'pmulo 
DI--. oobre 11 ......... ot'eiecidas 111 PR r# 118196, que 



alrln o Jlesn'- Admim-vo do Sel!ldo Pede-
nl. Sei!. Joo6 Samey. ·-·-·-·-· --········--·-··-··--··--

....... omi!IOI'l.C ,. 62195 <"' 1.1611111, .. ori-
pm), cp cluplle ICIIn u II!IÇI!cs poaaiJ elllmuJislnJii
,.. deri11111as do ...,..,_ •lllvldades -- .. !1!0!0 

IJJJJ1nenrr Sei!. Joo6 Edaanlo Dun. --·······--·-······-· 
Plnc:er'lll7f'TI- Comilllo de A•Pinlm Ecan6-

micao llll!n a Meui!!JI"!'' ,. 139196 <"' 243196, aa an
pm) IOball!ldo llllllnZIIÇio do Sel!ldo PodonJI pora 
- opea.,., de atiro '"""""" 110 Yllor equi .... 
...... I 116 US$78,000,000.00, de Jliii!Cipol, - I Jle. 
pdbbca l'ellldlft do Bnsll e o Banco IDienJmonclno 
de DesanoiYDDeDto - Bm, dnnnwla ., """"''meato 
pan:lll do Plojero de Modemlzaçlo TeciJol6llca e de 
fartaleci- das Capedd""'" C1en1!cia1, Nonaabft e 
OpaOCIUIIil da ....,._,. da ReceiJa PodonJI. Sea. Oil-

belll! Minada.·------··-···-·········-·········----········ 
Plnc:er ,. 11195 - Cannu"' de AgJN!!S l!aJa6. 

mlc:as ....... ,._.,...,. 241196 <"' 1.13S196, ....... 
pm), ............ 811 Sel!ldo Fedenl-..çlo pora I 
'~deLCIIlllamsbllatendsdercnnsl • rntode 

a6liJIJo da u-. juDIO • Repdblica do Cloblo. ... .,.. 
...... JOVal!II!!II!ID ............. 110 ........ do 
Cube de Paris. Sei!. Jaoi!llduanlo lluba. ···--·---··· 

Plnc:er,. fJifJ7- C..i- de AIPID!DS i!aJar>. 
micao ....... Meaupm ,. 2!13196 (,. 1.3211196, .. ori
pm) ~ que • l!dmizada • CDIIIIItiÇio de 

opeaiÇiiD de a6biD -· CDm pnalia da Uallo, .... 
11e a Compmbia Doeu do Rio de Joaeim - cmu, e o 
Banco NICkmol de Deseavor.- l!caaOJnico e So
CJOI - BNDJ!S, 110 .alar de III! IISI50.000JIXI,OO (Cea
ID e cloqtleuJa milblles de lells), de pnllâpll, ....,.,._ 
...... os- .. ~ do PIUjoto de Am
pbaçlo e Modem!zaçlo do 1'1!1111 de Scpeabo Sea. Gll-

belll! Mulnda.-·-·-··~· -····-··---· ······--···--··--··-· 
l'lrecer,.I0/97-~de Ag- i!aJar>. 

mic:os, I!Cibn I Mn!S!!pl'l ,. 307196, ..,..JDinbando 110 
SeDado PodonJI JliOIIOIII pora que "'!la -..da I Re
plibhca Fedenlift do Bnslla OOIIII!!II!topea.,., de af. 
d!JD '"""""" 110 valor de 116 US$500,000,000 00 (Oii· 
JJbouJDs milblles de d6laRs !IOIIe-aJJJeric),jumo .. 
Banco~ de DesenvoiYJDJODIO- am. SeJJ. 

o.mar Dias.-··-········--··············· -··········-··· ·-·····-····-
....... ,. III'TI- Camisllo de A- i!aJar>. 

DI!COS 1111Jn I Mlmlagem,. !08196 !."' 1.327196, 18 Cll1-

pm) IOiidll!ldo que oeja - 1 CDIIIIItiÇio de 
opeaiÇiiD de a61i!D eslaJICI. - • Repdblica PeclonD
va do Brasd e a Colpo1au6u ADdma de Fomoa!o 110 .... 
lar eqaiVIleme a !!11! tiS$116.1100,000.00 (OIJema e leiS 
mllhlles de d6llles I!OIIHJJIJerlc:), ..._ ....... fi. 
--pamal do I'IOJOID de~ .. Po
VJJJJeJI!J!Çio da lladovJa BR-174. Sei!. Gllbelll! M!nnda. 

l'l=er,. 12191-~de A•pmJns Ecan6-
micos, llll!n o Ofrclo ·s· ,. 78196 (OII'I:ao Piai ,. 
2.6!il4l96, .. CJriaem), que llll:llllllllba JJCJIJI'ii'IÇI«' do (lo. 

"""" do &!Ido de Ma!D Oll!oso Jel'el&db ai!I!DdzaçiD 
pora elevaçlo lliWpoiolllil do lim!le pmliiiO !lOS ans. Jl e 
411, iDcJso o, da Resoh!Çin ,. 69/95, e &1111111111" • dfVJ-

das da-,_,_.b,. de Habii'IÇI«'I'opulardo Eala-
501 do deMIIO Gn!ao-COHABMT,jUDJD u:maEcan6-

mica Podon!l. Sei!. Carlos Bezerra. ·-··············· ... ··----·· ....... ,.13197- Ccajpln de AIPmtos lll:aa(',. 
mieos, ...... o Olldo ·s· ,. 88196, da Prefeii!Jia de 

53.5 Mop Gaaçu (SP), on!jnl!mdo IIIIDrlzaçlo do SeDado 
PodonJI pora • C!IIIIIIIJÇID de opençla de a6liJD juDIO 
l CaiJJa Ecoa6auca Fedenl - CEF, 110 1mb1to do JllO" 
....,.. 1'16-Mandia, 110 YJJlor de II$C568.800,00 (5& .. 
-e ......,. e 11!10 11111 e OJII!Cenlm IOIIIS), destiawla 
l reoli"!ÇÇ'> de alll8s de ~ de o11u C!C!!p!da. 

Sei!. Edulrdo Suphcy. ······- ···-····--··-··· ········--·. -··-· 
....... ,.14197- Cannlllo de Alam!DS lll:aa(',. 

lllicas, 1111n o Olldo ·s· ,. !15196 (Oircio Piai -
116132821116, na aripm), eacaml!!haodo ao SeDado Pede
nl. JJCJiidhçln da l'!ãalwa Mllll!l:lpol de Slo Joio do 

576 Merili (RJ), n!lallva l open!Çio de a61i!D jJuJID ao BIDI
co do &!Ido do Rio de Jueuo S.A.- BANEIU, 110 n
lor IDial de 11$3.000.000.00. C!QOS- - ...... 
.....,. l 8KeC!JÇio de CJbns de 111101111101110 ......,. e 
.. vii!M "C"' de ftlll. SaL Edaanlo Suplicy. ·-·--....... . 

l'lrecer,. 13197- Cam!lllo de A•1!!!DS Ecan6-
mlcos- CAE. llll!n o Olldo ·s·,. !171!16 (Oircio l'tal 

577 ,. 3.336196, -~ eacamlnh .... JliOI!OIIIde ...... 
IIIIIIÇIIo de opea .... de Cltito _,., CDm I ..,_., 

da Roopdblica l'ellldlft do Bnsil - o Oowlll!o do 
llltl!do de Slo Plulo e o Banco IDanmaico!IO de De
llllvoiYJDJOD!D-Im, 110..,. de USS420 mllbiles. ~~e>
liaados I ""'!Çio do PlojeJD Sul Tias Meaopolill!üUi 
de SID PED. Sea. Joo6 Sena.----·-------··--

Panar,.IIW7- o-11111 de Relaçi!n Exlono-
reo e Defesa NacJaaaL IObre o PDL ,.1121!16 <"' 287196, 
.. CIJaara dos Depu!l!dos), que !!piDVI o -do AI:Jttt • 
do llll!n Cc!apel.,., em M!!ll!ria de QumaJoaa e Sadde 

580 ADimal, celdndo - o ClovonJD da ltepdbllca Pede
nliva do Jkuil e o Govomo da Rep!b!ica I'Gpular da 
Cl!iDa. em BJallba, 8-2-!16. Sen. lleaed!la da SdVL ··-···· 

....... ,. 171!17 - o-- de Relaç6es E&JI>. 
dores e Defesa Nacioaal, llll!n o PDL ,. 84196 !."' 
2!12196, B8 Clmanl dos Depull!doo), que lpii!VI O talO 
do Aconlo llll!n CoopençiD em M!!ll!ria Andn...,.,, oe
lolm!do - o ClovonJD da Repdblica Feden!Jift do 

582 Bruil e o Governo da Repdbllca Aqea!illa, OJD JlaeDos 
Alia, OID 11-4-!16. Se!J. llpo*'<l Cafetma.. ·········-·•·-··· 

....... ,. 111197 - Camilllo de Rdaçlles ExJe. 
dores e Der.oa Nacamal, llll!n o PDL ,. 103t'J6 <"' 
2!1111!16. .. Clmanl dos Depull!doo), que !!piDVI o -
do Aconlo pora I Coopea .... !lOS U101 l'lcfticos da 
J!DerBia Nuclear, oolellndo ea11e o <lovemo da Ropdbli
oa Fedtalli .. do Bnsil e o Govemo do c:.a.M. Sei!. 

Lddio Coelho ···-·-··-······---·· ... ·····-··-··········-·· ··--··· 
584 Panar,. lfJI'J7- Comllllo de Rolaçi!n l!xJaio. 

JeS e Defesa NldoDal, ICIIn o PDL ,. 1121!16 <"' 
3221!16. .. amua dos Deputados), que !!piDVI a 1111t0 

do AA:OJdo.QaadJo de Coopençlo c:elebndo - o 
<lovemo da Repdblica Pedenaft do Bruil e o Governo 
da Jl&polblica Fnacesa, em Poru, OJD 28-5-!16. Sei!. N• 

l!or Jd!IJar • ···--··········· ············-··---··········---·-· -··-··· 

v ... 

587 

58!1 

635 

636 • 

637 -

638 



VI 

Panc:er ,. '1lW1 - Conusslo de Relaçl!cs J!xl&. 
ncxa e Defesa Naaooal, IICIIm: o PDL ~ 113196 (11-
315, na Ciman. dos Depubldos), que opova o....., do 
Aamlo-Qnadro sobre Coopaaçlo em Pesquila e ~ 
senvoiVIIIIelllo TIICII016p:o,-celebndo emre o Gow:mo 
da llepdblica Federaliva do Bnsil e o Gow:mo da Rep6-
bbca Fedem! da Alemaaha. em BluOJa, em 20-3-96 
Seo. Jas6 Aldpmo .......................... _ ............ - ......... .. 

Plnc:er 111111., PR ri' 118196 Seo. Ney Suuouna 

PAR11DO POÚllCO (VIde CALAMIDADE PllBU
CA, CONVENÇÃO NACIONAL) 

AIKIIda ......ao da Coonlllol!zecubva NIICIOIIII 
de! l'FL Seo. Huco Napolelo .......... ..... . .................... .. 

eom.ma • questllo da DDidade do l'FL Seo. Jlo. 
""""Juc:L .................................................................... . 

Coon!I""'ÇlÇo soble o msullado da -da eo. 
missio l!ucutiva NICICIIIBI do Panula P1opas1S111 Bm-
sileiro. Sen.l.eomar Qnjntapl]ha ......... _ ....................... . 

Comuuu:a a deculo llllnada pela Connuio El<e
culiva Nacional do Pl'B, lloseada 110 11t. 37 do - Eola-
11110. Seo. Volmir c.mpe!o. ............... - ......................... . 

CODMuuca a ..,.,,n;Jo do encoatro en11e os DO
voo prdi:ltoo, viee-prdi:IIDS e vaeadores do PSB Seo. 
Adonur Alldnde...... • • . . ..... .... . ......................... . 

PATEN'Il! DE INVENÇÃO 
l'noac:upHe com a YJgincla da La de Pllam:s. 

Seo. Jllho Campos ................... ,_ .............................. .. 

PAZ 
Fim da ocupoçlo militar de lldmla, ar- M6-

dlo Soa. BaiWdo Cabral.. .. .......................... ____ ,_ 
EnaliiiCe o 1lllbelho do l'lesidon1l: YIIIU' Alafa, 

na busca de posotvel paz eatte 01 waeleDses e 01 pales-
linoo Seo.lleaedna da SilvL.. ... . . ..... .. ............ .. 

PESCA 
A illlpOIIilu:la da fig•ahnçlo da pesca 110 l'aDia-

aal Malo-...,...aoe. Soa Ilibo Campos. • .. .......... 

PESQtnsA 
Co..-a o multado da peoqwsa le8llzada pelo 

MDDSiáw da fdncaçln, allavá do Smrema Nacional de 
Bdlll'açilo Búil:a - SAEB c:m lado o País. Seo. Ldcto 
Alc:inlal& ... .. ..... .. ... ........... ...... ......... • .. ........... . 

Pesquua NIICIOIIII IICIIm: Demopalia e Sadde 
1996- PNDS 1996. Seo. Ldcto A1c1mara. .... ....... • .. ... 

POÚllCA 
Pmblema pol!llc:o Ullle o p10J010 da n>ele•çlo e a 

eleaçln das Mesu da Clmara dos Depu1a11os e do Sena-
do Fedaal. Seo. AIIUr da Tivola. ........... .......... .. ....... . 

POÚI1CA ECONÕMJ(X).FINANCEIRA 

lndap 101m: a ~ de pmjelo que VIse 
COIIIIIIIe quato ...... econ6Duca do Gow:mo Sen. Jlo. 
mc:rolucá. ... .. .... .. . .. .. .... ....... • .. .. 

639 
669 

51 

I'OÚI1CA SOCIAL 
A populaçlo bnsdeua de baixa mllla: vitima da 

ezplcnçlo dos """"""'-. Seo. Jdbo Campos ........ 

PREFEITO 
~ln com 01 IIOVOI prefeiiDS que adiai

Wio p&ve situaçlo IIOIIIIIIDICfpioS Sen Odacir Solaa. 

PRBSlDBN'll! DA REI'ÚBUCA (VIde REI!LI!IÇÃO) 

Rctleüo .. - do Pleouk:me Femando Haln
que Cardoso. Seo. Laum Campos ......... ....... .... .. . . 

PRI!VIDeNciA SOCIAL 
Tl&la do IIII(IIISe do 11111&1 IISiema ~o 

60 lmlsiJeuo. Seo. Gdberlo Minmda. ........... • ............. .. .. . 

PRlSÃO 

63 IDdipiHe com a plislo de l*lliljiUIOIDB l'aalal-
cidria Ajp(colade Manbl (J'A) Seo. Ademlr ADihde. .... 

99 
PRIVA11ZAÇÃO 

Pnvadzaçlo da Companlna Vlle do Rio Doce. 
Seo. Beaedlra da SiiYL.. ............... . . .. ................... .. 

()pilHe l privaançlo da Campanlua Vole do 
Rio Doce. Seo. Fnnasc:o Esc6n:io. ........... _ ............. . 

Pnvaançlo da Companlua Vlle do Rio Doce. 
Seo. Jdlua Marise. ... .......... ............. .... ...... .. ....... .. 

302 PnviiiZIÇio da Companhia Vlle do Rio Doce 
Seo. Emllia Fanaades. ........ ............ • ............... • .. .. . 

(PROÁLCOOL) 

l'lu8alol: pllllllllllll allellllllvo e ansma1 de lP' 
....... de combustlvel Sen. Joel de HoUaada. ............. .. 

594 

64S 
PRODUÇÃO AORfCOLA 

Posslvel - ... pmcluçlo 08lfcola. Seo. Os-
mar Diu . .......... .. .............. .. .. ....... .......... .. . . 

78 PROJEl'O DE DECRm'O LEGISLAnYO 

PDL ri' IJii1l - Conn111D Eopeaal cnada por "" 
IOnJII!dlo do Requenmemo ri' SBS/!16, des!mada a llpiiiBI' 
a snuaçlo dos primpeuul c:m Sem Pelada, que susta 01 
cfel1111 da opoVaçilo do Piai- da Repúblx:a l Nora 

71 ~ur/MiDfra ri' 2AI02. - da ExpOIIçlo de Mob
VOI rf' 19192, do Munlllo do Balido da IDfta..Eslmtwa, 

632 pabbcada, em 2413192. Seo. Edi&oo Loblb. ......... · ...... 
l.eltun. do PDL ~ '1197 (ri' 281196, ,. Clmam 

dos Ilepubldos), que opova D IIID que IUIOYIII mxes
slo da R*ho Fil'om de ltabua Ltda., )lllliCJ<plonr IIUYI

ço de mdlodlfusln IIOIICirll em oada málul Da Cidade de 
613 ;Jrabim(MG) Seo.NeySuassuna. ........................ . 

Latwa do PDL "' 3197 (ri' 300'96. aa C1mara 
dos Depurados), que 11p10va o IIID que IUIOYII a .....a
do outolpda l Rede Oailoba Zelo Hora de Ccnnmnc:&

' çiieo Ltda.. boje penenc:enre l RBS TV de Flonan6pobs 
26 S.A .. Jlllll explorar oemço de lldlocbfusln de 10115 c 

541 

381 

630 

74 

62S 

337 

394 

394 

648 

598 

182 

137 

315 



1JD81011S (televlslo ) aa Cidade de l'lonall6pobs (SC). 
Sca. Ney S.pnmy -•••••-•••••--··-----·- __ .......... , 

I-. do PDL .,. 4H1 ()11 301,<)6, ao Cima 
das Dep ...... ), que ..,..o ... que...,.. I...,..._ 
IIII defaida l TeleYIIIo Cbapec6 S.A., pon1 ap1anr 
IIOrViço de mdioddilllo de _,. e lmqeas ao codllde de 

Qapec6 (SC).'Sal. Ney S!!•MID& -·--····-·· 
Leilma do PDL .,. 5N1 ()11 30Vll6, ao Qmam 

das Depndoo), que ......... O ... que llllllft I cJaces. 
IID del'edda ., .....,. Cabe de Cmn!rmcoçiles Lida., 
pon1 aplonr leniço de ldodi1'aslo 101111111 em mKia 
m6du .. cidade de Rlbeulo Pnlo (SP). Sca. Ney ..... 

IUDI. • ···------···-·····--···-···--··-··-····----····--· 
Lellunl do PDL .,. 6I'T1 !"' 3031!16. ao Clawa 

.... Depndoo), que ......... o ... quellllllftl ......... 
IID da IUdio Difillara,..,.,.. Lida., poniGplonr .... 
'liça de ndlocldallo 101111111 11111 mKia npic:llaa c:ldlde 
de~ (SP). Sca. Ney "'"mn' ·----·-- ........ . 

Lellunl do PDL .,. 71'J7 ()11 304196. ao Cima 
das.,. rwl w), que....,.. o 110 que ........ 1 _.. 
.... da Udao Rlbeulo Pnlo Lida.. pllll aplcnr IOIYÍÇO 
de l8lliodifusllo 101111111 em ooda ...,.. ao cidade de Rl· 
beiiiD Pnlo (SP). Sca. Ney Suassuna. - .. ·-·-----.. 

Lelmla do PDL .,. 1197 ()11310196, aa Clmor.l 
.... Depndoo), que ....... o 110 quellllllftl-
llo da IUdio e .Janll1s do Celd Lida.. pon1 ap1onr .,._ 
'liça de adrodil'ullo 101111111 .... _.. ...... c:ulale de 

Foda1ezl (CE). "Scll. Ney SUIIIIUIIL -·-·------.. 
Lellunl do PDL .,. 'JI'T1 ()11 311,<)6, aa Clmm. 

das Depuados). que llpRlft O ... que llllllft I pamii
IID da l'lmdaçlo OdiUilll de Qaedas do lpaçu (blio 
Mllllidpol de Quedas do IJIIIÇU), pa ap1onr omv1ço 
de mdiodil'ullo -em fleqllfnda nw"!wla aa cida
de de Qaodas do lpaçu (PR). Sca. Ney Su .... ma ----

PDL .,. 10197, que displle -., 11'"'1inçlo de 
CIIIIIUIIa na forma de plebildiD, .....,. da permlsslo 
pon1 que '""P""'" de - elelivo do l'ader tiucudvo 
Feden1, a-III m Mllllicipol polllllll.......,... l ,_ 
1eiçlo. Sca. EdDmlo Supllcy. - ......... - .... - ................... . 
-o PDL ....... a """nçlo de p1oblsc:no 

O do pmjelo de la-I~ du las ...... 
plns de c:adrl:r clsc:nmiaal4rio Sca. EdDmlo Supbey . 

Lellum do PDL .,. 122196 - Comisslo Mlsra de 
P1IIIDI a.;am mw Pdblicoo e Flocahnçlo, llll1n poa
IIÇI!o de Coallls do l'lelldl:llle da Repdbbca, ...... ., 
~ de 29 de -..bto • 31 de clozembm de 1992. 
Sca. Nabor Jdaior .................. _ .. _ ................ - ............. . 

PROJETO DE LEI 

PLS .,. 11'J7, que a1an o an. 61 do Dea-.La 
.,. 2.1148140 (Q!cbao l"aaal). Sca. .loll! ltabeno AnudL .. 

PLS .,. 21'J7, que duplle ....... a lniiiSfonnaçlo 
du '"P"'i""'"U da TeleYillo de Nmas, copllll do Bola
do do TOCIIIIIiDs, la Amo"""ia Lep1. em l!oblçGel Gera-
donls de lllllis. Sca. LealDar Qrd!!!anllha ...... - .......... . 

p.,.,m;.... • YOiaÇID quiDID Is CIXIIideraç6es 
feiJas ....... o ftojelo de l..el do Scnodar JC!II! l!duanla 

316 

317 

320 

323 

324 

327 

376 

554 

Dulla .. que ............ decnoiD JecWa!ivo. (llepubb-
caçlo) See.llwnberiD .......... _ ............................ - .. .. 

Rel'eiHc liii!ÇIIo do proJeiD de lei - Dl!ldan· 
ça 1111 Cllll:laflllcu da aaWipGIID do .............. e da 
aa~ mad'!lma e Iluvial no B1111L Sca. llm!!l:lo .Jud. _., .. ___ ., .. ___ .. ____ .. ______ .... _ .. _ .. _ .. ___ _ 

Anuacla projenl de lei que duplle ........ dllpee-
.. da pnsa!ÇII de ad.opdo DOI feiiDS j!!dlcials ftlaaYI!I 
l adoçiD de ......,. e de Ido!- Sca. Giloam 
Boqoo .. _ ......................................................... ·--·-· 
~ • lmparllaCJa do pmjeiD de la, que 

iDIIiJuJ o EauiD do CapJia1 Eslnqeno no 1'1!1. Sca. 
llwnberiD Luceaa. .... - ....... - ........ - ........................ _. 

PLS .,. 31'J7, que displle IIIIIR I dilpeesa da ,..,. 
IIOIIÇII de advapdo DOI faiDa jadicuis mlabvoa l adaçlo 
de ll!lllllnl e de~ Sca. GUVII!lllorps. ...... 

Dilcarre- .... ttaçlo de projenl de la que 
-o 11111011 CcalnJla ftllder pane das - ill
lln!ll:iaaail do Pais, .......... llnsllamo, ...... nçlo 
de emprfllilnola ..,.... aaaapila. Sca. Jdlio Cam-
pos. ........ _________________ ,,_ ............ _ ......... . 

PLS .,.4H7, que displle......, a~ de 
las .....,...UU de carb clucrirmiJalj!r e que ,.,.. 
ouam ofeitao ~ allldoo cw jari....,...adao 
l!nwlelnJL lleo.l!dulnlo Sapliey. ·--·-·--.. ·----.. ·-·-

Caua:ad!lcw a pollmica o;auoda pelo I'LC .,. 
!13196, que......,..,. o oh-oc!o -lowpcduo do 
lnlbalbo e que. ....-. pmpCie •vlonça• pmftmdu aa 
Jeslsllçlo lllboiMa bruilcua. lleo. lao6 l!duanla Da-lia. ____ .. _____ ., ______ .... _, ___ ... _ .. , __ .. __ .. 

RepadHe .. prajeiD do .. que .... da qaostiD 
da llllido ll!elllallnlileila. See. RobedD Plein:. ...... __ 

PROJEIO DE IBSOLuç.\0 
PR .,. 1197, que lasbllli a - adiiliDi-oa 

IIIOIIU1 pllll de1illenr pelas WM6ias que oopecdica. Sca. 
1'tldlo Simon...--............ - .................. - .............. - ... . 

Dl-m.ID o PR .,. 118196. o mbod!ubvo e u 
emondas.lea. Elao Alvara ....................................... .. 

n.-ado o PR .,. 118196. o ll!boUII!IIvo e as 
ernacl•• Sea.l.dcao A1clatlrL ···-··-··-······-········--.. 

DIIICU!!ndn o PR .,. 118196. o lllbolll!lbVO e u 
............ Sca. 1IDaaldo Cuaba Lliila. .................. _ ....... .. 

DIIICU!!ndo o PR .,. 118196. o mbsd!ulivo e as 
emeoda• Sca. Ney SIIIIIUIIIL ............... - ...................... . 

Dlorut!nclo o PR .,. 118196. o lllbolllll!lvo e as 
emendas Son.lao6J!dllanlo Daln. ..................... - ....... .. 

PR .,. 21'J7, que auiDiiza allqJdbllca Fedonaoa 
do Bnsl1 1 CX!IIIn!blr opomç1o de a6diiD alaDO com o 
llaDI:o IDiaamodl:aiiD de Deoenvohlii!OIIIII - BID. 110 
wlor de l!j USS78.000.000,00 (Sou:ma e DIID lllilbaes 

1!1 de d6lareo -...noril:lnol). Sca. O!lbeno Mmmda. .... 
PR .,. 31'J7, que" auiDiiza a Unilo 1 ceJdma: cw 

CICOI"'dlmiiWib>o billlenll de n ~I :aJmempnto de leU a6diros 
juniD l PepdNira do Glblo, ou mas ,.em:;...,._.. 

20 I!IOidiJiJ IIIJOIIIICiadao 110 lwbiiD do Clube de ..... -
formo Alas do Eala!diii!OIIIal de 1!1-!1-89, 1.5-4-94 e de 
12-12.-95 Son. JC!II! l!dllanlo Daln. .......................... _ .. 
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501 

505 
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576 
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PR ri' 4/97, que CIIIIIZIIe l CompaiiiDa Docas do 
Rio de 11110110- CDRJ, eleviiÇIID tempodna do limite a 
que se mfere o 111C1S0 I do III. 71 da Raaluçiio ri' !161119, 
do Seaado Federal, pua que a láaida eslllal paosa OOD
Irlllr com .,.._.. da Ullilll opeaiiÇIID de a6dno JUDIO 
ao BaDoo NIICICIIUII de Deseuvol.- &:oDOmK:o e 
SoCial- BNDilS,IIO valor de R$150.000 000.00 (Cairo 
e cmqtll:ala milhlles de ..,.), de pnnapal, desrinl!ldo. 
se os .......,. ao liD•nnomenUJ do Plojelo de Ampba
çllo e Modenuzaçlo do Pmto de Sopeoba. Sen. Gdbenll 

Muanda. ••••• •••• ···········--····-····--··--················ •••••••••••• 
PR ri' S/97, que •tonza a Repdbhca Fedenliva 

do Bllllil a Cllllll8blr opençlo de a6dno extemo 110 va
lor de US$500.000.000,00 (QuiDbclnos mllbiles de d6la
n:s -.mericaDOs),JDDIO ao BaDcolntenanencaoo de 
DesellvoiWIIODIO- BID. Sen. Omlar Dw --··-·······-·· 

PR ri' 61!11, que auiiJriza a Uailo a Willl- ope
nçlo de cridi1o extemo com a Colponlldo ~ de 
Fomearo - CAP, 110 valor eqmvaleale a lb! 
US$86.000.000,00 (Oiteota e seu DDIIICies de d6lan:s 
DCIIIe-alllel'l). "rsnnpdm. ., ftiM!IM"I'"""""' paraal 
do l'llljetD de Melboramemo e l'avlmllllaçlo da Rodo-

.,. BR-174. Seu. GiJbenll Mnoda. -········--········--·-·· 
PR ri' 1fln, que llll1llllza o Gcmmo do l!slado de 

M.., Grasso I elevar ~ os bmites filUI.. 
dos -- 31e 41,1nnso O, da Resohrçl«> ri' 69195, e 1 
-.mir u dividas da IOdiDia Compoalua de lh""açao 
Popular do l!slado de~ Grasso- C:OHABMT,Jomto 
• Cma Ecoa6aDc:a Fedenl Seo Cados llezemL ......... . 

PR ri' 8197, que aulllriza o MuDic:fpto de Mogi 
Guaçu (SP), a~ opençllo de C161ito jllllto l Cai
u EaJalkmca Fedeni-CEF,.., valor de R$668.800,00 
(Sei....- e -. e 0110 miL ol- leais), .., 
1mbito do Jlllll'llll& 1'16-Mondla. Seu. Eduanlo Supli-

r:y. •• ··-····· ····-··-·····-············-··-- ·-····----·-······--PR ri' 9197, que -.tonza I ftefeimra Munic:lpal 
de Sio Joio do Menb (RJ) a COIIInllll" opençllo de Cl6-
cbto JUDIO ao Baaco do l!slado do Rio de Jaaeiro S/ A. -
BANI!RJ, oo valor~ de R$2.997.740,00, CUJOS zecur. 
..,. saio deS!!oados l ~de ablu de s•ncamen
to, cllmacem e paVUIIelllaçlo de ruas Sen. Eduardo Su-
phr:y. ··-··········· •• •••••• • •• • ••••••••••••• ······--··-· ••••• ··--

PR ri' IIW7, que auiDrizll o Gcmmo do &lado 
de Slo Paulo 1 __. opuiiÇIID de Cll!cbto atemo 
JUDIO ao llaDco IDtenmoncaDo de DesenvoJVIIIIOIIIO -
Bm, .., valor de US$420 milblles, deS!!aados l exocu· 
ç11o do Pro.]OIII Sul Tnms Molropolitanos de Slo Paulo e 
autonza a llepdbhca Fodenliva do Bnslla iXIilllOCier p
ranba mCereote a mesma opuaç11o. Seu. Jos6 5cmL •.•. 

PROPOSTA 
Ressalta JRCICUPIÇiles com pmposw que podem 

...-lllllda& om 1997. Seu. Casildo Maldaner. ••. . • . . ••. 

REELI!IÇÃO (VIde EXECtmVO, MEIOS DE CO
MUNICAÇÃO) 

Ellplle .... opmilo ICIIJR z=leiçlo pzesidenclal. 
Seu. Lauro Campos .. • ........... .•... .•••••••••.••.... . ... . •.. 

Rx'é;l«> JlftlSidencW Seu. ~ $1111011. ···-······ 
Rx'éçllo prelldennal Seu. Epillll:io Cafelma. ••• 
Rx'mçi«> pesrdenclll Seu. Roberto""--···--·· 
Rx'riçllo pmul"""al. Seu. .JeffenOD Nn:s. •••• - . 
Reeléçllo pi dennal. Seu. Gilvam lloqes.-······ 
Reeleiçln pnsidennal. Seu. Jos6 Edu8ldo Du!IB. 
Preocupe« com u formas unhzacl•s para reclel-

çllo l Pn:sidiaCJI da Repdbbca. Sell. l.auro Campos ••••• 
Mamfesta OpiDIIo ...... da n:elaçlio do Pn:si

dente Fommlo Heonque Canloso Soa. Valmu: Campo-
S81 lo .....• ---·--············· -···-···--······-·--··-··-··-····-· •• 

lebaspec:lll po1ftll:o com llllllito de clomaasJnr a 
lli!ude do l'laidalte Fernando Hoanque Oudoso me
diante a posiçio da blncada do PMDB "" CIIIIIJll dos 
Deputados e Seuado Fedl:raJ. n:labvo l lm'eiçlo. Soa. 

584 Epttacio Clfelma. -········-··········-···· .• -· ··-··-··········-·· o lllsa!UIO da ne1eiçiiD pn:sidau:ial. Soa. Roberto 

Fmn: ... ·--·---··············---·-·-··--··· ····-·· . . • ...•.. 
DiaDte da """'-'çio prmdennal c:cmconla com a 

l""l!"IÇID llllluliiJJea do pl""'uito Soa. Roberto Fia& 
ReeJeiçlo prmdencJal . Soii.Jialahta da SJIYL •• -
EIIf'oc:a a n:umlo do l'lauleute Pu-ido Hemi

S8S que Caalaoo com ao Lfden:s do PMDB .....,. da noelel
çllo. defaJdeado a parbCipaçlo do Seaodor Jos6 Samey 

587 

a favor do !IOmL Soa. Edison Lablo.--·---·----···-
PNocupaçlo com e md ;f"' e com o eperfeaçoa

!llliiiiO das IDIIIIII1ÇI!ea pol!ticu lnsilélu. Soa. J.-
&budo Dulla.---······-··········-··-···-··-····----··-····-·· . 

R=riçJo pr-P!Sifleru::ial Sea. MariDa Silva. .... .. . 
Ree'eiçlo pnf(av:tal. Sal. Lauto Campos. ••••• 

REFORMA AORÁRIA 
A teConna qdna. Seu.~ Simaa . .. . . 

588 Ráonlla ....... Soa. Lauro Campos ·-·· ••• 

REGIÃO NORDES'I1! 

Abonla """"""" da noahdade da JeS11o Nonleste 
Seu. Joel de llollaDda. ..•• ....•.. .. - .... .. • •. . ..••••... 

AbOida a I1NIIÇio da JeS11o Nmdc:sre. Sal. Edl-
soa Loblo ••••••• - •• ·-········· •••••• -· • •• ••• •• • •••••••• 

1tEQUERIMENTO 
Requonmento ri' 1fln. sobCIIal!do illfCII!IIIIÇI5es • 

Meaa Dilelln do Seoado Pedaa1 nlabvo l eaa:uçlo do 

seu Oiçomento. Seu. !!mandes Amonm. ·- ···-··-······· ••• 
RequaimeniO ri' 8197, solidlalldo ml'oi!IIIIÇiles ao 

Sr MmlsJro da Fazenda oob!e o Plogmma Cana de Cri!· 
591 chiO- CEF. Seu. Jdho Campos. -···· ··-····· ··--··-······-· 

Reqaenl!lelilll ri' 10/97, ooba!llldo se.JIIelhzada 
aess1o oolene, pan. )!omrn"'l""r O !IIIISI:mSO do COI!Iel!i· 
no do jomablla Barbosa Uma Sobrmbo. Soa. lle!lecllta 

29 da SdVL ·-- ••• ---···-···· •••••••• -··-······-···-·- ••••••••••• 
Reqm:rl1!llilll rfl. 14/97, 10hciJaDdo iDfarmaçilos 

ao Sr. Mmlllro da Fazeada, Dr. ~ Sampaio Malan 
aoiJn: O episdcbo de quebra do IIJÜO """"""' eDY01ven
do o BIIICO do llra&il e parlamoDtaros filiados ao PI'B. 

46 Sen. Pedro Simo!l. •• ••••• -- • ••• ·-··--····· ··- •• • • 
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Requeri-.. ,. 1319'7, de hgmenqem de peoar 
., er.4naaadar de Allps, Dr. Lllmeaba Filbo. Soa. 

GaUbenae l'alml:õn. -··-·-·-··········· ... ··--------··---Aauacla nquerimi:IIIIIIIICIIIIinbado • <'mmSIIo 
de ReJoç&s Bxla- e Defesa Nadllaal, __...., 
O Cb'""'C' .. e O fmhojgc!nr do Bnsil DO l't:ru 8 depo
nm llllln IIIIHIIIados em lace de oeq11e11n1 ocomdo 

....... Ns. Sen. Pecbo SuDan.-··········-··- ··-···-······-·· 
~ ,. 16197, lllluiqndg lllfonnaçlles 

., Sr MbliiiiD ela Aplcullura a>bno leCUIIDI dosallldol 
pelo DqaillllbtiiiD Naaooal de CoopenaYJIIDD o,._.. 
...,YISIIID - DENACOOP, para J11DJ0101 de coopellli· 
VIIIDD e usoc:ialivismo ranl 1108 11101 de 1994, 19!15 e 
19!16. Soa. Romclo.Juc.i-·--····--··--···-················-··· 

ltequenmomo,. 18197, de llcJmalqom ... pesar 
., jomlblla Jooo! Cados Blllllawdl. Soa. Am&lio Clrloo 

Maplhks ............. --··········---··-········-· ·- ...... -
EIIcaauabondo I YIIIIÇIIo de Requerimi:Dio ,. 

18197. Soa. AIIIIIDio Carlos Magalhlrs -··-············-····-· 
Ellcaaunhmto I YIIIIÇIIo de RequenmooiD ,. 

18197, de-......... pesar., jamolisla Jos6 Cados 

lllnlawill Soa. Pecbo Simon. ... ·-·--····-··------·-··-· Requeri-.. ,. 'JJJI'J7. IDiicitando iDI'onDaçGes 
., MiDioao de l!llldo ela Fazeacla 11111n cb 11111tM• ..,. 

IIII VIII a> llllpDIID de Ralda. Soa Gilberto Miranda. •••••• 
............... ,. 21R7, ............ iuliaiiiiÇDela> 

Sr MiaiiiiD ... Ellldo dlladdsbia, ... Olm6do ode Turio-
11111 -.olllaçiD ... ....,..... ill1p01llid.nl e eopllllldoies 
...... pe!aCicoriDolzl<. Soa. GilbedD Minada.--·· . 

ltequenmomo ,. 22/97, IIDiicltalldo lllfiiOIIIIÇIIes 
., Sr. MmiiiiO da Admmislnlçlo Fedenl o Jl&forma ... 
&ado _... de --re dos ....,... llacldos pela 
Ullilo ., l!llado do Ranimo, deslia.lo ., popiiiOIIIO 

de-' fedeniL Soa.llomao.lacd. •••••••• _ ····--·-···· 
............... ,. 'JAI'TI, 1M ···""IIII'Dnlllçlles ., 

MinislnJ de Mao - cb Recunos Hrclricos e da 
Amm'lala Lepl-.o a illels lbeslaos pllllll'veas do .... 
planoçlope!a-.. pnvada. Soa. Benedllada Sdva. •••• 

RequerimaJio ,. 'NJ/97. IOhCZIIIICio iDfonnaçGes 
., Sr Mmi1110 do &ado ela AdmimSIIIIÇio e Rcfmma 
... Esaodo, Dr.~ Clrloo S....Paeua ...... da 
........, especl8l, a que a-Primeuas Damas cb l'nsl· 
.... da Rqdblica .em cindo. Soa. Pl:dm Slmoa.-······ 

RequeriiiiOIIID ,. 30197, IOill:lllndo IDfannaçlles 
., MubiiiO ... &lido da AeniD6ubca _,. de c6plas 
de CD111r11111 Ul1llldD mmo a CCSIV AM e Raydloon 

Compoay. Soa. Gilbeno Miranda.-··········-· ·····- ····-·· lbqueri-.. ,. 55197, ... hgmenqem de pesar 
a> Sr. Manoel Am&uo 5armaDbo Varps Soa. Emiba 

FemaDdes. -··-·-····· ···-···········-·--··················-·-···· ltequerimOIIIo ,. 5tW/, IDiicillndo a CDD>IICIÇio 
... Mmlmo ... Melo ~re, llec:unm Hídncal • 
Amanloua Lepf, Sr. Guaw ICniJse, a> pledno de Se
aado Fedenl • 6m ... piC!IIIr esclalecimallas ........ o 
p!OjdD de Oovemo do priYIIizar 39 a..- em llldo o 
Pois, Rado 24 de!u, aa maillo Narre. Soa. Jdaia Marise. 

Requorimclllo ,. !8/97, llohclllndo mfouuaçlles 
., Mmlsrmo ~ dos Espanes IDin o CDD· 

llddo de Relal6no do Audlloria NIIIZido pela Secnta
ria do Coabole Juremo ela J'resiclfnc:jo da Repdblica, por 

143 CDIIIII do deuducias de lmgularidades llllall- b 

oç&s daquele &zlo. Soa.llclledlla da SiiYL --····-········ 

1tEVOLUÇÃO 

Trota da Revoluçlo da CWnqem.., l'ld, e lllll 
178 imponlucia. Soa. Aclellur Alldnde. ·-···-·- ... -··-·····-... 

(RO) 

Abonla a quatllo ela l'llllla de AbuDI (RO). Seu. 

&illades Alllarlm.-········-··--········- ···--·· ·····---····-·· 
117 SSCA 

l'nooc:upeçlo com o eJeJo da ...,. .., Ncmlesre. 
188 Seu. Ney Sn••rq• ........................................................ . 

189 
SEM 11!RRA (VIde HOMidDIO) 

-..oeparao .................. lll_nJa!hoc!g. 
... nnil ... Mll>uueulll Sem Terra pelo Mim116io da 

189 Jl&forma Aar'nL Soa. Ademlr Audnde.---·····-·········· 
A Yiollada - lnbolbadons .,..rem. Soa. Se-

bulllo llocll& .• ·-····---····----·····---········------·· 
200 SUidDio 

ReporiHe ., I!IIICfcbo de Sr. MluoeJ Varps. 

Soa. PediO S!IIIIIIL ··--····-··-····--························· ... ··-··-
200 TERRAS 

ln- de ,.... ao l!llado do TCICI!I!IIIIS Soa. 

Clrloo ~0. --··--····--·-······-··---··--... ··-

:101 nJRJSMO 
CoJ!!panlçlo ... deoelmiiVIIIIOII!II IUifstic:o .. 

Áfnc:a e .4iia com o descaso de l!!rimlo DO 81"11111, lei-

336 
WiclicmMio ........... Sen. Ney SIIUSIJIIL-••-••••-•n••••••• 

USINA NUCLEAR 
Abonla • llluaçiiD da IIII!IIS uuclem:s bnsilei-

ns. Sen.J!Illo Clmpos. •....• ·······--... ··-····-··-···- .••••••••.. 
Aponra a pnocupoçlo com a Usma Nudear de 

Td!d!!fler!ruoboolwyl. Soa.Jdbo Clmpos. •••• ·--····-··· •••••.•...•..••.• 348 

• 
(VASP) 

393 MOI!rHe ........,...... com o descaso da V"IIIÇio 
Mea S8o Paulo- V ASP Soa. Adomir Alldrade ·····-···· 

545 VIAGEM 
Comuaica ao resultados de .,. ......,. l Áfnca 

de Sul. Soa. J!duanlo Suphey. ··-·-··-········-·············· .. 

VIOLt!NCJA (Vide SEM-1ERRA) 
A ......., oconeacia do honric!dlao .., Bnsil. 

546 Sen. Arlur da n...la.-•-••--•••• •••••--••••••••••••••-•••••••••••no 
Abonla a ocoueDcia de YIOleacia DO DulniO Fe-

denl. Seu. l'nDdsco l!lc6rao .• __ ···-············--····---···· 
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Opae-se l pnvlbZiçlo da Companhia Vllle do 
lbo DDoo. Aparte UeD. Emllul Femaades .............. .. • 
~ o Seoador Osmar Dias da ..,...._ 

sobre IIIBirallsiçlo J111111 o PSDB. ... .. ......................... .. 

BENEDITA DA SILVA 
l.evlmlamonto de medidas tRYODiivas CODinl os 

pre.JUizos ""''""'"' pela cbuva 110 Estado do Rio de Ja-
De:UO. ..... ·-·· • ..... .... ···············-········ .. -······"··· ----··-· 

Mallla-se descolllenre 115 cm:w~sdnclas e aos fa
ros do cnme oc:onido em flente l favela do JacllleZIDbo 
(RJ) .. • .. • ...... • • ................................................ . 

Requenmemo ri' 10197, soballlldo- reahzada 
sers1o salcae, Jllllllllomet.....,..o amscuno do c:entmi-
rio do janlalisla Bmmsa Lima Sobrinho ................ . 

Redelçlo """'derrial. . ................................. .. 
RoquenmoaJo r# 2AI97, aobala!!do UJformaç6cs 

ao MiDuJio do Mao AmbieDie, dos Recunos Hfdneos e 
da Araazdma Legal sobn: as llnoas flcnslais passl'wos de 
explonçio pela JDiciaava pnvlda. ............................... .. 

Pnvatiza!:io da Companlua Vllle do Rio Doce,_, 
A Jdcic:a oituaçiio da Jellilo do Jacammho (RJ), 

CI!IISida pelas eocbc:I!Jes eJII'JMaçl\es ............................ . 
Mallla-se clescmrerue COI!! a hnll!'lhaçlo l Sr.• 

Adnaoa Mllller pelo ~o do llold lntomaaooal, 
!10 Estado do Rio de J-.......... ................................ . . 

Parecer r# 16197 - Coausslo de Relaç6es &te
riOIOS e Defesa Naaooal, sobre o PDL r# 112196 (r# 
287196. Da Cimara dos Deputados), que lpl'OYa O texJ0 
do Acanlo sobre Coopaaçlo CID M-a de QuamJraJa 
e Smlde Allimal. oelebndo en1n: o Gowomo da Repdbh
ca Fedenll•a do Bnsile o Governo da ltepo!bhca Popu-
lar da Cbma, emBrulha. 812196. ............................... . 

Eaolta:e o llabolbo do f\es!da.te Y1110r Anl'll, oa 
busca de passivei paz enlleosisnela!ses e os poks!J- ... 

~ll!OJ!IO ri' SB/97, aohcitaodo UJformaç6es 
ao Muuidno ExJraordulúio dos Esportes sobre o con
.mdo do Relar6no de Aud!lona reabzado pela Scmra
ria de Conlmle ln!aiJo da Ptesul!naa da Repdblica, por 
COilla de denllncias de Jmgulandades mllllvllllll:ll~e 115 
aç6es daquele &slo . . .... . . . ..... ... ...... . .. . . 

BENIVERAS 
Deslal:a IIW!Çio do B11111:0 do N-do Bmsd 

Aparte ao Sm. Alllllluo Carlos Magalh.., .............. . 
Conconla c:om a asserllva do Senador Jos6 Eduar

do Dutra referenJe ao Pl.C r# 93196. Apone ao Seo. JCIR 
l!dualdoDutra. ................................................. . 

BERNARDO CABRAL 
F'UD da ocupoçlo mihtar de Hdmm. 0neote W-

dlo.. ........... ...... ........ ............ . .................... - ........ _ .. 
Comend<IOS CID lmiiO da ConferálcJa "Amip 

do Ubano", n:abzada em Wasbmgton. ..................... - .... . 
eo- o piOJOlO doaçlo p!esUI!l!da. ApiiJe ao 

Seo EpJiido Cafeteua. .............................................. ·-· 
Explica a iDJeaçlo CJW1D10 l meoçlo ao iDmmto 

jurld!co de doaçio. ................. ... • ............. • ..... .. ... .. 

A- Jllllll& V1Cia e otn do Sr. BOlbosa Uma 
650 SollriDIJo. ..... • .................. • ................... ........ .. ..... -· 

SolidaJJza..se com a peaaoa do Seoadlr Nabor Jd-
6SS 11101'. Apane ao Sm. Nobor JdDior .............................. .. 

CARLOS Bl!ZERRA 
Parecer r# 12197 - Comwlo de AssuDros EccJDô. 

!D!COS, sobre o Oll'ciO ·s· r# 78196 (OII'clo l'lesl r# 
1 S 2.694.'!16. DI oripD), qae sramjnhaiOIJctraçlo do (lo. 

•emo do Estado de Maio Gmao - a 111tonzaçlo 
Jllll1l elevaçlo te.JüpOioiua do lim!Je J!!eY!SIO 1101 ons 3" e 

43 41', li!CIIIO B, da Reaoluçlo ri' 69195, e a ISIUDJU' as di.,. 
das da ""bl!la Companlna de Habitaçlo Popular do l!sl&
do de Marli <lmsao- COHABMT, junlo l Caixa E'coJl6. 

57 !Dica Fedenl ........ ...... ........ ........ ................. .. 
288 PR r# 7N7, que 111111nz1 o Gowmo do Estado de 

Maio Gmsso a elevar JemponnamenJe os liml!es fixa
dos 1101 orts :!I e 41', iDaso D, da "tso1nçlo ri' 69195, e a 
I!SSI!IDJI' as diV1Cias da OIIIDia Companlua de Hal>iJIÇID 

336 Popular do Estado de Maio Gmsso- COHABMT, JU111o 
337 l Caiu Ec:oac1mraJ Fodonl. .... .... • .. ...................... . 

S43 CARLOS PA'Ill.ocfNJo 

lnvaslo de !em. DO Estado de TOCI!!DDS .......... .. 

S48 CASILDO MALDANER 

RessalJa piOOCUpaçiies com piOpOSbiS que podem 
ser saD8das em 1997. .... ....... .. ............................... . 

Ale.!lla-se J111111 a l*omoçlo de defesa CODinl os 
ptOblemas causados por eocbrntes nos eslados --
ros. ........................................................................ . 

63S Indaga sobre noporJa&em pubbcado aa mn11a 
v~ •. que 1111a da Poupomça Azul da em. Eam&mca 

64S 

Cí6S 

Fedenl ........... - ................................. .. 
eoa-mo. a 111 Coa>eaçio Nacional do 

PMDB .. .. .......... .. 

EDISON LOBÃO 

PDL r# 1/97 - Coauss8o EspecJal cnada por m
term6dlo do Requenmenro r# SBS/96, deslinada a ap!IIIJ' 
a SJIUIIÇio dos pnmpeuos CID Sena ~ada, que IUSII OS 
efa!OS da apnwaçJo do Pll!sidenle da Repllbbc.a l N01a 
CoqJw'/Mmfta ri' 2Am, otra>á da Exposiçlo de Mo!:J-

63 - ri' 19/92, do Mmisllo do Estado da lnlia-Esttu11118. 

602 

pubhcoda, em 24-3-92. ...... .. ......................... . 
&foca a IOUIUio do l'lesideme Pemando Heon

que Cardoso com os Udaes do PMDB acen:a da reelel
çlo, clefelldeJJdo a por11C!paçlo do Seoadlr Jos6 Samey 
a favor do te.JDa. ..... .. ............. .. .... • ... • .. . 

Abocda a 11ll!açlo da Je11i1o Nonles!e .......... • .. 

EDUARDO SUPUCY 

Comull!ca os resullados de SJJ8 Y!1J8e!D l África 
do Sul... . .... . . .... ·- ....................................... .. 

Rdacioaa o aowmo do l'lesldeaJe Nelaoo Mao
dela ao J0YC11!C1 do PlesHler!le Femando lfaJrique Car-
doso ....................................................... . 
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F* de solidanedade do Embaillodor do 818511 
DO fln CXIIII a siluaçio do ooqllemU de ........ ......, 

PaCs. Aporll: .. Seu. Pcdm Sunon. -··--····--······--········· 
Sohdariza-se com a comn•iroçlo de pesar pelo 

fal...;mrn!n do .(OIIIIIula Joll! Carlos Banlawdl. Aparte 

.. Sea. Joll! Robcrlo Anuda.-··············-····----·········· 00 

A mfaniia qdria. Apor11: ao Seu. Pedm SiJaoD. •• 
Apóia a 1daa de consulta popular 111avá de 

plebisc:IIO ou de refenmdo Aparte ao Sen Roberto 
Fn:in: oooooooooooooooooooooo oooooooo oOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo 

Ap&a a id6ta de conllllla popdar lllaYá de pleb
IICIIO.., de n:fereDdo. Aparte ao SeD. Sebaslilo Roc:ba. • 

PDL ri' IIW7, que dlspac aobn: a md•zeçln de 
.............. r...... de plebisciiO, acen:a da pemnsslo 
pua que '"""""'" de CIIJO eletivo do Poder Executi
vo Falenl, EsladuaJ OU Mumclpal possam CODOOIIOI l 
n:elelçilo. ---·-ooooooooooooo ooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0000000000000000 000 

PLS ri' 4191, que cbsplle llllbn: a alo-aplu=açi«< de 
.... _,.. ... de - chscnmiDaiOOo • que pos
suam efaiOs --..lllrlals a IOdos os junllfiooaados 
bnsileinlo. 000000000000 ooo oooo o ooooooo-oooooooooooooooooooooooooooooo oooooo 

C m •••ios lOba: os sem-terra. Aporll: ao Sen 
Ademir Aadnde.oooooooooo-ooo oooo•- 000 00 o 00000 000000000000000000000 

-o PDL iobre a md1•açln de plebisMIO 
e do plqldD de lei aobn: a Dlo-apbcaçln das leis amm-
geuu de c:adb:rcbscnmi11016no.. ooOOOOOOOOOOOO OOOOooooOOOOOOOOOOOOO 

Panocor ri' 13197-Comlsslo de AIIIUIIIIIS Econ6-
micos, aobn: o 00oo ·s· ri' 88196. da Pn:ra111111 de 
M011 Gaaçu (SP), soliMtaDdo .-iaaçlo do Senado 
Fedenl para • CDIIInlaÇio de operaçlio de cr6bto JUdO 
l Caiu lbm5mica Fedenl - CEF, DO lmbiiO do pn>
pama 1'16-Mancba, DO vllor de R$668.800,00 (Sel&
ceDIOS e ......... e aiiO md, OIIOceDIOS ...,.), cleslinada 
A n:ahzaçln de a1ns de iafra.alrullllll de lln:a ocupada. 

PR ri' 8/91, que aullmZa o Mumcfpio de MCJII 
Cluaçu (SP), I COIIIn1ar opençiO de cricbiO Jlllllll l Cai
xa Ea1n11mK:a Federal - CEF, 110 -de RS 668 800,00 
(SasceoiOS e sesseo1a e OitO miL OIIOCeiiiOS ma~s), no 
lmbiiO do Jll1l8llllllll 1'16-Mondla.oooooooo 000 000 000000 0000000 0000 

Panocor ri' 14197 - Comiss"" de AsiiiiiiOS El:oaô
IDICOS, aobn: o 01rao ·s- ri' 9SI96 (OI!cio l'n:sl -
9613282196, aa onaem>. """'""nhaMc! ao Seaado Fede
mi. aolidraçio da Pn:ra111111 Municipal de SID Joio do 
Merib (RI), mllpva A ope1açln de cricbiO JUDIO ., Bao
co do Eslado do Rio de J11101111 SI A. - BANERJ, no va
lor lll1al de RS3 000.000,00, cujos leMIISOS sedo -
aados • """'Ç'D de obns de -· dnmagem. 
pav-lll"'llaÇID de ruas •oo 000000000000 • 00000000000 ..... 00000000·--oo· 

PR li' 9/97, que llllllriza I Pn:re.ibOa -.:ipal 
de Sla Joio do Merili (RJ) • - opençiD de =
cblo J111110 ., Banco do Eslado do Rio de J11101111 SIA. -
BANERJ, DO -llllal de R$2.997.740,00, oujos ....,..._ 
sos sedo deslilllldos l eucnçla de obns de ...........,._ 
"'· dn:aapm. piiYIIDell1aÇio de ruas. ·-oooooooooo-oooooo 000 

Comada a 111111te de llllbalbodola aa Fazeacla 
Santa o..._ em OunliDdia do Nane (PA). 0000000 • oooo• 0000 

Aplelalla depoillleiiiOS das esposas dos uabalha
dola """""' aa Puoada Saalll Cara. em OaniJndla do 

179 Nllltl: (PA). oooooo•-oo·---·oooo•-00--00--·------· -oo 

Ap&a JIIOIIIIIICIIIIIICIIID do Seaador Joll! Edumlo 
Dalla ...... do plebtsciiO Aparte .. Seo. 1016 Edumlo 

197 Daaa. 000000 -- ooooooooooooooooooooooooooooooooo 00000000000000000000000000 0000000 

208 á.ciOÁLVARES 

282 

343 

346 

368 

371 

376 

587 

S88 

O lnlbalho de preveiiÇilo eoo11a as eacllenii!S e 
inuDdaçGes DO Esrado do Esprn10 SaDio oooo oooo• oooooo •• oo 

Cmnnmcaçln de pesar pelo~ do JOIII&o 
lula JOSI! Carlos BllldaWIU. Aparte ., Seu. Jolll! Roberto 
Anuda. 00000-00000 0000000 o 00000 00 0000000000000000000 o o 000000 000000 o 

DISMIIDido o PR ri' 118196, o llllbolilullvo e as 
........ o o ooooOOOOooOOOOO 0000 ooooooooo 000000 0000000 0000 000000 o 000000 

EMlLIA FERNANDES 

AssociHe ... - de pesar, pelo faleCI,_., 
do &lbo do eo:-l'n:sldenle Cletdho VIIIJIS, Sr. Maaoel 
Ani6Dio Sanlllmho VIIIJIS. 0000000000000000 00 _ 00000000 00000000000000 

~ri' SS/97, de ............... de pesar 
ao Sr. M1111oe1 ADIIImo Sanaaobo V~~p~.. 000000000 ... oo .... 

Comomanos aobn: a lllltude do l'nlsiclellle Fer
lllllldo 11a1nque em ldaçlo ao piOJdO de n:tllllda de m
JIIos Ja1mOML Aparte ao Sen. Epdclo Ca1'eleua. -•ooo• -

Comuruca a 1111J10111101e n:wliio de llabalbo 110 
MUUSiálo da JUSIIÇa aobn:....,.. imponallla. .. 0000000000000 

Enawasma-se com a IICIIIcia publicada ao Jor-
1111 O Glollo, aobn: o combale ao IUnSmO sexual io-
faobL oo•-•-oooooo• 00 • oooo•- oooooooo 0000000000000000000000000000 • 0000 oo• 

Privalizaçlo da Companhia Vale do Rio Dace .... 
SoiiCI1a IIIIISaiÇID DOS Alllio do $omdo l'edenl, 

de b'eebosdopru.............,.do D.l.ucWio Melllles de 
Almeida. C0D11a a pnYIIIZIÇio da Compaolua Vale do 
Rio Doce. 00 00000000 o o 00000 00000000000 -· - 000000 00000 o 00 

EPITÁOOCAFETEIRA 

T111a da quallo da C011V0M1Çio eo:lniORiiaána. • 
Reeleiçlo ............. ~~. 000000000000000000 00000000 ooOOOO oooo 

Esclan:M,_..,. acen:a do maodaiO de seJPIIIIIÇI 
que o Padldo l'lognossula Bruileüo apLeseDIOU ao Su-
piaDO TLibuDal Fedenl 00000000000000 0000 00000000000000000000 o 00 o 

Opi!o-le ·-de ............... da melelçiD .
........... ApoLie .. Scn.l'allo Suaoo. 00000000000 0000000000000 --

Coocoida com o cbscuno do Seoodor Edumlo 
Supbcy aobn: a IIIU8Çio do Plesidenle da Áfllca do SuL 
Sr Nelsoll Maodela e a mlaçilo com o l'n:sideolc Per
DaMo lleonque Oadoso. Apane .. Seo. Ecbwdo s .. 
pUcy oooooo• 0000 000000 - 0000 0000 00000000000000000000000000000 -· • oo... • 

lleboapecto po1ftlco"""' -de-....,. a 
- do I'LesideLIIe Femando Heonque Oadoso ..... 
cbaD1e a piiSIÇID da bollcada do PMDB aa Cimalll dos 
DepuLadoo e Seaado Fedenl n:lallvo l ne1mç1o . oo•--oo 

SoliMia ., l'lesideoie Fernando llemique Caidi>
so reex•minar a ipiO'IIÇio do prUJeto que IIIIDriza are
lllllda dos mslas lnnnaoos daqueles que ola declanllllm 
a llll n:tuada. 00000000 00. oo•- 0000 00000 00 0000---· 0000000 00. 
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VI 

do-QuadnJ IObn CaoperiiÇio em Paquila • Descavol
rimiiiiD1'tlca<+lpxJ, colelndo- o Gowmo daRe
pdbli&:a Pedenliva do Bnsil e o Gowmo da llepdblica 
Pedenl da AlemoDha, em Bmsllia. em 20-3-96 •• - .• -. 

JOSÉ ALVES 
~ oom umvlliles de 11m. Ap.ne., 

Sca. Clrlos Pabacfmo. _ ......................................... . 

JOSÉ EDUARDO DtmtA 

IDdip« """' o lnlmlo da Coonox:açlo do Coa-
....... NICICIIIII p1111 wabiÇIIo da ICCielçiD. ...... • ......... . 

MaDifesta opudlo sabre a adriçlo p:caVn-..J, 
Aparlll .. Sca Jeffenoa Nra. _____ .... ___ ............... .. 

RcaJma a q.-da lilla do BIIIICII do llluiL .••. 

Jeeleiçln ~'~""'"'c'•' ·-··-······-··-·-···-.. ··········· l'nljelo do PI', ...,_.... ., 11L 14 da CGIIIIi-
llllçlo FodoraL que - do plebiscdD. Ap.ne .. Sca. 
Robalo l'lelle. ................. __ .... ,_ ...... - ........... .. 

Comoadriao. piii!IDca Clllllda polo I'LC r# !13196, 
que...,..... o c:blmado ccmlnllo leiüjiiiidaw de 1111111-
lbo e que, podllllll, pcap11e mudançu pvlaDdas aa J&. 
JlislaçiD lllbolldllll bnsdella. ............ - .................. .. 

Discuhodo o PR r# 11111!16, o ••bomntivo e u 

f"'"M1•• ··-··-··········-··-······-- -···-····-····-······--····-........ Cllal., PLC r# 621115 (1111.164191, 111. on-
pm), que dlsplle IDin uiiiiÇI!es penois e admini~
vu donVIdu de-elliwlades.,......, llllbieo-
le. ........................................................... -- ........ . 

........ r# IWS -~de Alluaroo J3coao). 
_ ........ Meu ....... r# 241J9fí (1111.135196, III. ari
pm). IOiicllmlo _, SeDado Federal auiiJIIZIÇlo pllll I 
ool ' .... de OUUIIIIUi bõlalenis de ICOSOIIloDamo:l de 
a6clnao da Ullilo, j1IIIID llb:pdblic:a do Gablo. .., lUIS 
Q1!acw ..,............ moopciados ao lmbiro do 
Clube de Paris. .............................. .. ....................... . 

PR r# 3197, que ..-.za a Uailo a oolebrlr os 
COIIIniOI bDalerais de..,...... ... _ de ..... aáliros 
JUDIO • Repdbhca do Oablo, ou ..... ,.e..cias ..,_.,... 
111011181& ............... DO lmbtto do Clllbo de l'llns, COD
formo Alas de~ de 19-!J.I9, 15-4-94 e de 
12-12-95 .............................................................. -

Opmilo .. pmjelll de dolçlo pRI1IIIIida. Aparte 
.. Sca. Epddo c.r-... ....................... - .............. ·-· 

Apn:seala quesllles ...... da ..,...,.._ da 
ipiUYWÇIII do pmjelll de doaçlo de clqloL .. - ........... . 

Pleocapaçlo oom a noeiOIÇio e com o operfaçoa-
11101110 elas illlllluiçlles polftic:as bnsileiru. .................. . 

JOSÉPOGAÇA 

Allllldaaipi-• t••de"'*'de ........ ....,a!i. 
dode ~ o Suplaaa Tdbullal Feck:n11 polo PPB,IIable 
............... esllallRiodala do Caagnsso NICIOIIIIL ......... . 

J~ ROBERTO ARRUDA 
PLS r# 1197, que ll!aa o 11L 61 do Dec:nlo-Lel 

r# :ul48/40 (Oidlgo l'ellll). .................. - ................... .. 

SoJicala -.çliD DOI "--o do ....... FodonL 
do ldiiDifll plb!irado DO Cornlo Brnfll • JaacuJa.. 
do "A topimidade da Reeloiçlo" .............. _ ............. .. 

63!1 Colllmicaçio de pelll' pelo flleola-.. do jama-
bsta Joo6 Clrtos BllllawiD. ----·-.. ·---............ - ... .. 

rosa SARNEY 

l!sellnd- ~e~a~~-. -~ --
dblma. ...... ·----.. ·--- ............................. -----.. 

l!ldmx:l- ....... o Pmccr r# 6N7 da eo. 
1111111D Daeron. ....... u """""''" ofelecldas ., PR r# 
11111!16, que ll=a o ROII'domonro Ac!mj••-w do Se-

114 aado Federal .......... - ............................ _ ................. . 

118 .J0St SERRA 
156 1'lncer r# 15197-Comi- de A- liclm6-
IS6 mioos _ CAB. ...... o 011c1o ·s· .,. 97/96 <OIIclo Piai 

r# 3.336196, aa anpm),IIIC8IIIillhaod pmposta de~ 
1n11ç111 de upa"'*' de a61lto - com a pnlllia 

281 da Repdblira l'edenllva do Bnosll _, o Gowmo do 

400 

ns 

577 

603 

~de Sla ...... " o ....... lllreralnoriral de l)e. 
-vo!Yimento-BID, DO nlcwde US$420 milhlles. dos
liDados • --çlo do l'lojeto Sol Tnm MelmpohiiiiiOS 
de Sio -· --·-·-....... - ................. _ ............ .. 

PR r# IIWI, que IIIIOdza o Gowmo do ~ 
de Sio - • Wllll- llpei'IÇio de ........ """""" 
j1IIIID _, 8aooo lulailiiUiraDO de DeseovoiYIIIIOIIID -
BID, DO nlcw de US$4211 lllllhlleo, *"'aados l .....,... 
ç1o do Pn1.Jeto Sal Tnm MouupolliiiiiOS de Sio Paulo e 
..-.. a Repdblioa Peclenmva do BIUila OOIIOIIIIor P· 
l'llltia '""""""' ......... ........ .. ...................... . 

rOuoCAMPOS 
lloqiBuDoato r# 1187, solicllllldo illfanllaçiles .. 

Sr MiniiiiiD da PIIOI1da ........ o l'nJtlrama Cana de Q6. 
dito- CEF ................................................................ . 

- pllll quoslllos -- • qrlcal1ura brasi1eJra. ..................................................................... . 
A bnpac1lncia da 6srali•açlo da peoc:a DO ,._. 

.... Mlto-puuense. _, ............................................... . 
IhiCDI'I'e IObn: api ..,.,eçln de pmJeto de lei que 

IIIIUnza O BIIIICII Ceolnl a veader ~ das ,_... iii
............ do l'lfs. e 01 bamxJs bnsdei101, 11"'11inçlo 
de emprilllmos em moeda -..=a.-.......... - .. --.. 

.......,pe·se 111111 1 YlgfDda da Lei de,_.,._-· 
DefcDde a da de ........,...to do PFL. Aparte ao 

621 Sen. Sobootiln Ruoba. ..................................... --·-·· 
Apa111a a JIIIIOCIIIIIÇil com I UlliDa Nuclear de 

TcberaabJI ............................... _____ ... _ ........... _ 
Abanla a lilulçlo das lllinls aucleaies brasiJa.. ............................. -............................. __ ............ .. 
A populaçlo bnsdelra. de blllla !elidi: rilima da 

67 
aplançiD dos-................................. . 

nlNrA MARfSE 
Maalr-se ........ _ • oimaçlo dnm6lira 

dos Mumcfplos do Esrodo de Mmas Geais, Cllllllda pe. 
19 lu c:IIUYIL ............................................ ----· 
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Parecer "" 9I'J7 - Conu- de Am••b>s EcoDa
IIIICOS sobe a Uen'"l"""" :1.93196 (D! 1.3211196,"" ori· 
sem> soiiCilaado que - llllllllizada a CGIIIniiiÇio de 
operaçio de Cll!diiD iDIImo. com pr-.a da Ullilo, .,.. 
Ire a Compaalua Docas do Rio de J111101111 - CDRJ e o 
llaDco Naciollal de DesenvoiWIIIIIID EcoaOJmCQ e So
cial - BNDES;-no valar de III! R$150.000.000.00 (C.... 
ID e c:iDqllada milbiios de '""'"). de pnDCJpal, deoliDao
do-se os ncunos ao financjanrnro do Pru,tero de Am
pliaçlo e Moclemizaçlo do Podo de Sepeaha. -· ....•..••. 

PR ""4N1, que CODCeCie l Compmlua Docas do 
Rio de JIIII:ÕIO- CDRJ, elevaçio lliliipOdna do lum~ a 
que se mfele o iDaso I do 111. 7" da R-"IÇI<> ""96/89, 
do SeDado Pedenl, paa que alácrida estalai possa Cllll

lllllr com pnmia da UlUlo opaaçlu de Cll!diiD juDio 
111 88111:0 Naaooa1 de DesenwlvimeaiD Econllmlco e 
Soda! - BNDES, DO valor de R$150.000.000,00 (Ccalo 
e cmqllellla lllllhGes de ,....), de priDdpal, desllllando
se os ra:anos ., finmci•IW!IIfD do Pru,tero de Ampba-
çlo e Moclemizaçlo do Pollo de Sepeaha. .... - ........... . 

Parecer"" 11/97 - Conu- de Asllllllllll Bcaa6-
mlcos sobno a Mr•MI"" ""308196 (1>11.327196, ""on
aem> IOticibllldo que 1111• llllllllizada a COIIIni8Çio de 
opaaçlu de cácbiD """"""· -..lll:plbbca Fedenllva 
do Bnsd e 1 Cuipc11010i411 ADdiDa de Fomenro 110 valar 
equivaleale 11111! US$86.000.000,00 (~ e aeis IDI· 

lblles de d6lares ....-moriclaos), ..._ ........ -
cian-.. pon:ial do Pru,tero de MelhoramiiJto e PaVJ· 
menlliÇID da Rodovia BR-174. ............ ... ..... ..... .. .. . 

PR "" 6197, que 11111011Za a Umlo a COIIIJII:Ir ope
nçlo de a6111D ""limO com a Corponll6n ADdma de 
""'-!!!.1".\F, 110 valar eqwvaleale I IIIi! 
US$86 000.000.00 (Otllellla e aeis IID!hiies de d6lares 
-..nenc:aaos), .,...,_ ... fiDaDctamoalo pmaal 
do Pru,tero de Melhoramento e PaVUDI!IIIliÇio da Rodo-
VJ&BR-174. ........................... - ............................. .. 

GU.VAMBQRGI;S 
Ammc:la proJOtO de lei que cbsp6e sobre a cbspen· 

sa da pnosença de advopdo ooo feJIDI judlciiiS lelali-
l adoçlo de IIIOIIOICS e adolesc:ema ..................... . 

R d çlo p!eSidencial. .......... . ....... .. ......... -
Dlocomo 10bre a PEC "" 3v.l6, que 11111& da Re-

fonna da Pn:videsJcla Soda! ........... - .......... - ... • ... 
FUI "" 3/97, que disp6e sobno a dllpOIISO da poe

IIODÇ& de ad'llpdoDOS feJIDS judiciais --l odoçlo 
de IIIOIIClRS e adoJesrmtn ..................................... .. 

GUILHERME PALMEIRA 

~ "" IS/97, de 11ome11JFm de pesar 
...... ~de Alagoas, Dr. Lamellba F'dbo ......... 

HUGO NAPOUSÃO 
Abonla ftlWJIIo da Omri- Euc:ubva NICioaal 

do PFL. ......... - ... - ......... .. .................................. . 
Conc:onla com o cbsc:wso do SeDadar Jael Hol

lllllla DO que C111a1110 llegilo Nardesll: Apade ao Sen 
Jael HoUanda. .. .... .. ....... • ............................ .. 

580 

581 

HUMBERTO LUCENA 
........... b •• valaÇIID .......... ~feJias 

ooiR o .....,.,.., de La do Senador Joae Eduardo Duaa 110 

que ............ cb:mo !lplslivo. (PepdJI·raçlo~ .......... 
Apnsoala a lmpo.tlliiCIB do piiiJOID de lei, que 

IDsaiUI O Bs1allllo do Capital Estnmseim 110 Pa!L .......... . 

JPFFERSON Páu!S 
Parecer "" 3/97 - Qmnsslo de Coasbtuiç1o. Jus

liça e Npn11 sobre a PEC "" 54/95, laldo com 1• 
IIJIIIdno o Senador Rcma1do CUaba Uma, que d4 aova 
mdaçlu do 1211 do III. 102 da Coasdtniçlo Federal ...... 

Campleowu o discurso do Senador Lllao Al-
clmara. ApuiiO ao Sen Lllao Alclnllm. - .................. . 

Reeleiçln presic!enc:i" ....................................... . 
Alada-se paa a quest1o da bsta do llaDca do 

Bnsd que mclw l'lrlamealllla do PPB...... ... ..... . ... 
Dificaldades do DisaiiD Pedenl. Apode ao Sen. 

FI'IIIICISCO Elc:dn:io ..................................................... . 
Disconla do Senador $rbosdlo Rodla quaniD • 

Ollstincia de um pmjeiD de lei de 20 IDDL ApuiiO ao 
Sen. Sc:hestilo Rocba. ........... -- ................................. . 

Preocapaçlo com a privllizaçlo das floft:sras ,.._ 
CIOIIIIIS Apane l Sen. Jllllla Manso. .......................... . 

Opmilo l nspeiiD do pniJCID de doaçlo presumi· 
da. Apade ao Sen. Epidc!o ear-m. .......................... . 
JOEL DE IIOIJ.ANDA 

584 Medula Pmvu6Da a I 1.532196. que "''l''lameota 
o setor auiDIDOIIYO ,... lqi6es N011e, N- e Cen-
IJO.Oeore ........... --· ............ • • .. ........................... . 

Blplle DOia publicada DOS JCIIDm• - "Em 
Defesa do Nonles~", IISS1IIBda por IOdos os l'n:sldonles 
das Feclelaçlles das IDddslnas dos Bslados do Ncmles1e. 

ProQc:aol: propama allenlllivo e ongmal de se-
58.5 nçlo de c:ombusll'vel • • .. • .... • .... .. • 

119 

Abonla aspectDs da leBiidade da "'!1'10-
Sobala nnscnçlo DOS Allllls do SISIIdo FedenL 

do cloc:u..-o "R<ocuperaçlo do N-·. do Plofessor 
Joae de Jesus Manes Rego....... .. .......... .. 

119 JOSAPHATMARJNHO 
Equi"YOCQ 01 Qlllvocaçlo ~ ........... .. 

119 Comp1eJ1aa o discuno da Seoadora Beaecbta 
da Sdw sobno o cn- da favela do J......,.;m., (RJ). 
Apode l Seo. llc:aedira da SilvL ........................... .. 

136 Cclawc:açloexllaiciu&ia.AprloaoSm.Jooeftlp;L 
lnlcpiHe ao cbscuno do Senador Jelfenoa 1"6-

""' Aparte ao Sen. Jeffenoa Pães ......... . . .... .. . .. . 

143 JOSÉAGRIPINO 

Solicita IIIOScnçlo - Allllls ... &modo l"ede
nl. das diiiCUIIilos e debates do llllliDmoiiClbn o laDo 
"Regulaçlu dos Scrviças Pdblii:QS 110 Bnsil. SeiDres 

51 Bl&ncos e Telec:omwuc:açGes" ........... - ............... .. 
Panocer li' 20H1 -Comi- de Relaçaes l!lueno

.... e Defesa NICioaai, 110b1e o PDL"" llv.l6 (1>1315, 
660 01 Clmanl dos Dopurados), que lpiOYil o ""'ID do Al:or· 

v ... 
41 
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342 
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601 

284 

287 

598 
660 

661 

30 

46 
70 
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vm 

Coualllliao IObm 11DJ0 do Seaador fria .....,_ 
de, pubbcado ... jomall'ollla ............. .....,. dai 
pmp6111111doma ........., .... .........,,daC.O. •• _ 

NABORJÚNIOR 
Lemn da Men..,.., ri' 47197 (III 1.45M6. .. 

Clli&eDI). que .....,_ lllpiiCiaçlo do SOIIIIdo Fedenla 
eocollla, que dooe.Jo ru.r, do Sr. Paulo Clllloso do Ob
Yeira Pinos do Rio, MiDisbo de l'limeinl a-. do Qu
dlll Paldlllellle. da Carren de Diplomala, para Clllllll]a.. 
li-com o C11JD de Embeixador do B...U J11111D l 
Ropdbhca llabaDI, aen:er D c:orgo do F ....... ador do 
llnlsd juaro • Ropdblica da Alblma. ·--····· -·-·--··-·-

Com ... ._ ........... Lei de Dumizoo e .... 
- da ""'raçao Naclcmal. ---·········-... -··-····--···-... 

Lllun do PDL ri' 122196 -Comi- M•aa do 
Pllms Oiçanw l'llbllc:os e fisraHuçlo, lllbte pa
IIIÇio de Coalal do l'nooidede da Repdblica. ,._ao 
perfDdo de 29 de IIOieiDblo • 31 de dermbm do 111!12.. ••• 

Louva o ciiiCIIIID do Seaador lleradD Cobnl 
.....,. do IJbllllo. Apone .. 5eD. ~CabraL······-

Palecer ri' 1919'7 - Cooli- de llelaçGa llxm
ricns e Del'esa Nlaoaal, ......, o PDL ri' 112196 (III 
322196. .. amara dai Dep•adall, que.....,.. o
do A&lardo-Quadro de Coopma;lo ... b ado - o 
ao- da Rlplbllca Fedonliva do Brasil e o Gowmo 
da Rlplbbca ftaa ceso, om Pons. om 28-5-96. ........... . 

a..- qponqem publicada ,.. - v._ 
......, 111011liaa;a com a cbapa do Seaador Alll&do Clr· 
los Mop'bks •••••o•ooooooooooooooooo••••••••••••••••••••ooo•o••• oo 

NEY SUASSUNA 
Palecer ri' 4H1 - Cooli- Din:bln. que ...... 

...,.. nodaçlo do YmCido, para o...., aapic:IMI&r. do 

PLS ri' '19195. -············-· • ····-··-········-······· ·-········· 
Coilljlila;lo do doaeaWII.Yimeato IIIIÍIIICD .. 

África e Áila cam o desc:uo do IUrilmo ao BIUIL ..,. 

YIJidicaodo lll"'enç••. ···--······················- ···-················ 
SalulanzHe com o discurso do Seaador A=dlo 

SiiiiOD Apode aD 5eD. A=dnJ Silllllll.ooo•o•oooo ooo••-•••••••• 

1.atum da ............. ri' Slli17 (ri' 36H7, ,. ..,. 
JOIII), do PleoidtaE IGDaado llalnque Clnlosa, ........ 
lendo • .... "oçlo do Seaado Pedenl, que ... flzor, do 
Sr. Edpd T<lles RilleiiO, Mmulnl de 21 Casse. do ()a
dio ra..- da c.-a de Dlplomola. para.....,... o 
C11JD do E!mlW•ac!cr do Jllllsllaa Nova :z:oJ-.. •.•..•••••• 

Leilunl da Men....,.. ri' 52197 (III 37N7,aa ori
pm), do Pllilideale Fenlllldo Heorlque Clnloso, que 
lllllmore llpleCiliÇilo do Seaado Federal, • eocolba que 
c1ooe.Jo r:a.r, do Sr. Joii!Min:u v-do Soaza. Mi-
1111110 do Plimoira Casse, do Quadro .............. da 
Camin de Diplomala, para cumulali........., com o 
c:orgo do fmboindor do Brasdjmto lllepdblica de Tn· 
mdadeT....., 101a1:er o c:orgo de Embo!•aclcrdo Bm-
siljunro l Cmnmfdade de Dom!mra. ••••••• --····-······-

Lemn do PDL ri' 2fln (III 281196, a Clmam 
dai Depumdoo), que 11p10Y11 O IIII que,_.. a-
slo da IUcbo Fil'om de 1labml Lida., pua explorar .v;. 

174 

p> de Jldiodd'usiD ICIIIllll om aada m&ba,.. adado do 
11abua (MO). ...................... - ..... -·-·····-·-··· 

Leilunl do PDL ri' 3fln (DI 300196, 111. Clmam 
dai "ep ....... ). que ........ o .......................... 
.... Ollllllpda ..... Gollcba Zao Hana do Conum!ca. 
slles Lida.. hoje ... - • us 1V de l'lorillldpoba 
S.A., para aplanr ~ do ndiOdlfuiiD de 10111 e 
lmlpas (Tdevldo) .. cidade do l'loriaD6poba (SC).._ 

Leilunl do PDL ri' 4I'TI (III 301196, 111. Clmon. 
dao Deputados), que llpiOYa o ... que .................. 
do defaida l Telmllo Cbçel:6 S.A., para explorar 
......... de ndBidililllo de .................... cidade do 

' Cbçel:6 (SC) .• o ··-·-··········-·······-·--··-··-············-··· Leilunl do PDL ri' SN7 (III 302196, aa Clmam 
146 dai Depumdoo), que llpiOYa o ... que ........ -

.... defaida ao SI- C!lulle de Commlraç!ies Lida., 
para explanr tavlço de nclodil'aslo - om oada 

638 

m6lia .. cidade do Rilleirlo"""' (SP). ···--··-··--···· 
Leilunl do PDL ri' fH1 (III 303196, aa Clmam 

dai Depl!aclao), que 11p10Y11 O IIII que....,.. a......,.. 
llo da IWio DII'Usan TIUbob! Lida., para exp1anr -
'fiçD do llllbaclll'allo 101101a .., aada aopicalaa cidade 

de 1'lullllli! (SP). ··········---···-···················--·--· 
.......... do PDL ri' 7N7 (III 304196, ,. Clmam 

dai "ep!llld•). que ijXOva o ... que ................. 
llo da IUdlo Rlbeido Plolo Lida., para explllnr tavlço 
do mdloddilslo- ... oada m*ba .. Cidade de .... 

- Plolo (SP). ······-·····-·················•- -·········-· ••••• 
lAituta do PDL 11' 8197 (III 310196, aa Clmon. 

dos Depa'l4oo), que IPJOV& o .., que .....,va a-.. 
IID da IUd.o e .lonlais do Cooni Lida., pon explonr ..,... 
viço de DdioclfusiD 111110111 em cmda m*ba 111. cidade do 

I'Gia1eza (CB) ····-·-·········-····-· --····· -·-··-············ Leilura do PDL ri' 9I'T1 Cri' 311196, 111. Clmlla 
198 dai~). que.....,.. o.., que....,.. a pemlll

IID da Amdaçlo Callunl de Quedas do lguaça (tilio 
Mlllliclpel do Quodu do lpaçu), para explonr """"" 
do ndlodlfuslo- om hqtlhda modulada .. Cida-
de do Qaedas do Jauaça (PR).·········· ·-······-····-·· .•... 

l'lalcupoçlo com o CIClo da seca.., Ncxdoste. ••• 
Palecer cn1 ao PR ri' 115196, que allaa o Regu

lamenlo Aolmimmmvo do Seaado Palenl, om lllblli
llliçlo l Com!- do Camitniçlio. Jlllliça e Cidadaoi• • 

D..,riodo o PR _. 115196, o IUNI:ilmlvo e 11 ,..,...,. ......... _ .. __ ......................................... _ ........ . 
l'lnccr cn1 ao PR ri' 1111196. -······················ .. . 
' 

ODACIR SOARES 
l'leacupoçio com 01 IIOYOS psefei1111 que llll'leo-

lllrlo &taYe liiUIÇio IIIIIIIUIIICI'pios. •••·····•••••••••••••••• • 

ONOFRBQUJNAN 
Apdia a nruMonn do Seaador Lu Raonde l 

....,...,..~da C.O. Apode ao Sea. Mawo Minmda. .•• 

310 OSMAR.DlAS 

,._ da impclrdllda da criaçlo da Ui de Clllb-

vmes.. .......... -· ·····-··-··--············-··-··-····-················ 
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402 
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Descoberta de um DOVO CanJilis de - e de 
ouro pela Camponlua Vole do Rio Doce. ... -.--... ···--· 

Os pnlblemas oc:omdoo em vmos OIIBdos deYido 

as iDuadaçlles ·-----··-····-·-· ... •• - .... -····---······-··· 
Pri-.a;lo da Campmb'" Vale do Rio Doce ..... 
Abaala cllwlpçlo 110 J01"1181 do Bnoll. IICIIR 

priYIIizaçlo dMionslas brasdeins. -···· ..•... ·····-··········· 
llaplorimoDio ri' 56/97, oo!Jdl!m!!o. Q1IMICIIÇio 

do MiDislm do Mao Ambieolle, lla:unos Hldricos e 
Amu&ua Lepl, Sr a-vo Knuse, ao plenb do Se
Dado Fedaal • 11m de pmur esclarecuDenlo& IObn: o 
pmjcUido Govemo de pliYIIIZir 39 lkllallls em todo o 
l'lís, llelldo 24 delas, na ~q~lo NDIIB. ............................ . 

LAUROCAMPOS 
Expilo sua opmilo IIOble ~eeleoçlo Jll""'clenC!aJ .... 
fmompn se com ao formas ublizadas para leelei-

çlo l PresiclêuC!a da llepdbbca. - ....... - ....................... .. 
MosaHe ....,_...,.. com a impnasa naCional 

ccmnlizalla .. .eeleiçllo dol'lelldellle femalulo Hem:i-
que Canloso.-.. --.... - ............................................. . 

RdlnDa .............................................. _ .......... . 
Collconla com o pniiiiiiiC!IIIIID do Seaador ltz

lllr da nvo1a m......, lleeleoçlo. Apnrte ao Seu. Anur 
da TlivoJa._, _____ ...................... - ............. _ ............ . 

Panbc:mza o Senador Fnmcisco Escl!mo pelo 
pniiiUDC!amento l mpeiiD da YIOielu:Ja DO DillniD fe. 
cknl Aporu: ao Seu. Fnac:llco Esc&l:io ................... . 

Rellalio as ld6ias do - femalulo Hean-
que Canloso. .............................................................. .. 

CoapuuJa-se com o Senador Adamr ADdnde 
"""""' de sua pnocupnçlo com a morma qdria. Apar-
te ... Sen. Ademlr- ........................................... . 

Abaala a 1Dst6na da esplonlçlo ecaa6nuca ao 
Brasd .................................................................. . 

Ra:leJçlo pRSiclonaal .... - ..... • ... .. ............... . 

UlOMAR QUINI'ANILHA 
PLS ri' 2/97, que dlsplle sobn: a lllllllfonnaçlo 

das hpcbdcras da Tclevulo de Palmas. capllal do Esta
do do ToC!onlms. na Amaz6nia Lepl, em Eslaçlies Gera-
doras de siDals. ....... ... ..... • .... • ... • .. .. ... - .......... . 

Qumpnraçlo sobre O nsu1rado da RUDilo da Co
DUIIIo Euculiva NIC!oaal do Panido l'mgJessisla Bn-
silf:uo. -· - .. • • .......... • • .. • .................... -· ........... . 

I"RRocupHe com os...,._.,..,.. ldjpaJs ocani
dos.,.......-. ApldeaoSen. Ademir-......... 

Panbelllza o Senador Francisco Eoc6rao pelo 
p!ODUIICWIICIIID l mpeiiD da YI01e.da DO DlstniD fe. 
cknl AporiC ao Sen. Fnac:llco Esc&l:io ..................... . 

Coowmica sua JIIIUC!pnçlo na Assembliia Onh
ama da Caafaloraçlo Bnsdeon de PuiCboL 110 Rio de 
Janeuo, ......., l Resoluçlo rJI. 1196, que ft:jplllnlalta 
o III. 26 da Lea ri' 8 672193, que 118111 da Lei do Passe .... 

LÚCIO ALCÀNTARA 
Comoala o ....,ltado da peaquisa llllbzada pelo 

MiDil1áio da fdnraçJio, abi.Ws do Slllellla Necioaal de 
Bducaçlo llúica- SAFB. em todo o Pais. • ... ..... .. •• 

2118 

299 
394 

395 

S46 

l'lncer ri' 1197 - Conulllo de Coastmuçlo. Jus
liça O Qc!ac!anja IIOble O PLC rJI. 93IIIS (ri' 4.23S/93, DI 

onpm), que ......... Lea ri' 8.4321!12, para IOdeliDir .. 
junsdlçiles das JIIIIIIS de ('mv:djaçlo e JulpmeniD ,.. 
tq!iCiel daJUSiiça do Tnbalho, ... -. ele ....... 
cicias. ..... - ..................................................................... .. 

Rllclama par ama polflica de desonvolvimeiiiO ,._ 
pcmal pnn o Pois, ClllllpiCio .. desi&uaJdados ~q~onais 
OXIIICIIIOS e O empolxeC!meaiD das I08il!el c1iJcrimu1a.. 
das . .. ..... ·-- ....... -·- .... • ........... -· -· .............. .. 

l'lncer ri' S/97 - Conulllo de Consbluiçlo, Jus
liÇa e Odac!onia ao PLC ri' 62195 {PioJeiD de Lea ri' 
1.1641!11, na Clman do~). que diSplle solxe u 
IIODÇ6es peoau e adlmllisnavas denvadas de c:aadubiS e 
anYidades leavas ao 111010 ..........., e PLS ri' 164/!IS, 

46 que llliCn osldS. 'E1 e 34 da Leo ri' S.1'TI161, que dispõe 
161 sobre a plllleÇio l fauna. .......................... - ................... . 

Apjtiaa ld&a de implntaçlo do IOIIIr IIIIIIIDOIIYO 

193 
396 

615 

618 

630 

657 

663 
664 

ao NOidesiC. Apnrle ao Seo. Joel de Hollonda. ............ . 
Relabvo ao CftiCIIIIOIIIO do 10111r .....,..,.....o 

bnsileuo. - ................................... -· ......... _, ___ .. 
l'lncer onl ao SubslilllbYO da Clman ao PLS ri' 

6195 (ri' 1.579196, naquela 01111), que cllsplle sobre a ,._ 
moçio de dqlos, ICC!dos e parlei do COipO bamono ,.. 
fiDs de I!DiploniC e n•mrn«o .............................. -

Dllcullndo o PR ri' 118196, o oubsblulivo e as 
emeudas ... .. ............. .......... .. .................................. . 

Pesqui5a NBC!oaal sobn: DemoJndia e Sadde 
1996-PNDS 1!196. .................................................... . 

LÚDIO COFUIO 
l'lncer ri' 18197 - Comllllo de Rdaçlles &le

rions e Defesa Nacional, soble o PDL ri' 103196 lrJI! 
2911196, aa Clman dos Deputados), que opmva o ICXID 
do Acareio para a Caopençlo aos Usos Plálic:os da 
FDequo Nuclear, celebndo......, o Governo da Repolbb-
ca Federabva do Bnsll e o Governo do Canadá. .. • .. 

MARINASR.VA ilqJorbHe.-.. mlv:ac!• .......... v ....... 
20 bdada "''innlas de Selva", ......, de 1 • 1e11D de plm-

111 ellllll:naiJIOIIlbcomBnsd parciiYCIIII.......,.... ..... 
l'lncer onl ao PLS ri' 62195 {I'IOJeiD de Lea rJI! 

63 1.1641!11, .. Clman dos Deputados).·--·-............... -· 
O PT, o plebuC!ID e a reeleiçlo. Aparte l Sen 

370 Beoedilll da SdvL ................................................ .. 
FDfoca a re•h•açlo da CoofeleDcla das Pana da 

Collvençlo IDICmaC!oaal IOble Com&ao de &p6aes 
618 Ameaçadas- arES . ...... ···-······•••· •• ........................... . 

Rd'ulmalll!l*m-Ajlllll:a>Sen.--.. 
Com '''' ios sobre a mone dos ll'lbllhldora aa 

Fazeuda Senta Clan (PA) Apane ao Seo. Eduardo Su-
627 phcy. . ...... . ... .......... . . .... . . . .. . 

Reelmçlo jHOSKieuclal .. .. 

MAURO MIRANDA 
Afilmaçlo jJIIIIUMria do PMDB ap6s convençlo 

71 .................. -·-· .................................. .. 

86 

99 

214 

285 

343 

3&5 

637 

190 

269 

291 

297 
370 

175 
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ciiiiVISIIIO _ DBNACOOP, para pmjellll do uq~~>~llli
YIIIIID eiiiGcilllvlsmo 111111 aos .,.. do 11194, 1!19S 1 
1996. ................. ___ ,,, .................. ___ , ___ ,,_,,_, 

llequenmoDio r# 'DHI, ICJhdtondo iDformlç6es 
.. k. MimsiiO da AdalulillnçiD Fedonl • lWomla ckl 

&lado """""' ckl - ckll - olocadoo pela UDilo 110 Bllldo do llanima, cles!jnodo 110 ,............ 
do pesiOil fedaaL _____ ,,, ___ , __ , __ , __ ,,,,, 

llOMEUTUMA 

O!mpl""'""'" discurso ckl Seaadar Osmar Dias. 
Apate .. Sell. Osmar Dias. .. --................... - ............... . 

Gmpo do Apoio. Pnaçllo l!lallar-GAI'E: ""'" 
jeto do CCIIIIbare .. dmps ... escalas. ......................... .. 

llepolaHe • OlllnVilla ckl Edwi•w!cr llubeas 
RicapeniiiO J..-..1 da "hrcle ....... da pllliciplçiD .. 
pnmân Rllllilo lllllli.mal da Orpnlnçlo Muadlal ckl 
Comácio _ OMC. ........................................................... .. 

Defeade llllllde ckl Emba~<wlcr ckl Bnlsllem r
do 1111qt1mro OCIXrido 1110 Pau. Apate 110 Sell. PDdro Sa· 
IIIJIL,, ................ _ .................................... - •••• - ............. . 

'-a da M<IIIIIFIII r# 1.034194, ckll'lealclomo 
.........., Hemlquo Clrdoso. ICIIiciiiDdo 110 Coapeuo 
NICKIIIIIIIRDII" 110111 el'ealo a M01111p111r# 6741!14.....,. 
nainllada em wta"mrn!O l do r# 165/93, láeralles 110 
1eX1D da CIIDWIIÇID Relmval Plaloçlo da CnODÇU 1 l 

CoaponçiD em Meia do Adoçlo IDa:macioaaL cao-clu!da em Halo. 29-S-!13 ..... _,_, _______________ _ 

187 Solldanedade .. 5eDadar JoiO! Somey. Aparle .. 
Sen. Eduaa Loblo. ,,_, .......................... ,_,,_,_, 
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Ata da 1ã Sessão Não deliberativa, em 7 de janeiro de 1997 

4â Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Qã Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey, Júlio Campos, Levy Dias, Emandes Amorim 
Va/mir Campelo e Jefferson Péres. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei san
cionados: 

N21, de 1997 (n21.343/96, na origem), de 18 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
60, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Ministé
rio da Justiça, crédito suplementar no valor de cin
qüenta milhões, noventa e oito mil e trinta reais, para 
os fins que especifica, sancionado e transformado 
na Lei n2 9.381, de 18 de dezembro de 1996; 

N2 2, de 1997 (n2 1.344/96, na origem), de 18 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
74, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Tribu
nal de Contas da União, Senado Federal e Ministério 
Público da União, crédito suplementar no valor glo
bal de sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, 
oitocentos e cinqüenta reais, para os fins que espe
cifica, sancionado e transformado na Lei n2 9.382, 
de 18 de dezembro de 1996; 

N2 3, de 1997 (n2 1.345/96, na origem), de 18 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
78, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Porçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Educação e do Desporto- MEC, crédi
to suplementar no valor de vinte e um milhões, cento 
e quinze mil e doze reais, para os fins que especifi
ca, sancionado e transformado na Lei n2 9.383, de 
18 de dezembro de 1996; 

N2 4, de 1997 (n2 1.346/96, na origem), de 18 
de dazembro último, referente ao Projeto de Lei n2 

81, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da. União, em favor dé En
cargos Financeiros da União - Recursos sob Super
visão do Ministério da Fazenda, crédito especial até 
o limite de treze milhões, quinhentos e noventa e 
seis mil, seiscentos e trinta e nove reais, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei n2 
9.384, de 18 de dezembro de 1996; 

N2 5, de 1997 (n21.347/96; na origem), de 18 de 
dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 85, de 
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da· União, em favor 
do Ministério da Previdência e Assistência Social, cr& 
dito especial até o limite de trezentos e cinqüenta e 
três mil, setecentos e cinqüenta e três reais, para os 
fins que especifica, sancionado e transformado na Lei 
n2 9.385, de 18 de dezembro de 1996; 

N2 6, de 1997 (n2 1.348/96, na origem), de 18 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
86, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da 
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de dez 
milhões, seiscentos e dez mil reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei n2 
9.386, de 18 de dezembro de 1996; 

N2 7, de 1997 (n2 1.377/96, na origem), de 19 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
32, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor da Justiça do Trabalho e da Jus
tiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito su
plementar no valor de seis milhões, cento e trinta mil 
e setenta e quatro reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n2 9.387, de 19 de 
dezembro de 1996; 

N2 8, de 1997 (n2 1.378/96, na origem), de 19 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
68, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos 
Esportes, crédito suplementar nc. valor de onze mi
lhões de reais, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei n2 9.388, de 19 de dezem
bro de 1996; 
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N2. 9, de 1997 (n2 1.379/96, na origem), de 19 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
69, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Ministé
rio da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordiná
rio dos Esportes, crédito suplementar no valor de um 
milhão, setecentos e cinqüenta e cinco mil, quarenta 
e cinco reais, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei n2 9.389, de 19 de dezem
bro de 1996; 

N2. 10, de 1997 (n2 1.380/96, na origem), de 19 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
71, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Agricultura, do Abastecimento e da Refor
ma Agrária, crédito especial até o limite de cinco mi
lhões de reais, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei n2 9.390, de 19 de dezerp
bro de 1996; 

N2 11, de 1997 (n21.381/96 na origem), de 19 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
90, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplemen
tar no valor de setenta e seis milhões, cento e ses
senta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais, san
cionado e transformado na Lei n2 9.391, de 19 de 
dezembro de 1996; 

N2. 12, de 1997 (n2 1.382/96, na origem), de 19 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n2 90, de 1996 (n2 2.596/96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
disciplina a remuneração e demais vantagens devi
das a funcionários das carreiras do Serviço Exterior, 
casados entre si, servindo juntos no exterior, sancio
nado e transformado na Lei n2 9.392, de 19 de de
zembro de 1996; 

N2 13, de 1997 (n2 1.383/96, na origem), de 19 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei de 
Conversão n2 7, de 1996, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Propriedade Territorial Rural- lffi, sobre paga
mento de dívida representada por Títulos da Dívida 
Agrária e dá outras providências, sancionado e trans
formado na Lei n2 9.393, de 19 de dezembro de 1996; 

N2 14, de 1997 (n2 1.409/96, na origem), de 20 
de dezembro últirr.o, referente ao Projeto de Lei n2 
37, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do Su
premo Tribunal Federal, crédito suplementar no va
lor de trinta e dois milhões,. setecentos mil reais, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei n2 9.395, de 20 de dezembro de 1996; 

N2 15, de 1997 (n2 1.410/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 6, 
de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Fiscal da União, em favor do Ministério do Plane
jamanta e Orçamento, crédito especial, até o limite 
de vinte e seis milhões, cento e nove mil, e duzentos 
e cinqüênta reais, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na Lei n2 9.396, de 20 de 
dezembro de 1996; 

N2 16, de 1997 (n2 1.411/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
27, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédito especial 
até o limite de vinte e um mil reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei n2 
9.397, de 20 de dezembro de 1996; 

N217, de 1997 (n21.412/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
28, de 1996-CN, que abre ao Orçamento de Investi
mento, em favor da Caixa Económica Federal, crédi
to suplementar até o limite de um milhão e dezas
seis mil reais, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei n2 9.398, de 20 de dezem
bro de 1996; 

N2 18, de 1997 (n2 1.413196, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de lei n2 
31, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Cultura, crédito suplemeh
tar no valor de quatrocentos e dezoito mil, trezentos 
e vinte e três reais, para os fins que especifica; san
cionado e transformado na Lei n2 9.399, de 20 de 
dezembro de 1996; 

N219, de 1997 (n-21.414196, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de lei n2 
35, de 1996-CN, que abre ao Orçamento de Investi
mento, em favor da Braspetro Oil Services Company 
- BRASOil, crédito especial no valor de trezentos e 
trinta milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e cin
qüênta e nove reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na lei n2 9.400, de 20 de 
dezembro de 1996; 

N220, de 1997 (n2 1.415/96, na origem),,de 
20 de dezembro último, referente ao Projeto de 
Lei n2 38, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Supremo Tribunal Federal, crédito 
suplementar no valor de dois milhões e quatro
centos mil reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na lei n2 9.401, de 
20 de dezembro de 1996; 
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N2 21, de 1997 (n2 1.416/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 44, 
de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Exército, crédito suplementar no valor de trinta e três 
milhões, cento e setenta mil, duzentos e um reais, para 
os fins que especifica, sancionado e transformado na 
Lei n2 9.402, de 20 de dezembro de 1996; 

N!2 22, de 1997 (n2 1.417/96, na origem), de 20 
de dezembro último. referente ao Projeto de Lei n2 
45, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de 
trinta e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, 
seiscentos e vinte um reais, para os fins que especi
fica, sancionado e transformado na Lei n2 9.403, de 
20 de dezembro de 1996; 

N!2 23, de 1997 (n2 1.418/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
46, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de 
um milhão, seiscentos e noventa um mil, duzentos e 
setenta e cinco reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n2 9.404, de 20 de 
dezembro de 1996; 

N!2 24, de 1997 (n2 1.419/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
52, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplemen
tar no valor de dez milhões, oitocentos e sessenta e 
sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais, para os 
fins que especifica, sancionado e transformado na 
Lei n2 9.404, de 20 de dezembro de 1996; 

N!2 25, de 1997 (n2 1.420/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
58, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministéiro da Saúde, crédito especial 
até o limite de um milhão, trezentos e seis mil, du
zentos e cinqüenta e dois reais, para os fins que es
pecifica, sancionado e transformado na Lei n2 9.406, 
de 20 de dezembro de 1996;. 

N!2 26, de 1997 (n2 1.421/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
70, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Agricultura, do Abastecimento e da liefor
ma Agrária, crédito especi::tl até o limite de dois mi-

lhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e se
tenta e oito reais, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na Lei n2 9.407, de 20 de 
dezembro 1996; 

N2 27, de 1997 {n2 1.422196, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 73, 
de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministépo da 
Ciência e Tecnologia e do Ministério dos Transportes, 
crédito especial até à limite de um milhão, setecentos 
e cinco mil, oitocentos e tn'nta e dois reais, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na lei n2 
9.408, de 20 de dezembro de 1996; 

N!2 28, de 1997 {n-21.423/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
n, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério do Planejamento e Orçamento, crédito su
plementar no valor de quatrocentos e cinqüenta e 
dois milhões, trezentos e onze mil, trezentos e vinte 
e oito reais, e crédito especial até o limite de trezen
tos e noventa milhões de reais, para os fins que es
pecifica, sancionado e transformado na Lei 'n2 9.409, 
de 20 de dezembro de 1996; 

N!2 29, de 1997 (n-2 1.424/96, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
83, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério do Planejamento e Orçamento e do Ministé
rio da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito 
especial até o limite de quatro milhões, noventos mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei n2 
9.410, de 20 de dezembro de 1996; 

Nll. 30, de 1997 (nll. 1.425/96, na origem), de 
2f) de dezembro último, referente ao Projeto de 
Lei nll. 88, de 1996-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério do Tra
balho, crédito suplementar no valor de treze mi
lhões de reais, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na lei nll. 9.411, de 20 
de dezembro de 1996; 

N!2 31, de 1997 {n-21.426/96, na origem), de 23 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
30, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédito suple
mentar no valor de um milhão, seiscentos mil, qui
nhentos e setenta e quatro reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na lei n2 
9.412, de 23 de dezembro de 1996; 
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N2 32, de 1997 (n-2 1.427/96, na origem), de 23 
de dezembro último, referente ao Projeto n-2 41, de 
1996-Cf\J, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário, 
crédito suplementar no valor global de vinte e cinco 
milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e 
setenta e sete reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n2 9.413, de 23 de 
dezembro de 1996; 

N2 33, de 1997 (n-2 1.428/96, na origem), de 23 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n-2 
87. de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério da Educação e do 
Despo1io, crédito suplementar no valor de trezentos 
e vinte e três milhões, setecentos e noventã e um 
mil, seiscentos e trinta e dois reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei rt2 
9 .414, de 23 de dezembro de 1996; 

N-2 34, de 1997 (n-2 1.429/96, na origem}, de 23 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara rt2 34, de 1996 (n2 716/95, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao inciso III do art. 82 da 
Lei n-2 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, sancionado e transformado na Lei n-2 
9.415, de 23 de dezembro de 1996; 

i"J2 35, de ·1997 (n-2 1.430196, na origem), de 23 
de deL:ernbro último, referente ao Projeto de Lei da Câ
mara n.2. 53, de 1996-Complementar (n-2 60/95, na Câ
mara dos Deputados), que altera a redação dos arts. 
52, 6.2. 1 O e 17 da Lei Complement&r n-2 76, de 6 de ju
lho de 1993, que dispõe sobre o procedimento contra
ditório especial, de rito sumário, para o processo da 
desapropriação de imóvel rural, por interesse social, 
para fins de reforma agrária, sancionado e transforma
do na Lei rt2 88, de 23 de dezembro de 1996; 

N2 36, de 1997 (n-2 1.431/96, na origem), de 24 
de dc,zembro último, referente ao Projeto de Lei n-2 
43, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento F'iscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça, crédito especial até o limite de 
cinqüenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e 
sete mil, quatrocentos e dezoito reais, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei n2 
9.416, de 24 de dezembro de 1996; 

N-2 37, de 1997 (n-2 1.432/96, na origem), de 24 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
47, de i996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério dos Transportes, 
C1édito suplementar no valor de çento e oitenta e 

dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos 
e quarenta e dois reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n2 9.417, de 24 de 
dezembro de 1996; .... , 

N2 38, de 1997 (n-2 1.433/96, na origem),rc:fu 24 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
84, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério da Educação e do 
Desporto, crédito suplementar no valor de vinte e 
seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil, oito
centos e noventa e oito reais, para os fins que espe
cifica, sancionado e transformado na Lei n2 9.418, 
de 24 de dezembro de 1996; 

N2 39, de 1997 (n2 1.434/96, na origem), de 24 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
25, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça, créditos adicionais até o limite de 
nove milhões, quinhentos e setenta e dois mil, tre
zentos e dez reais, sancionado e transformado na 
Lei n2 9.419, de 24 de dezembro de 1996; 

N2 40, de 1997 (n2 1.435/96, na origem), de 
24 de dezembro último, referente ao Projeto de Lei 
n2 82, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executi
vo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério da Fazen
da, do Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo e de Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, crédito suplementar nd valor 
global de cento e dez milhões, oitocentos e vinte 
mil, novecentos e trinta e cinco reais, para reforçar 
dotações consignadas nos vigentes orçamentos, 
sancionado e transformado na Lei n2 9.420, de 24 
de dezembro de 1996; 

N2 41 , de 1997 (n2 1.436/96, na origem), de 24 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei dá 
Câmara n2 108, de 1996 (n2 1.059/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Ff3deral, 
que cria as carreiras dos servidores do Poder Judi
ciário, fixa os valores de sua remuneração e dá ou
tras providências, sancionado e transformado na Lei 
n2 9.421, de 24 de dezembro de 1996; 

N2 42, de 1997 (n-2 1.438/96, na origem), de 24 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n2 66, de 1996 (n-2 1.801/96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a Telecomunicações Brasileiras SA- TE
LEBRÁS a participar do capital social de empresa 
privada com sede no exterior, e dá outras providên
cias, sancionado e transformado na Lei n2 9.423, de 
24 de dezembro de 1996; 
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N2 43, de 1997 (n2 1.440/96, na origem), de 24 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n2 23, de 1996 (n2 2.865/96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a concessão de pensão especial às ví
timas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, 
Goiás, sancionado e transformado na Lei n2 9.425, 
de 24 de dezembro de 1996; 

N2 44, de 1997 (n2 1.451/96, na origem), de 26 
de dezembro último, referente aà' Projeto de Lei da 
Câmara n2 50, de 1996 (n2 1.669/96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do President~ da República, que 
institui a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANELL, disciplina o regime das concessões de ser
viços públicos de energia elétrica e dá outras provi
dências, sancionado e transformado na Lei n2 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996; 

N2 45, de 1997 (n2 1.453/96, na origem), de 26 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n2 68, de 1996 ( n2 1.487/96, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre prorrogação de prazo para 
renovação de Certificado de Entidades de Fins Fi
lantrópicos e de recadastramento junto ao Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS e anulação 
de atos emanados do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS contra instituições que gozavam de 
isenção da contribuição social, pela não apresenta
ção do pedido de renovação do certificado em tem
po hábil, sancionado e transformado na Lei n2 9.429, 
de 26 de dezembro de 1996; e 

N2 46, de 1997 (n2 1.454/96, na origem), de 27 
de dezembro último, referente ao P(Qjeto de Lei da 
Câmara n2 84, de 1996 (n2 2.448/96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a legislação tributária federal, as contri
buições para a seguridade social, o processo admi
nistrativo de consulta e dá outras providências, san
cionado e transformado na Lei n2 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal, a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência: 

MENSAGEM N2 47, DE 1997 
(N-2 1.450196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição, e de acordo com o disposto no art. 56, 
§ 12 , do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte
rior, aprovado pelo Decreto no 93.325, de 1.2 de outu
bro de 1996, e no art. 40, § 12 , do Decreto n2 2.070, 

de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio, 
Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente, 
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamerie 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Italiana, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República da Albânia. 

Os méritos do Embaixador Paulo Cardoso de 
Oliveira Pires do Rio, que me induziram a escolhê-lo 
pára o desempenho dessa etevada função, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasma, 24 de dezembro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 
EM N2 541/DP ARC/G-MREIAPES 

Brasma, 18 de dezembro de 1996 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 56,§ 12, do Regula
mento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto n2 93.325, de 12 de outubro de 1986, e 
no art. 40, § 12, do Decreto n2 2.070, de 13 de no
vembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Paulo 
Cardoso de Oliveira Pires do Rio, Ministro de Primei
ra Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Italiana, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re-
pública da Albânia. 

1 
2. Encaminho, igualmente em anexo, Infor

mação sobre o país e Currlculum Vltae do Embai
xador Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio que, 
juntamente com a Mensagem ora submetida à apre
ciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao 
Senado Federal para exame de seus ilustres mem
bros. 

Respeitosamente, Luis Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae 
Embaixador Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio 

Rio de Janeiro/RJ, 9 de agosto de 1933. 
R lho de Oscar Pires do Rio e Maria Clara Pires 

do Rio. 
Bacharel em Ciências Jurídica e Sociais, FND-UB. 
CPCD, IRBr. 
CAD, IRBr. 
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Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro de 
1957. 

Segundo Secretário, merecimento, 30 de se
tembro de 1961. 

Primeiro Secretário, merecimento, 31 de de
zembro de 1966. 

Conselheiro, merecimento, 12 de janeiro de 
1973. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 26 
de março de 1977. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 22 
de dezembro de 1982. 

Assistente do Chefe do Departamento Econó
mico e Consular, 1957/59. 

Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para 
Organismos Internacionais, 1966/67. 

Assistente do Secretário-Geral de Política exte-
rior, 1967/68. 

Chefe da Divisão da Europa-i, 1975m. 
Chefe do Cerimonial, 1983/88. 
Nova Iorque, ONU, Terceiro Secretário, 

1959/61. 
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 

1961/66. 
Londres, Primeiro Secretário, 1968/73. 
Londres, Conselheiro, 1973/74. 
Nova Iorque, Chefe do Escritório Financeiro, 

1977/83. 
Ottawa, Embaixador, 1988/93. 
Tóquio, Embaixador, 1993195. 
Roma, Embaixador, 1995/96. 
Comissão Nacional para Assuntos da FAO, 

1957 e 1958. (secretário). 
XXVI, XXIX e XXX Sessões do ECOSOC, Ge

nebra, 1958, Nova Iorque e Genebra, 1960 (asses
sor). 

Vil Sessão da Comissão Consultiva Permanen
te sobre o Comércio Internacional dos Produtos de 
Base, Nova Iorque, 1960 (membro). 

IV Sessão Especial de Emergências da As
sembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1960 (asses
sor). 

XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX e XXI Sessões da 
Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1959, 
1960, 1961, 1965 e 1966 (assessor). 

Conselho e Comitês do FISI, Nova Iorque, 
1961/64 {delegado). 

Divisão de Propaganda e Expansão Comercial 
no Planejamento e Estruturação das Atividades dos 
Serviços de Expansão e Propaganda Comercial, Rio 
de Janeiro, 1962 (assessor). 

11 e III Reuniões da Comissão Mista Teuto-Bra
sileira de Cooperação Económica, Bonn, 1975, e 
Brasília, 1976 (membro). 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do' De

partamento do Serviço Exterior. 

ÂLBANIA 

INFORMAÇÃO SUCINTA 

• Até 1990, a Albânia era um país comunista 
de linha ortodoxa, que havia adotado uma postura 
de isolamento quase total em relação à comunidade 
internacional. 

• Pressionada pela falência do sistema econó
mico centralmente planificado na Europa Central e 
Oriental, a incipiente oposição albanesa, composta 
por alguns intelectuais e estudantes da Universidade 
de Tirana, promoveu manifestações de protesto que 
levaram o Governo a organizar eleições pluripartidá
rias, das quais saiu vencedor o Partido dos Traba
lhadores da Albânia (ex-Partido Comunista). 

• A realização do pleito não encerrou a crise 
política no pafs, e seu agravamento deu início a um 
êxodo de albaneses em direção à Itália, que se pro
longou até 1991. 

• Em 1992, foram realizadas novas eleições, 
com a vitória do Partido Democrático, que inaugurou 
programa de reformas com vistas ao estabelecimen
to de uma economia de mercado e de instituições 
democráticas. A economia tem reagido debilmente 
às tentativas de reabilitação. Não obstante os recur
sos naturais (petróleo e cromo), os investimentos es-
.tran~iros não têm sido suficientes para mudar o 
perfil do pafs mais pobre da Europa. 

• A política externa albanesa tem tido como 
prioridade romper o isolamento do período comunis
ta. O país já foi admitido corno membro da conferên
cia de Segurança e Cooperação Européia, da Orga
nização da Conferência Islâmica, do Fundo Monetá
rio Internacional e do Banco Mundial. 

• No plano de aproximação com a Europa Oci
dental, a Albânia mantém relações estreitas com a 
Itália, maior prestador de ajuda humanitária e princi
pal parceiro político, comercial e de cooperação eco
nómica e técnica. 

• A Albânia enfrenta problemas em suas rela
ções com os países vizinhos decorrentes da existên
cias de população albanesa que vive na província de 
Kosovo (Iugoslávia), onde constitui a maioria, e das 
minorias albanesas na Grécia e na Antiga República 
Jugoslava da Macedónia. 
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• O Brasil réstabeleceu relações diplomáticas 
com a Albânia em 1985. A Embaixada do Brasil em 
Roma acumula a representação junto ao Governo de 
Tirana. O relacionamento bilateral encontra-se ainda 
em fase de estruturação e não foram firmados acordos 
bilaterais. O comércio entre os dois países ainda é 
bastante incipiente: limitou-se, em 1995, a US$217,374.00 
(exportações brasileiras de US$79,437.00 e importaçér 
es de US$141,937.00), havendo, porém, crescido em 
1996 Uaneíro a novembro) para US$4,302,943.00 (ex
portações brasileiras de US$4,301 ,050.00 - basica
mente açúcar e carnes de suínos e frangos -e impor
tações de US$1,893.00). 

• Apesar da baixa densidade do relacionamen
to entre o Brasil e a Albânia, o Governo brasileiro 
compartilha o manifesto interesse albanês em explo
rar as possibilidades de incremento do intercâmbio 
comercial e da cooperação entre os dois países. 

DE-IV11-12-96 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Jú
nior. 

É lido e deferido o seguinte: 

REQUERIMENTO N21, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, as seguintes in

formações à Mesa Diretora do Senado Federal, rela
tivas à execução do seu orçamento:! - Saldo Orça
mentário em 31-10-96, por elemento de despesa; 

li - Gastos realizados nos meses de novembro 
e dezembro de 1996, devidamente qualificados, por 
elemento de despesa; e 

III - Saldo Orçamentário em 31 de dezembro 
de 1996, por elemento de despesa. 

Termos em que pede e espera deferimento. 
Sala das Sessões, 7 de janeiro de 1997. - Se

nador E mandes Amorim. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 

requerimento lido é deferido. 
O SR. PRESIDENTE (E mandes Amorim) -A 

Presidência comunica ao Plenário que na sessão do 
dia 19 de dezembro último foi lido parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e proferido 
parecer oral de Plenário, em substituição à Comis
são de Assuntos Econômicos, sobre os Projetas de 
Lei do Senado n% 177 e 178, de 1996-Complemen-

tares, que versam sobre multa de mora decorrente 
do inadimplemento de obrigação tributária. 

As referidas matérias constam da pauta da 
convocação extraordinária da presente Sessão le
gislativa e ficarão, a partir de amanhã, perante a 
Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, li, "d", do Regi
mento Interno, combinado com o art. 42 da Resolu
ção n2 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, 
o Ofício n2 S/1, de 1997 (n2 213196, na origem), de 
17 de dezembro último, através do qual encaminha 
cópia do acórdão transitado em julgado, proferido 
nos autos da ação originária n2 302-4/320, e do pa
recer do Ministério Público Federal, no que concerne 
à declaração de inconstitucionalidade do § 55! do art. 
12 e do§ 22 do art. 32 da Lei n2 1.115, de 1988, do 
Estado de Santa Catarina. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

A Presidência recebeu, durante o recesso le
gislativo, expediente dos senadores Esperidião Amin 
e Cacildo Maldaner, comunicando terem reassumido 
o exercício do seus mandatos a partir de 24 e 28 de 
dezembro de 1996, respectivamente. 

Os expedientes lidos vão á publicação. 

São os seguintes os expedientes rece-

bidos: ·""' 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência meu retomo a 

esta Casa Legislativa como Senador da República, 
tendo em vista o término de minha licença parlamen
tar, a partir desta data. 

Brasilla, em 24 de dezembro de 1996 - Se
nador Esperldlão Amln. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, em conso

nância com o Regimento Interno do Senado Federal, 
reassumirei as minhas funções de Senador da Repú
blica, a partir do dia 28 de dezembro do ano em curso. 

Respeitosamente-, caslldo João Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com-
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porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N.2 1463-08 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Dispõe sobre o reajuste do salário mf
nimo e dos benefícios da Previdência Social, altera alf
quotas de contribuição para a Seguridade Social e ins
titui contribuição para os servidores inativos da União. 

Titular: Geraldo Melo 
Suplente: Lúdio Coelho 
Brasília, 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado, Uder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB para com
porem a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N.2 1464-16 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Acrescenta parágrafo ao art. 75 da 
Lei n.2 4.728, de 14 de julho de 1965. 

Titular: Beni Veras 
Suplente: Jefferson Peres 
Brasília, 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N.21465-10 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Acrescenta parágrafo 52 ao art. 42 da 
Lei n.2 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras 
providências. 

Titular: Beni Veras 
Suplente: Carlos Wilson 
Brasília, 20 de dezembro de 1996, Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição ás indicações feitas por 

esta Presidência os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N2: 1466-08 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Autorizo o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encar-

gos Financeiros da União - Recursos sob Supervi
são do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário 
até o limite de R$8.000.000.000,00 para os fins que 
especifica. 

Titular: Lúdio Coelho 
Suplente: José lgnácio Ferreira 
Brasma, 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a ape
reciar a seguinte medida provisória: 

MP N2: 1469-13 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Autoriza a utilização de recursos do 
Fundo da Marinha Mercante FMM, em favor da 
Companhia de Navegação Loyd Brasileiro - Lloyd
bras, e dá outras providências. 

Titular: Coutinho Jorge 
Suplente: Geraldo Melo 
Brasma 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas 

por esta Presidência, os Senadores do PSDB que 
comporão a Comissão Especial Mista destinada a 
apreciar a seguinte medida provisória: 

MP N2: 1470-14 

Publicação DOU: 20-12-96 
Assunto: Dispõe sobre a responsabilidade soli

dária de controladores de instituições submeticpls aos 
regimes de que tratam a Lei n.2 6.024, de 13 de março 
de 1974, e o Decreto-Lei n.2 2.321, de 25 de fevereiro 
de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; so
bre a responsabilização das empresas de auditoria 
contábil ou dos auditores contábeis independentes, so
bre privatização de instituições cujas ações sejam de
sapropriadas, na forma do Decreto-Lei n.2 2.321 , de 
1987, e dá outras providências. 

Titular: José Roberto Arruda 
Suplente: Geraldo Melo 

BrasRia, 20 de dezembro de 1996. -Senador 
Sérgio Machado Líder do PSDB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional, 

Indico, em substituição às indicações feit'as por 
esta presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 
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MP N2- 1473-26 

Publicação DOU: 2Q-12-96 

Assunto: Dá nova redação a dispositivos da 
Lei n2 8.742 de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social, e dá ou
tras providências. 

Titular: Artur da Távola 
Suplente: Carlos Wilson 
Brasília, 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado, Uder do PSDB. 
Senhor Presidente do Congresso Nacional, 
Indico, em substituiÇão às indicações feitas por 

esta presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 

MP N21475-22 

Publicação DOU: 2Q-12-96 

Assunto: Altera as Leis n2 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências. 

Titular: Jefferson Peres 
Suplente: Carlos Wilson 
Brasília, 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 

MP N2 1477-31 

Publicação DOU: 2Q-12-96 

Assunto: Dispõe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares, e dá outras providências. 

Titular: Coutinho Jorge 
Suplente: Artur da Távola 
Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Senador 

Sérgio Machado, Uder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 

MP N21478-19 

Publicação DOU: 2Q-12-96 

Assunto: Dá nova redação aos arts. 92 da Lei 
n2 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da Lei n2 
8.844, de 20 de janeiro de 1994. 

Titular: José lgnácio Ferreira 
Suplente: Jefferson Peres 

Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Senador 
Sérgio Machado, Uder do PSDB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 

MP N-21479-23 

Publicação DOU:2Q-12-96 
Assunto: Dispõe sobre o pagamento dos servi

dores civis e militares do Poder Executivo Federal, in
clusive suas autarquias e fundações, bem como dos 
empregados das empresas públicas e das sociedades 
de economia mista, e dá outras providências. 

Titular: José lgnácio Ferreira 
Suplente: Lúcio Alcântara 
Brasflia, 20 de dezembro de 1996. Senador 

Sérgio Machado, Lfder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 

MP NR: 148Q-25 

Publicação DOU:2D-12-96 

Assunto: Altera a redação de dispositivos das 
Leis nlls 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, 
de 11 de julho de 1994, para instituir os Décimos In
corporados, e dá outras providências. 

Titular: Jefferson Peres 
Suplente: Lúdio Coelho 
Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Senador 

Sérgio Machado, Uder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N2 1481-44 

Publicação DOU: 2D-12-96 

Assunto: Altera Lei n2 8.031 de 12-4-90, e dá 
outras providências. 

Titular: Carlos Wilson 
Suplente: Geraldo Melo 
Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Senador 

Sérgio Machado, Uder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta presidência, os Senadores do PSDB que· com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 
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MP N2 1482-31 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Dispõe sobre as alfquotas de contri
buição para o Plano de Seguridade Social do servi
dor público civil ativo dos Poderes da União, das au
tarquias e das fundações públicas, e dá outras provi
dências. 

Titular: Artur da Távola 
Suplente: Jefferson Peres 
Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Senador 

Sérgio Machado, Uder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada,a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N2 1512-5 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Dá nova redação ao art. 22 da lei n2 
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe so
bre o crédito rural. 

Titular: Lúdio Coelho 
Suplente: Geraldo Melo 
Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N2 1520-03 

Publicação DOU 20-12-96 

Assunto: Dispõe sobre a novação de dfvidas e 
responsabilidades do Fundo de Compensaçã.o de 
variações Salariais - FCVS altera o Decreto-Lei n2 
2.406, de 5 de janeiro de 1988 e as Leis n2 8.004 e 
8.1 00, de 14 de março de 19W e de 5 de dezembro 
de 1990, respectivamente (SFH) e dá outras provi
dências. 

Titular: Carlos Wilson 

Suplente: Beni V eras 

Brasília, 20 de dezembro de 1996.- Senador 
Sérgio Machado, Líder do PSDB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 

Indico, em substituição às indicações feitas por 
esta Presidência os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória. 

MP N2 1530-01 

Publicação DOU: 20-12-96 
Assunto: Institui o Programa de Desligamento 

Voluntário de servidores civis do Poder Executivo 
Federal e dá outras providências 

Titular: José Roberto Arruda 
Suplente: José lgnácio Ferreira 
Brasília, 20 de dezembro de 1996 - Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. f"',~ 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico em substituição às indicações por esta 

Presidência os senadores do PSDB que comporão a 
Comissão Mista Especial Mista destinada a apreciar 
a seguinte Medida Provisória. 

MP N21559 

Publicação DOU 20-12-96 

Assunto: Altera a legislação do Imposto de 
Renda e dá outras providências. 

Titular: Coutinho Jorge 
Suplente: Lúcio Alcântara 
Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Senador 

Sérgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N21560 

Publicação DOU: 20-12-96 

Assunto: Estabelece critérios para a consolida
ção, a assunção e o refinanciamento, pela União, da 
dívida pública mobiliária e outras que especifica, de 
responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal. 

Titular: José Serra 
Suplente Jefferson Peres 
Brasília, 20 de dezembro de 1996 - ~dor 

Sérgio Machado- Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 

MP N21561 

Publicação DOU: 20-12-96 
Assunto: Regulamenta o disposto no inciso VI 

do art. 42 da Lei Complementar n2 73, de 1 0-2-93; 
dispõe sobre a intervenção da União nas causas em 
que figurem, como autores ou réus, entes da admi
nistração indireta; regula os pagamentos devidos 
pela Fazenda Pública em virtude de sentença judi-
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ciária; revoga a Lei n2 8.197, de 27-6-91, e a Lei n2 
9.081, de 19-7-95, e dá outras providências. 

Titular: José lgnácio Ferreira 
Suplente: Lúdio Coelho 
Brasília, 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado- Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição às indicações feitas por 

esta Presidência, os Senadores qo PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória: 

MP N21562 

Publicado DOU: 20-12-96 

Assunto: Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e dá outras provi
dências. 

Titular: Beni Veras 
Suplente: Carlos Wilson 
Brasília, 20 de dezembro de 1996.- Senador 

Sérgio Machado- Líder do PSDB. 

OF GUPFL N2 002/97 

Brasnia, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam desig

nados os Senadores abaixo, em substituição aos an
teriormente indicados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n2 1.560 de 19 de dezembro de 1996. 

Titulares 

João Rocha 
Edison Lobão 

Atenciosamente, 

Suplentes 

RomeroJucá 
Freitas Neto 

Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Se
r:ado Federal. 

OF GUPFL N2 003/97 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam desig

nados os Senadores abaixo, em substituição aos an
tenormente indicados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n21.561 de 19 de dezembro de 1996. 

Titulares 

Befnardo Cabral 
Carlos Patrocínio 

Suplentes 

José Alves 
Júlio Campos 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão.'L.'í
der do PFL no Senado Federal. 

OF GUPFL N2 004/97 

Brasnia, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam desig

nados os Senadores abaixo, em substituição aos an
teriormente indicados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n2 1.562 de 19 de dezembro de 1996. 

Titulares 

Waldeck Omelas 
José Agripino 

Suplentes 

Francisco Escórcio 
José Alves 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão Lí
der do PFL no Senado Federal. 

OFÍCIO N2 1639-L-BL.PARU96 

Brasnia, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Partamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer á Medida Provisória n2 
1.463-8, de 19 de dezembro de 1996, que •Dispõe 
sobre o reajuste do salário mfnimo e dos beneffcios 
da Previdência Social, altera alíquotas de contribui
ções para a Seguridade Social e instituí contribuição 
para os servidores inativos da União", em substitui
ção aos parlamentares anteriormente designados. 

Efetivos: 

Deputado José Car1os 
Aleluia- PFLJBA 
Deputado João Me lião 
Neto-PFUSP 

Suplentes: 

Deputado Vilmar Rocha 
-PFUGO 
Deputado Saulo Queiroz 
- PFLJMS 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira 
Líder do Bloco Par1amentar. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amrxim) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. S. Exll dispõe de 20 minutos para seu pronun
ciamento. 

O SR. OSMAR DIAS (-PR. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, sei que o principal assunto des
ta convocação extraordinária é, sem dúvida ner ..;ma, 
a emenda da reeleição. No entanto, na pauta da con
vocação temos também assuntos importantes de inte
resse da f xiedade brasileira, que devem ser tratados 
com atençáo pelos Srs. Senadores. 
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Quero iniciar este período discutindo um as
sunto que terá influência no futuro de todos os cida
dãos brasileiros, embora, numa análise superficial, 
alguém possa pensar que essa Lei interesse apenas 
à comunidade científica nacional. Refiro-me à Lei de 
Proteção de Cultivares, que vamos apreciar durante 
o período de convocação extraordinária, o que acre
dito não influenciará apenas a vida dos pesquisado
res, mas a vida de todos os cidadãos, acabando por 
definir nosso desenvolvimento científico e tecnológi
co, além do padrão de vida dos nossos cidadãos. 

Essa Lei deve ter como objetivo prioritário sal
vaguardar o desenvolvimento da nossa agricultura e, 
sobretudo, salvaguardar a elevação do padrão de 
vida dos nossos cidadãos. Ela não pode ser discuti
da, aqui, sob o argumento de que a pesquisa brasi
leira está sucateada e, principalmente, os órgãos pú
blicos brasileiros. Eu até recebi, agora, antes deste 
pronunciamento, um fax do Paraná informando, Srs. 
Senadores, que o saláriq de um pesquisador, em um 
instituto internacionalmente reconhecido como um 
dos maiores institutos de pesquisa do mundo, o Ins
tituto Agronómico do Paraná - lapar, é de R$588,00 
de remuneração ao ingressar e, em final de carreira, 
não passa de R$1.159,00. É evidente que um pes
quisador, contratado por um instituto de pesquisa 
para pesquisar e para dar ao País instrumentos de 
desenvolvimento, ao receber o seu salário no final 
do mês, não terá nenhum estímulo para colocar em 
prática os seus conhecimentos científicos. 

É isso que ocorre com o lapar e com a Embra
pa, institutos, empresas que têm uma relação muito 
estreita com o nível de produtividade da nossa agri
cultura e com o desenvolvimento do nosso País, 
porque não podemos negar que a agricultura foi, 
pelo menos até a década passada, o grande motor 
propulsor do desenvolvimento nacional, cedendo à 
indústria esse papel que, hoje, sem nenhuma dúvi
da, tem a função e a responsabilidade maior de pro
porcionar o desenvolvimento económico e social do 
nosso País, e principalmente tem o desafio de ven
cer o desemprego. No entanto, na situação de cala
midade em que se encontram as nossas instituições 
de pesquisa, vamos aprovar aqui uma Lei de Culti
vares. Em resumo, trata-se do seguinte: a partir do 
momento em: que um pesquisador criar uma nova 
variedade ou um novo cultivar de qualquer planta -
seja de um cereal, seja de urna frutífera, seja de 
uma planta para ser explorada como floresta -, ele 
receberá, evidentemente, os direitos por ter criado 
esse novo cultivar. 

É uma derivação da Lei de Patentes, que foi 
aprovada pelo Senado e que teve como relator o 
eminente Senador Fernando Bezerra. Nós, na opor-

tunidade em que aprovamos a Lei de Patentes, já 
alertávamos para a necessidade de se criar uma Lei 
de Cultivares, porque hoje há uma pirataria institu
cionalizada nesse setor, o que impede o desenvolvi
mento científico e tecnológico do nosso País. 

A própria Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo divulgou recentemente um boletim que 
dizia o seguinte: 

Os países desenvolvidos, os países de 
Primeiro Mundo detêm, hoje, 98% do esto
que de tecnologia do mundo, ficando ape
nas 2% das tecnologias que foram geradas 
ao longo dos anos, ao longo dos sécufos, 
para os países em desenvolvimento, que 
são altamente dependentes dos países de
senvolvidos, que detêm esse estoque de 
tecnologia. 

Pois bem, a maior justificativa para criarmos a 
Lei de Cultivares é, reconhecidamente - e não' va
mos talar aqui apenas do Amazonas do Senador 
Jefferson Péres, mas sim de todo o País, de toda a 
Nação brasileira, que detém o maior património de 
biodiversidade do mundo -, termos o maior patrimô
nio em biodiversidade do mundo. 

Quero dizer aqui ao Senador Fernando Bezer
ra que cometi um equívoco, durante a votação da 
Lei de Patentes, no reconhecimento da retroativida
de. Estou confessando publicamente esse erro. É 
que O tempo de estudo de projetas importantes que 
chegam ao Senado é muito curto e, portanto, muitas 
vezes cometemos esses erros, não havendo tempo 
para corrigi-los. 

A Lei de Cultivares não foi discutida durante a 
diS<I:ussão da Lei de Patentes, nem depois. Espero 
que ela seja discutida agora. O País que detém o 
maior património do mundo em biodiversidade tem 
que ter uma lei que proteja não apenas o direito do 
pesquisador, da instituição de pesquisa, mas, sobre
tudo, os direitos da sociedade brasileira, que é, sem 
dúvida alguma, a dona desse grande património em 
biodiversidade. 

Existem aqueles que são contra a aprovação 
agora de uma lei dizendo que não temos estrutura 
para colocar em prática, para operacionalizar uma 
lei de cultivares, que a nossa estrutura de pesquisa 
está sucateada. E vão mais longe dizendo que en
quanto os nossos pesquisadores não tiverem uma 
remuneração decente, enquanto não tivermos um 
planejamento de pesquisa no País, não podemos ter 
uma Lei de Cultivares. 

Pois bem, prego exatamente, aproveitando es
ses argumentos, que temos que ter a Lei de Cultiva-
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res para forçar, -para obrigar que o planejamento em 
pesquisa no nosso campo científico seja feito, e que 
nós tenhamos, aí sim, aquilo que tem, por exemplo, 
o Canadá. Uma instituição de pesquisa, no Canadá, 
não define por ela mesma aquilo que vai ser pesqui
sado, porque o dinheiro que financia as pesquisas é 
público. E como é público, tem que ser fiscalizado 
pela população. Lá, instituições de pesquisa, como, 
por exemplo, a Universidade de MacGhill, onde nos
sos técnicos vão fazer doutorado, recebem da co
munidade, da sociedade local, os pontos que mais 
interessa sejam pesquisados, porque não interessa 
ao país jogar dinheiro em pesquisas que servem 
apenas para tese de mestrado e doutorado de um 
pesquisador, e que, depois, são jogadas na gaveta 
ou no lixo e de nada servem ao progresso do país. 

O Sr. Fernando Bezerra- Permite-me V. E~ 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo-lhe o aparte 
com muita satisfação. 

O Sr. Fernando Bezerra - Senador Osmar 
Dias, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo por, 
neste primeiro dia da convocação extraordinária, tra
zer V. Ex' à discussão, nesta Casa, uma lei que re
puto de importância fundamental para o futuro do 
País. E quero cumprimentá-lo sobretudo porque V. 
E~ coloca com muita propriedade a necessidade 
dessa lei e, de certa forma, a compara com a Lei de 
Propriedade Industrial, da qual tive a honra de ser 
Relator. Quero agradecer, inclusive, ao nobre Sena
dor, a compreensão que passou a ter em relação ao 
que se chamava retroatividade, o tão discutido pipe
line, na Lei de Patentes. Os resultados da aprovação 
dessa lei já são significativos para o País, temos 
hoje quase US$1 bilhão de investimentos decorren
tes exatamente da aprovação da Lei de Patentes. 
Não tenho dúvida de que a visão de V. Ex' é absolu
tamente correta em relação à Lei de Cultivares. 
Cumprimento-o por isso, sei do seu profundo conhe
cimento da área agrícola do País, como Ex-Secretá
rio da Agricultura do seu Estado, como estudioso 
que é dessa questão. Nesta oportunidade, coloco
me à disposição de V. E~ para apoiá-lo e colaborar 
na discussão dessa questão, que é vital para o futu
ro do País. 

O SR. OSMAR DIAS- Agradeço-o, Senador 
Fernando Bezerra, e, com certeza, a contribuição de 
V. Ex11 será importante, porque V. E~ estudou muito 
esse assunto e a sua repercussão para a sociedade 
brasileira. 

Tenho certeza de que a experiência de V. E~ 
vai ser utilizada pelo Plenário durante as discussões, 

e que teremos, sem nenhuma dúvida, a aprovação 
de uma lei que vai ser um marco em nosso País, di
vidindo aquilo em que estamos atrasados em alguns 
setores daquilo em que avançamos muito, principal
mente no momento em que o mundo se debruça so
bre aquilo que é o futuro da nossa produção agríco
la, da nossa produção primária, que é o desenvolvi
mento da biotecnologia. Se temos a biodiversidade, 
temos que desenvolver instrumentos para, aprovei
tando-nos dela, promover o desenvolvimento científi
co e criar novas alternativas de aumento de produti
vidade e de eficiência produtiva - que é muito mais 
importante do que o aumento da produtividade, por
que nela está contido exatamente o custo relativo da 
produção. E nós, sem nenhuma dúvida, estamos 
atrás de outros países. 

Lembro-me quando V. E~ dizia aqui que o 
Brasil não poderia ficar atrás dos países do Marco
sul que já têm a Lei de Patentes e que já têm a Lei 
de Cultivares, como o Chile, a Argentina e o Uru
guai. Nós não a temos. 

Portanto, este é o momento de aprovarmos 
essa lei. Espero que esta convocação extraordinária 
- e ela estará cumprindo um importante papel se o 
fizer- aprove definitivamente essa Lei de Culthtares, 
mas com algumas emendas, alguns reparos, pl>rque 
o prejuízo - dizem que nós seremos preludicados 
com a Lei de Cultivares, porque os agricultores vão 
ter de pagar royalties -, o custo de ficarmos às 1')1ar
gens do processo de desenvolvimento científico e 
tecnológico do mundo e das nações mais desenvol
vidas é muito maior do que o custo que nós, como 
agricultores, e coloco-me entre eles, teremos ao pa
gar esses royaltles, ou seja, ao pagarmos pela efi
ciência científica do nosso País. 

Pagarei com muita satisfação, porque estarei 
acreditando que iremos competir com os outros paí
ses do mundo. 

A situação que estamos vivendo é a de expor
tar pesquisadores. Eu disse aqui, no início, poucos 
prestaram a atenção, que um pesquisador que inicia 
a sua carreira ganhando R$588,00 por mês não 
pode ser considerado um pesquisador estimulado a 
promover o desenvolvimento cientifico do País. 

É este o ponto em que trago uma preocupa
ção: o Governo brasileiro vai ter, sem dúvida nenhu
ma, de se preocupar, ao entrar uma Lei de Cultiva
res em vigor no País, junto com uma Lei de Paten
tes, com a reestruturação do setor de pesquisas, se 
quiser se comparar aos países vizinhos. 

Li, hoje, na imprensa, que a Argentina está ~ 
lhendo uma safra de 52 milhões de toneladas, ou 
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seja, 7 milhões a mais do que no ano passado. Mas 
a Argentina está, em primeiro lugar, observando o 
que ocorre no mercado internacional; depois, volta
se para dentro do País e promove o desenvolvimen
to da sua agricultura, buscando o aumento da produ
tividade, inclusive apoiando a pesquisa. 

É preciso que o Brasil esteja atento para não 
perdermos o fio da meada. E mais: como estamos 
em fase de discussão, poderíamos apresentar algu
mas alterações em relação ao projeto. Este, voltan
do à Câmara durante o período de convocação, po
deria receber a apreciação dos Srs. Deputados, para 
que, dessa forma, pudesse ser homologado pelo 
Presidente da República e entrar em vigor o mais rá
pido possível. 

O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V.E~ um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo um aparte a 
V. E~. Depois, citarei alguns pontos que entendo 
têm de ser acrescentados ao Projeto de Lei de Culti
vares. 

O Sr. Romeu Tuma - Desculpe-me interrom
pê-lo, mas saiba que sou admirador dos pronuncia
mentos de V. E~ com respeito à área agrícola. Re
centemente, li um artigo sobre o programa argentino 
de investimento em pesquisas. Ele estava direciona
do à área de produção do trigo. Eles estavam bus
cando, através da pesquisa, a diversificação da pro
dução de qualidade do trigo, para verificar aquele 
que tinha um resultado mais eficiente. Sou ignorante 
em matéria de produção agrícola, mas é apaixonan
te quando se vê que a biodiversidade, que as pes
quisas no mundo científico voltadas para a agricultu
ra têm um progresso majestoso. Tive oportunidade 
de viajar por alguns países, inclusive pela China, e 
verifiquei que eles não podem desenvolver ativida
des científicas que eliminem a mão-de-obra, mesmo 
porque lá há mais de um bilhão e meio de habitan
tes. Mas, através da pesquisa, eles procuram desen
volver um mecanismo que possibilite encontrar um 
mercado comprador para poder exportar. Vejo que a 
Argentina é voltada para os investimentos na área 
de pesquisa do setor agrícola. Portanto, pergunto a 
V. E~ se o Brasil tem a mesma tendência da Argen
tina em investir em pesquisa. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Romeu 
Tuma, agradeço o aparte de V. Ex11 e quero dizer 
que, infelizmente, os orçamentos públicos para 
pesquisa no País estão decadentes há vários anos 
e, hoje, inclusive, esse assunto foi objeto de pro
nunciamento do Senador Valmir Campelo, ao qual 
estive presente. 

S. Ex11 fez referência ao grande papel da Em
brapa no desenvolvimento da agricultura nacional e 
ao caos em que ela se encontra hoje. Essa situação 
está se refletindo nos institutos estaduais - fui Se
cretário da Agricultura no Paraná. Infelizmente, o 
instituto, que tinha um orçamento de U$24 milhões 
ao ano, que pagava inclusive o incentivo à pesquisa, 
premiando os pesquisadores, hoje se encontra total
mente abandonado pelo Governo do Estado. Não há 
dinheiro nem sequer para comprar reagentes para 
os laboratórios, nem para que um pesquisador pos
sa iniciar um projeto novo. 

Portanto, o lapar existe hoje muito mais pelo 
esforço e pela vocação dos seus pesquisadores e 
funcionários, que teimam em continuar lá. Muitos de
les inclusive têm de arrumar outras atividades fora 
do instituto para sobreviver e sustentar suas famí
lias. Infelizmente, é isso o que acontece e é nesse 
contexto que vamos aprovar uma Lei de Cultivares. 

Por isso é que, desta tribuna, eu chamava a 
atenção do Governo brasileiro, que deve, quando vi
gorar a referida lei, estruturar o setor cientffico do 
País. Da forma como está, não adianta falarmos em 
abertura da economia, porque vamos abri-la, mas 
não estaremos preparados para enfrentar o avanço 
tecnológico dos outros países e perderemos tanto 
no setor primário quanto no setor da indústria e até 
no de serviços. 

É fundamental que essa lei seja acompanhada 
desse planejamento, para que os próprios pesquisa
dores se conscientizem de que, quando for escasso 
o dinheiro, ele tem que ser bem aplicado em pesqui
sas que resultem em beneffcios ao País. 

O Sr. Valmlr Campelo- Permite-me V. Exll 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo um aparte a 
V. Exll. 

O Sr. Valmlr Campelo - Eu queria apenas di
zer que é oportuníssimo o pronunciamento tde V. 
E~. Ele demonstra, mais uma vez, o seu conheci
mento pleno, o seu domínio sobre a matéria, sobre a 
agricultura brasileira. De forma que não me resta ou
tra alternativa senão cumprimentar V. Exll pelo seu 
brilhante pronunciamento, quando iniciamos os nos
sos trabalhos de 1997. No final do ano passado, tive 
a oportunidade de abordar esse problema, salientan
do também o papel da Embrapa. Mas, infelizmente, 
as nossas autoridades não dão prosseguimento ao 
trabalho de nossos cientistas, que vão ao exterior se 
preparar para desenvolver esse trabalho. Parabeni
zo V. Ex11 e, mais uma vez, solicito às autoridades 
brasileiras que observem a Embrapa, os seus técni-
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cos, os seus cientistas, pois realmente desenvolvem 
um trabalho digno, oportuno. V. ExA nos traz mais 
uma vez o assunto à tona no Senado Federal e, por 
isso, está de parabéns. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Valmir Campelo. 

Só para comprovar que não existe a preocupa
ção de nos adaptarmos às leis que estão sendo cria
das, aprovamos a Lei de Patentes e vamos aprovar 
uma lei de cultivares. 

Um pesquisador brasileiro, quando se decide a 
fazer um doutorado ou pós-doutorado em uma uni
versidade de um país de Primeiro Mundo, o primeiro 
documento que assina é a cessão de direitos dos re
sultados ~a pesquisa que desenvolver durante o pe
ríodo que estiver estudando à universidade, que lhe 
está proporcionando a condição para o estudo, se 
esses benefícios forem apropriados. As nossas uni
versidades, os nossos institutos de pesquisa ou ór
gão público de pesquisa não fazem essa exigência. 
Não há uma adaptação do Poder Executivo às leis 
que estamos votando e o próprio Presidente daRe
P'Jblica homologando. 

Portanto, coloco esse assunto em pauta. Se 
ainda houver tempo, citarei alguns pontos que eu 
gostaria de ver acrescentados ou alterados no proje
to que está em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O 
tempo de V. ExA já está esgotado, mas V. Ex• tem 
mais três minutos para concluir. 

O SR. OSMAR DIAS- Sr. Presidente, como 
·=m três minutos não será possível concluir, vou en
cerrar o meu pronunciamento, mas voltarei a esta tri
buna para discutir especificamente o projeto; quero 
:;terecer algumas sugestões para que ele seja aper
feiçoado. Eu gostaria apenas de dizer que esse pro
jeto não pode ir além dos direitos dos cidadãos bra
sileiros, ou seja, os pesquisadores devem ter sim 
garantidos os seus direitos ao fazerem um invento, 
ao fazerem a descoberta de uma nova cultivar. Mas 
isso não pode limitar ou restringir o uso dessa culti
var ou dessa variedade pela sociedade brasileira. 
Isso não está contido no projeto de lei. 

Esse é o primeiro ponto que coloco em discus
são, mas vou vo!tar a esta tribuna, porque o assunto 
é de extrema importância. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva. V. ExA dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, Srs. 
servidores desta Casa: que 1997 seja um ano cheio 
de realizações para todos; que possamos juntos pro
por novas medidas e novas safdas para este ,País 
que tanto amamos; e sobretudo que possamos res
guardar as nossas rélações. Isso é extremamente 
importante para podermos vencer todos os desafios 
que ainda temos pela frente. 

Minha primeira intervenção no ano de 1997 seria, 
sem dúvida nenhuma, a respeito da questão da reelei
ção. Não o farei, porque lamentavelmente aconteceu 
no meu Estado, como já se previa, uma grande catás
trofe: são as chamadas águas de janeiro. 

Em 1966, a natureza provocou, com as chu
vas, uma grande catástrofe no Rio de Janeiro. Des
de então, venho me preocupando com esse proble
ma e participando de reuniões de associações de 
moradores, de comunidades, de comitês, que pre
tendem levar um projeto às autoridades competen
tes, no sentido de evitar que esse quadro se repita. 

Evidentemente, os fenômenos naturais não po
dem ser evitados, porque se trata de manifestações 
da mãe natureza, mas devemos tomar medidas pre
ventivas. Assim, seria importante traçarmos um pro
jeto que garantisse a contenção de encostas, que 
impedisse a construção de habitações em lugares 
de risco. Tudo isso fizemos, mas lamentavelmente 
não fomos ouvidos. 

O ano de 1966 marcou profundamente a popu
lação carente, principalmente a que habitava locais 
de risco no Estado do Rio de Janeiro. Havia obras e 
até mansões ameaçadas; enfim, tivemos problemas 
de toda natureza naquele momento. De lá para cá, 
verificamos que é preciso adotar medidas radicais 
com relação aos efeitos das chuvas fortes, que não 
se restringem à destruição de casas, mas que pro
vocam também mortes, doenças endémicas, pobre
za, destruição de ruas, de estradas, de pontes, de 
plantações, de rede elétrica e de água. 

As medidas que estão sendo tomadas são pa
liativas. Passa-se a responsabilidade para a chuva, 
que se toma a grande vilã da história. Mas, conhe
cendo-se os estragos que a ocorrência dessas chu
vas provoca, já deverfamos, sem dúvida nenhuma, 
ter tomado medidas preventivas que diminuís
sem essas conseqüências. 

O Sr. Gerson Camata - V. ExA me permite um 
aparte? ·"','1 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- ConceJo·o 
aparte a V. ExA. 
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O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senadora Be
nedita da Silva, primeiramente solidarizo-me com o 
povo do Rio de Janeiro, bem como com o de Minas 
Gerais, em relação a essa tragédia. Inserindo-me na 
linha de raciocínio de V. E~. digo que efetivamente 
o que acontece sempre no Brasil é o esquecimento 
muito rápido, por parte de quem governa, das tragé
dias, que, na realidade, nos deveriam ensinar. Deve
ríamos aprender, com elas, a maneira de preveni
las. V. E~ aborda esse tema de maneira exemp!<~r, 
citando a enchente de 1966 no Rio de Janeiro e ou
tras que se sucederam, das quais não se tiraram as 
lições necessárias. O triste desses episódios é que 
sempre os mais atingidos e os mortos estão entre 
aqueles mais pobres, porque são eles exatamente 
que, por não terem onde construir suas casas, o fa
zem nos lugares mais perigosos, que oferecem risco 
de vida, ainda que não seja tempo de chuVa forte. 
Estamos hoje extremamente preocupados, com o 
problema da reforma agrária, com a ocupaÇão das 
terras agrícolas do Brasil. Mas a questão urbana é 
também um grande problema que o Brasil deve re
solver. Na distribuição das áreas habitacionais da ci
dade, os que não têm renda necessária para ali vi
ver devem ter o amparo do Poder Público e o direito 
a uma moradia segura, digna, humana, pelo menos 
que seja atendida pelos serviços mínimos a que o ci
dadão tem direito. 

Alguns projetas surgiram no Brasil, mas ainda 
são poucos. Como exemplo, podemos citar o Projeto 
Cingapura, de São Paulo. De acordo com esse pro
grama, a pessoa permanece na favela, no local 
onde vai viver e trabalhar, mas fica imune a essas 
catástrofes. Exemplos como esses devem ser segui
dos. Não se deve, como se tentou fazer uma vez no 
Rio de Janeiro, deslocar as pessoas que viviam pró
ximas do centro da cidades, dos bairros onde traba
lhavam, para longe, para distâncias de até 80Km. 
Dessa forma, para terem acesso ao trabalho, gasta
vam muito em transporte. V. E:tl mencionou, com 
propriedade, que estamos diante de uma nova tra
gédia, mas não estamos aprendendo com ela. De 
cinco em cinco anos, de dez em dez anos, ocorrem 
no Brasil episódios como esse. No interior do seu 
Estado, na fronteira do Espírito Santo, há um muni
cípio totalmente atingido: Bom Jesus, no norte do 
Rio de Janeiro. Bom Jesus do Norte, que fica no sul 
do Espírito Santo, também está submerso. A Prefei
ta inclusive está aqui hoje em busca de recursos fe
derais. V. Ex", na hora certa, lembra aos governan
tes brasileiros que não se resolve o problema com 
soluções paliativas. Resolve-se, sim, com o aprovei
tamento mais digno e humano das áreas urbanas. 
Esse é um problema tão sério quanto o da ocupação 
das terras agrícolas. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço a 
V. Ex'! pelo pertinente aparte, nobre Senador Gerson 

Camata. A idéia de se melhorar e urbanizar o local 
onde o indivíduo mora é muito pertinente, porque 
nonnalmente ele está próximo ao seu local de tra
balho, razão pela qual não vê aumentado seu gas
to com transporte. Lutamos por isso desde 1968, 
quando apresentamos, ao Governo do Estado na 
época, proposta que previa que 3% do Orçamento 
fossem dedicados à habitação popular. Em cinco 
anos, teríamos todo o Estado urbanizado, com to
dos os favelados vivendo em condições de segu
rança. 

Lamentavelmente, não fomos ouvidos. Por 
essa razão, temos convivido, como bem V. Ex- colo
ca, com esses episódios. Ocorreram em 1966, 1968 
e em outras ocasiões. Infelizmente não servi!:á,ln de 
exemplo - um exemplo cruel - para que mJdá.sse
mos a nossa estratégia nesse setor. 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, são 
pessoas realmente pobres e sem condições que mo
ram nesses lugares. Hoje estamos presenciando 
essa tragédia, mas, no ano passado, convivemos 
com essa mesma situação no Rio de Janeiro. De lá 
para cá, nenhuma providência foi tomada que pu
desse dar alguma garantia a esses moradores, 
como, por exemplo, aos da Cidade de Deus, que li
garam assustados para a minha casa pedindo so
corro. Mas não havia nada que eu pudesse fazer, já 
que não sou governo. Simplesmente o que fiz foi 
avisar a imprensa, para que desse cobertura à co
munidade. O rio estava subindo e ameaçando as ca
sas que haviam sido derrubadas durante o temporal 
do ano passado e reconstrufdas, com autorização 
do Poder Público. 

É impossível levannos a sério como exemplo 
essa experiência amarga, para então dannos a 
atenção devida à população. Sabemos, entretanto, 
que há uma previsão natural. Sendo assim, não 
entendemos por que deixar repetir essa catástrofe. 
Conclufmos, portanto, que só trabalhamos na hora 
do caos, quando vemos planos, campanhas, açõ
es políticas emergenciais, quando temos belfssi
mos discursos solucionadores dos problemas da
quele momento. 

l 
Essas polfticas emergenciais só servem para 

que governantes, como estamos vendo no Estado 
do Rio de Janeiro, avisem a população de que te
mos que ter abrigos, os chamados abrigos provisó
rios. Em seguida, vem a distribuição de alimentos, 
remédios, água potável, roupas, colchonetes; mas 
não se pode aceitar que essas iniciativas sejam to
madas apenas quando ocorrem tragédias como 
essa. Se for decretada calamidade pública, os recur
sos do Governo Federal chegam, mas por que ter 
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que recorrer a essa medida para que esses recursos 
cheguem a essas comunidades? 

Em Minas Gerais, já ocorreram mais de seten
ta mortes, mais de 34 mil pessoas estão desabriga
das. Ora, por que conviver com isso? São mais de 
12 mil casas atingidas. Por que deixar que as cida
des fiquem submersas, como está ocorrendo com 
Ouro Preto, conforme divulgam as notícias dos jor
nais, uma cidade linda, patrimônio cultural da Huma
nidade, onde as pessoas estão:.sendo aconselha
das, inclusive, a abandonar suas casas? 

O Estado do Rio de Janeiro, como não poderia 
deixar de ser, tem oito cidades ati~gidas, em _e:;tado 
de calamidade pública. Mais de 1 O mil pessoas es
tão desabrigadas, sendo que, como foi ressaltado 
pelo Senador Camata em seu aparte, o norte e o no
roeste estão em situação muito mais grave. O rio 
Paraíba, para se ter uma idéia, está subindo cinco 
centímetros a cada duas horas! O que é isso? 

Já disse que a Cidade de Deus está assusta
da, e aí o Governo faz um apelo às igrejas, às asso
ciações, aos clubes, aos estádios, a todos espaços 
possíveis, para que abriguem as pessoas cujas ca
sas foram destruídas pelo temporal. 

Ora, o Governo não pode ficar só assustado 
como está ocorrendo. É um corre-corre sem fim. As 
políticas preventivas não foram aplicadas e tampouco 
o estão sendo, como, por exemplo, a despoluição dos 
rios, contenção de encostas, controle de desmatamen
to, erosão. Nada disso está sendo feito. E agora fica 
um corre-corre, um empurra-empurra que não traz so
lução alguma. FICa o Governo Federal acusando o es
tadual, o estadual acusandO o municipal. 

Estou na tribuna, no dia de hoje, apenas para 
dizer que o empurra-empurra não contribui e não 
traz solução. Precisamos dar as mãos, municípios, 
Estados e União, para juntos lutarmos por mais re
cursos para a infra-estrutura tão necessária e dese
jada, a fim de podermos construir uma opção de mo
radia para a população atingida. 

Aqui, novamente, cito o aparte do Senador 
Camata. Morar em lugar de risco não é uma opção, 
mas uma necessidade, que até hoje não foi vista 
como prioridade, para que a política habitacional 
brasileira atinja esse segmento expressivo da popu
lação, que no Brasil chega à casa dos 35 milhões. É 
muita gente! Precisamos de um plano de médio e 
longo prazo. 

Faço daqui um apelo aos Parlamentares que cxr 
nhecem os Estados de Minas Gerais e do Rio de Ja
neiro, para que busquemos garantir, não só no Orça
mento, mas na política governamental, os recursos ne-

cessários para resolvermos essa situação de uma 
vez por todas. Cada cheia que chega é um susto 
que levamos; mais do que um susto, são verdadei
ros extermínios, porque as pessoas estão morrendo. 

Concluo, Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senado
res, com meu voto de pesar às famnias enlutadas 
dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} 

COncedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Ma
rinho. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira, por 20 minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ao ini
ciar os nossos trabalhos do ano de 1997, sou obri
gado, com desprazer, a vir a esta tribuna para fazer 
um pequeno relato e um veemente apelo à socieda· 
de brasileira, em particular aos mineiros, no sentiqo 
de que alcancemos, com a maior rapidez possível, 
um projeto que possa debelar as crises e as tragé
dias que ocorrem quase que anualmente no rl'lE\U 
Estado com as inundações que mais uma vez se re
petem em cerca de 160 municípios da terra de Mi
nas Gerais. 

De um momento para outro, sem que tivésse
mos uma previsão, fomos surpreendidos no nosso 
Estado por inundações e enchentes de extrema gra
vidade, surpreendendo não apenas a região metro
politana de Belo Horizonte, mas também 22 municf
pios e outras regiões como a do Vale do Rio Doce, 
além de outras áreas que constituem dimensão ex
tensa do nosso território. Somos, em Minas, 853 mu
nicípios, e em quase todos eles houve enchente, 
causando-nos preocupação e levando-nos a tomar 
providências relativas a esses acontecimentos. Na 
verdade, em aproximadamente 150 a 180 cidades e 
municípios, as inundações provocaram desaloja
mentos. Dezenas, milhares de desabrigados foram 
deslocados para abrigos, casas de parentes e repar
tições públicas, numa demonstração de que efetiva
mente este País não tem urna estrutura capaz de 
atender tais situações. 

Ocorre lembrar que, quando assumi o Governo 
de Minas, em 1979, ocorreu urna das mais graves 
inundações no Estado. Mais de 200 mil pessoas fo
ram desalojadas, atravessando momentos difíceis. 
Cerca de 280 pessoas morreram e todo o Brasil fi
cou condoído diante da tragédia que se abateu so
bre Minas Gerais. Naquele momento, tivemos duas 
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íases importantes da nossa ação: a primeira foi a da 
assistência, necessária nesses instantes; em segui
da, a da reedificação de estruturas, como a constru
çao de diques às margens dos grandes rios, como 
ocorreu no rio São Francisco. Essas e outras provi
dências !á contribuíram para não agravar ainda mais 
a situação de crise e de tragédia que se abateu so
bre o meu Estado. 

Sr. Presidente, a imprensa brasileira, particu
larmente a de Minas Gerais, noticiou toda essa si
tuação. É a seguinte a manchete do jornal O Estado 
de Minas: "Calamidade. Minas conta os mortos, de
sabrigados e as perdas causadas pela violência 
das águas". "Chuva passa e o drama fica". O Es
tado de Minas mostra claramente, através de foto
grafias, uma cidade nas proximidades de Belo Hori
zonte, na bacia do Rio das Velhas, atravessando um 
momento difícil. Refiro-me à cidade de Jequitibá, 
ainda submersa, nas proximidades de Sete Lagoas, 
na região de Belo Horizonte. 

Uma outra matéria, no mesmo jornal, diz: "Mais 
três mortos na calamidade. Apesar do período de 
estiagem, chuva continua provocando mortes, e a 
região que mais preocupa é o Vale do Rio Doce". 

O Correio Brazfliense de hoje publica a man
chete: "Minas conta os seus mortos. Vítimas fatais 
das chuvas no Estado já são 46 e há mais de 40 
mil desabrigados". A Folha de S. Paulo, de hoje, 
mostra uma fotografia em que se vê claramente, no 
bairro de Santa Lúcia, em Belo Horizonte, casas 
deslizando, pessoas desabrigadas, numa demons
tração inequívoca de que esse quadro se constitui 
numa oportunidade de, mais uma vez, o Governo se 
voltar para o problema das inundações no Brasil, 
particularmente no sul e no centro-sul do meu Esta
do, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, para que 
não nos tomemos vítimas permanentes da incúria 
ou dos descuidos dos governos na resolução dessa 
questão, que diz resoeito à infra-estrutura e às ques
tões sociais. 

Não recrimino, Sr. Presidente, o chamado 
assistencialismo. Nesta hora, a assistência é ne
cessária, a solidariedade é fundamental, e a so
ciedade mineira. uniu-se por inteiro, governo e 
povo, entidades.públicas e privadas, para socor
rer, de todas as formas possíveis, as populações 
atingidas. 

Reunimo-nos com as lideranças políticas e co
munitárias, com os Prefeitos e Vereadores da região 
metropolitana de Belo Horizonte, prioritariamente, e 
também com Senadores e Deputados, para que nos 
uníssemos, numa demonstração inequívoca, clara, 

da nossa solidariedade, e verificássemos quais as 
providências que poderíamos tomar para minorar 
essa situação. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, conversei bastan
te com o Governador em exercício do meu Estado, 
Deputado Agostinho Patruce. S. Ex", ainda no do
mingo, manteve contato telefônico com o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso que, imediata
mente, recomendou ao Ministro do Planejamento, 
Antonio Kandir, e ao Ministro de Políticas Regio
nais, Fernando Catão, que ficassem atentos e em 
contato permanente com o Governador do meu 
Estado e com as nossas lideranças, para que 
agendássemos medidas e providências indispen
sáveis para minorar o quadro de calamidade em 
que Minas se encontra. 

Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de con
versar com os nossos Deputados e Senadores na 
busca de uma solução. Ainda hoje, conversei, pelo 
telefone, com o Presidente Fernando Henrique Car
doso, que confirmava o contato mantido com o Go
vernador em exercício do meu Estado, com os Mi
nistros de Políticas Regionais e do Planejamento, 
para que todos se unissem para que pudéssemos 
alcançar medidas objetivas e práticas para assistir 
os desabrigados, e encontrar soluções que evitem a 
repetição penmanente dessas calamidades. 

Sr. Presidente, mantive novo contato com o Go
vernador do meu Estado e hoje posso anunciar que, 
ainda amanhã, estará em Belo Horizonte o Ministro 
Fernando Catão, da Secretaria de Políticas Regionais, 
levando delegação expressa do Presidente da Repú
blica para tornar pessoalmente conhecimento da situa
ção ele calamidade em que se encontram grandes 
áreas de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, formular e 
agendar, para decisão do Presidente da República, 
quais as medidas, providências e recursos financeiros 
que poderão ser destinados, Governo de Minas Gerais 
e Governo Federal, para solucionar, tanto quanto pos
sível, essa situação. 

Sr. Presidente, neste momento, a nossa palavra 
é de solidariedade aos mineiros de todos os partidos, 
de todas as facções e de todas as condições sociHis. 
Ao mesmo tem!X>. manifestamos a nossa inconf~rmi
dacle !X>r não estarem sendo tomadas providências 
no sentido de que sejam elaborados projetes para 
evitar situações como a que ocorre no momento. 

No Governo de Minas, colaboramos prioritaria
mente com a assistência e também com a constru
ção de obras, sobretudo às margens dos rios e das 
estradas, para evitar acidentes mortais, situações de 
vexame e de descalabro. 
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A nossa esperança é que o Rio de Janeiro, o 
Espírito Santo e o meu Estado, Minas Gerais, obte
nham não apenas asSistência imediata, mas tam
bém medidas urgentes de infra-estrutura, para que 
não sejam novamente atingidos por calamidades 
dessa natureza. 

Conversei hoje com o Presidente da Câmara 
Municipal de Governador Valadares, Vereador Re
nato Fraga. Ele me dizia que aquela cidade apresen
ta, no momento, um quadro de 40 mil desalojados, 
uma área absolutamente ilhada e uma total falta de 
assistência. 

Portanto, acredito que amanhã, em Minas 
Gerais, com a nossa presença e a do Presidente 
da República, representado pelo Ministro de Polrti
cas Regionais, Fernando Catão, possamos revelar 
a Minas e aos mineiros que o Governo Federal, o 
Governo do Estado e a nossa sociedade unem-se 
para dar um passo decisivo, não apenas quanto à 
assistência, mas também quanto à construção de 
obras fundamentais para evitar calamidades dessa 
natureza. 

Convoco, portanto, o Congresso Nacional, par
ticulannente o Senado, para que coloquemos de 
lado alguns assuntos que não têm tanta urgência e 
nos voltemos para assuntos prioritários, a fim de evi
tar que este País continue sendo injusto e as autori
dades não sejam acusadas, como estão sendo em 
Minas Gerais, de descurar das soluções definitivas 
para evitar crises e calamidades como as que estão 
ocorrendo no momento. 

São essas, Sr. Presidente, as minhas palavras 
de apelo aos Senadores e a todo o Congresso, para 
que nos unamos ao Governo Federal e à sociedade 
brasileira, urgentemente, no sentido de buscar solu
ções que evitem tragédias como a que está vivendo 
agora o meu Estado de Minas Gerais. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Ernandes Amorim, 4l Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N21, DE 1997 

Altera o Art. 61 do Decreto-Lei n2 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O inciso 11 do art 61 do Decreto-lei n2 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alfnea i, substituindo-se as 
atuais alíneas i, J, e I, respectivamente, pelas alt
neas J, I em: 

"Art. 61 ................................................ . 

I - ························································· 
11- ························································ 

i) contra policial civil ou militar, no exer
cício da função. . ....................................................................... 

Art 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A criminalidade, que cresce nos grandes cen
tros populacionais, agravada pela organização do 
crime, impõe maior proteção à autoridade policial, 
para que esta consiga proporcionar a segurança in
terna e a tranqúilidade imprescindíveis à construção 
e manutenção de relações harmoniosas da socieda
de. 

A população vive apavorada com a possibilida
de de ser assaltada, violentada, morta, seqúestrada 
ou ameaçada pelos criminosos de todos os tipos, 
cujo número aumenta a cada dia. No meio do fogo 
cruzado entre polfcia e bandido, desenvolve-se nas 
classes sociais um mercado de indústria da segu
rança, como descrença no sistema formal, onde no
tam-se sistema de alarme, fechaduras especiais, po
liciais privados, a utilização de cães e outros meios 
de segurança. 

É preciso buscar a confiança das classes so
ciais em relação à eficácia dos mecanismos oficiais 
de combate ao crime, resguardando-se principal
mente a vida dos policiais civis ou militares, para 
que não sejam alvo dos balldidos, os quais, além de 
outros objetivos reprováveiS, visam também à de
sestabilização do aparato estatal. 

O presente projeto objetiva incluir atentados 
contra a vida de policiais civis ou militares entfij as 
circunstâncias agravantes de pena. A pretensãÓ Par-
te da observação de que o agente policial é, invaria
velmente, alvo preferencial da ação de marginais, 
Se o policial é eliminado fisicamente, (\U dominado 
pela violência fica evidentemente facilitada a prática 
de crimes pela marginalidade. Neste sentido, dis
pensar maior proteção aos agentes da lei representa 
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reforço à proteção da coletividade, não mero privilé
gio corporativo. Paralelamente, pretende-se com 
esta proposição, começar a criar uma nova imagem 
da policia, como a verdadeira guardiã da sociedade, 
que está a exigir condições culturais, materiais e hu
manas mais adequadas ao extenuante, trabalho de 
manutenção da ordem. 

Isto posto, conclamamos os ilustres Pares 
para a aprovação deste projeto, que busca res
guardar diretamente o agente da segurança públi
ca e, por conseqüência, a paz e a tranqüilidade da 
coletividade. 

Sala das Sessões, 7 de janeiro de 1997. Sena
dor José Roberto Arruda. 

~GISLAÇÃO CIT"ADA 

DECRETO-LEI N2 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

Circunstâncias agravantes 
Art 61. São circunstâncias que sempre agra

vam a pena, quando não constituem ou qualificam o 
crime: 

I -a reincidência; 
I I -ter o agente cometido o crime: 
a) por motivo fútil ou torpe; 
b) para facilitar ou assegurar a execução, a 

ocultação, a impunidade ou vantagem de outro cri-
me; 

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissi
mulação, ou outro recurso que dificultou ou tomou 
impossível a defesa do ofendido; 

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, 
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 
podia resultar perigo comum; 

e) contra ascendente, descendente, irmão ou 
cônjuge; 

f) com abuso de autoridade ou prevalecen<Xr 
se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; 

- Abuso de autoridade: lei n2 4.898, de 9 de 
de2embro de 1965. 

g) com abuso de poder ou violação de dever 
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; 

h) contra criança, velho ou enfenno; 
i) quando o ofendido estava sob a imediata 

pmteção da autoridade; 
J) em ocasião de incêndio, naufrágio, inunda

ção ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça 
particular do ofendido; 

I) em estado de embriaguez preordenada; 

-Artigo com redação determinada pela Lei r,l 

7.209, de 11 de julho de 1964. 
-Vide Código de Processo Penal, .;;.n. 484. 

LEI N29.318, DE 5 DE DEZEMBRO uE t SSO. 

Altera a alínea h do inciso 11 do art. ô 1 
do Código Penal. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional a eu 

sanciono a seguinte Lei. 
Arl 12 A alínea h do Inciso ii d<l cm. ó1 :J.:> 

Código Penal- Decreto-Lei n2 2.848, ue 7 .1e de
zembro de 1940, com a reforma introduzioa cala Lei 
n2 7.209, de 11 de julho de 1984, passa a '.'igorar 
com a seguinte redação: 

"Art 61. ·······--··--······························-···· 

11- .................................. ·······-··--·········· 

h) contra a criança, velho, emermo cu 
mulher grávida 

Arl 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Brasllia, 5 de dezembro 1996. 17~ aa ~~~o€
pendência e 1082 da República. - FEfiNMIOO 
HENRIQUE CARDOSO- Nelson À. Jobim. 

(À Comissão de Constituição, Justiça € ,;;aa
dania -decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~12 2, DE 1 S9i' 

Dispõe sobre a transformação .Jas R& 
petidoras de Televisão de Palmas. Capital 
do Estado do Tocantins, na Amazônia L::gal, 
em Estações Geradoras de sinais, e aà ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 as atuais executantes de Serviços Esr;e

ciais de Repetição e Retransmissão de Tele•.tisao, 
regularmente instaladas na Capital do Estado do To
cantins, que demonstrarem, em pedido formuiado ao 
Ministério das Comunicações, o enquadramento de 
suas repetidoras nas disposições da legislação vi
gente, referentes ao Serviço de Geração de Sons e 
Imagens, terão suas autorizações transformadas em 
COIICessão para execução e exploração do resoectJ
vos Serviço de Geração naquela CapitaL pelo orazo 
de 15 (quinze) anos. contados a oartir da aata da 
transformação da outorga. 
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§ 12 A Comprovação do atendimento, por parte 
da repetidora. das nonnas vigentes, referentes à 
concessão de outorga para geração de sons e ima
gens, assegurará a tránsfonnação das autorizações 
das emissoras operadoras dos serviços de R1V de 
Palmas em concessão para a prestação do serviço 
de geração de sons e imagens na mesma localida
de, com área de serviço regional; 

§ 22 Referido pedido deverá ser protocolado no 
prazo máximo e improrrogável de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data da publicação desta Lei. 

§ 32 O Poder Executivo, através de seu órgão 
competente, atendidas as exigências deste artigo, 
expedirá, no prazo de sessenta dias, o correspon
dente ato de outorga da concessão para a prestação 
do serviço de geração de sons e imagens (Estação 
Geradora) no município de Palmas. 

§ 42 O silêncio do Poder concedente no fim dos 
60 (sessenta\ dias. contados da data da entrega do 
requerimento, implicará na autorização, excetuados 
os casos nos quais os requerentes não atendam às 
exigências estabelecidas no caput deste artigo. 

Art. 22 A partir da data da publicação desta Lei, 
as empresas executantes do serviço de retransmis
são no município de Palmas, Estado do Tocantins, 
enquanto não for transfonnada a autorização em 
concessão do serviço de geração de sons e .. ima
gens, conforme previsto no artigo anterior, deverão 
prosseguir na prestação do serviço já autorizado, 
nos termos da Licença de Funcionamento, observa
da a iegislação vigente. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A presente transfonnação satisfaz aos anseios 
da população atendida pelos atuais serviços presta
dos, aprimora a qualidade dos mesmos, estimula no
vos investimentos na região, gera novos empregos, 
possibilita uma maior integração da vasta região da 
Amazônia Legal, a qual, aliada às condições mesa
lógicas, estão a dificultar as comunicações e integra
ções dos estados que a compõem, bem como as di
ferentes regiões nacionais. 

Destaca-se que o Estado do Tocantins, criado 
pela Carta de 5-10-88 e implantado em 1-1-89, em 
território desmembrado do Estado de Goiás, locali
zado na região norte do País, é parte integrante da 
Amazônia Legal, de que trata a Portaria Ministerial 
n2 93, de 19-7-89 (DOU, 2ü-7 -89), do Ministério das 
Comunicações. 

Desde sua criação e instalação, não teve opor
tunidade de ser contemplado com nenhum processo 
de licitação para concessão de canais de radiodifu
são, seja de rádio ou televisão, pennanecendo, até 
hoje, com seu imenso território, com as mesmas ge
radoras concedidas ainda quando território goiano, 
em número insuficiente e desproporcional a seu ter
ritório e população. 

Não fosse a possibilidade de instalação de es
tações retransmissoras de televisão, autorizadas 
pela regulamentação do Decreto n2 81.600, de 254-
78, configurado estaria um quadro extremamente 
danoso ao processo de implantação do novo estado. 

Soma-se, ainda, à iniciativa dos pioneiros do 
setor, que a despeito das restrições, utilizaram toda 
sua criatividade, praticidade e eficiência, aliados aos 
altos investimentos realizados e à atual legislação, 
permitindo à Capital do Estado do Tocantins, Pal
mas, alcançar o desenvolvimento que hoje possui. 

Se assim não fosse, a capital do Estado, Pal
mas, apesar dos esforços de se construir uma cida
de planejada e inserida na modernidade, estaria en
cravada no século passado, no que se refere à ra
diodifusão. 

É urgente, premente, a transformação' objeto 
desta Lei, atendendo assim aos anseios da f:>opula
ção local. 

É, também, uma forma de estimular novos in
vestimentos na região, através da valorização dos 
pioneiros que, desde o início da criação do Estado e 
instalação da nova Capital, arcaram com altos riscos 
dos investimentos realizados nas emissoras instala
das na Capital, estimulando o desenvolvimento do 
novo Estado, e que apesar disso, estão sofrendo 
restrições no exercfcio das suas funções sociais, vis
to estarem autorizadas a operarem, apenas como 
meras repetidoras, em que pese o fato de estarem 
presentes todas as condições técnicas e legais de 
serem geradoras; 

Ou seja, todas as emissoras instaladas na Ca
pital do Estado do Tocantins, são caracterizadas 
corno R1V, embora desenvolvam atividades sociais 
importantes na consolidação de Palmas. 

No presente, Palmas conta com uma emisso
ra de TV Educativa e mais 5 (cinco) estações re
transmissoras de rede comerciais, as quais, desde 
o início do surgimento da nova Capital se preocu
param em atender todas as expectativas e neces
sidades da população de pioneiros que para lá 
corriam. 

Dessa forma , com ações de elevado risco, 
operacionais e financeiros, possibilitaram à comuni
dade contar com um serviço de radiodifusão de sons 
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e ima~ens essenci<:tl à educação, informação e en
tretemmento, amemzando assim as dificuldades na
turais decorrentes da própria natureza do processo 
p1one1 ro de construção da cidade e desenvolvimento 
do Estado do Tocantins. 

O esforço por parte dos empresários consoli
d?u-se, hoje, numa estrutura de serviços de televi
sao de boa consistência técnica e operacional. 

_ A alteração desse quadro, em tranca expan-
sao. certamente acarretará uma interrupção no seu 
andamento normal e numa inevitável paralisação do 
processo de evolução dos serviços, com grandes 
prejuízos diretos à comunidade assistida. 

A realidade atual das RTV de Palmas é fruto 
das circunstâncias da época de sua implantação, 
muito semelhante a que foi verificada no ambiente 
de DISTV, situação essa, nesse caso, reconhecida e 
devidamente amparada quando da regulamentação 
da Televisão a Cabo, através da Lei n11 8.9n, de 6 
de janeiro de 1995, na qual foram transformadas as 
DISTV em operação. 

É fato que a implantação de Geradoras em 
Palmas irá otimizar a promoção da cultura regional, 
nacional e universal, a diversidade de fontes de in
formação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade 
política e o desenvolvimento social e econômico de 
toda a região, enaltecendo os valores regionais; 

A presente transformação é, também, urna for
ma de valorização dos pioneiros da radiodifusão no 
Estado do Tocantins, os quais, como já foi dito, reali
zaram altos investimentos, com grandes riscos, pos
suindo grande experiência no ramo, sendo conhece
dores dos problemas, nessa área, que afligem o Es
tado, bem como detentores, atualmente, de todas as 
condições técnicas e econômicas para serem Gera
doras e não apenas retransmissoras. 

Esses são, dentre outros, os principais motivos 
ensejadores da presente proposta de Lei, a qual visa 
assegurar o contínuo oferecimento de um bom servi
ço ao público, estimular novos investimentos no se
tor, gerar mais empregos, fortalecer a comunidade 
local, propiciar urna maior e melhor integração da 
Amazônia Legal. 

Sala das Sessões, 7 de janeiro de 1997.- Se
nador Leomar Quintanilha. 

LEGISLAÇÃO CrTADA 

DECRETO N2 81.600, DE 25 DE ABRIL DE 1978 

Aprova o regulamento dos serviços 
especiais de repetição e de retransmis
são de televisão. 

LEI N11 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995 

Dispõe sobre o serviço de TV a 
Cabo e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

Gabinete do Ministro 

PORTAR IA Nll 93, DE 19 DE JULHO DE 1989 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições 

Considerando as grandes distâncias que sepa
ram os centros populacionais na Amazônia Legal, 
distâncias estas que, aliadas às condições mesológi
cas, dificultam as comunicações; 

Considerando a política relacionada com as di
ferenciações regionais da cultura brasileira., buscan
do integrá-las em seu próprio contexto e; 

Considerando o disposto no Decreto n2 96.291 , 
de 11 de julho de 1988, que alterou o Regulamento 
dos Serviços Especiais de Repetição e de Retrans
missão de Televisão, aprovado pelo Decreto n2 
81.600, de 25 de abril de 1978; 

Resolve: 
I - Estabelecer, para. fins do § 22 do art. 17 do 

Regulamento dos Serviços Especiais de Repetição e 
de Retransmissão de Televisão, aprovado pelo De
creto n2 81.600, de 25 de abril de 1978, e alterado 
pelos Decretos n2s 84.064, de 8 de outubro de 1979, 
87.074, de 31 de março de 1982 e 96.291, de 11 de 
julho de 1988, que serão consideradas •regiões de 
fronteiras de desenvolvimento do País", as da Ama
zônia Legal, conforme definido na Lei n2 5.173, de 
27 de outubro de 1966, com alterações e inovações 
introduzidas pela Lei n2 5.374, de 7 de dezembro de 
1967. 

11 - A inserção dos programas de interesse co
munitário, definidos na alfnea f do art. 42 do Regula
mento citado, com a alteração introduzida pelo Decreto 
n2 96.291, de 11 de julho de 1988, a ser realizada, tan
to pelas estações retransmissoras localizadas na Ama
zônia Legal, conforme definido no item anterior, como 
pelas retransmissoras educativas de todo o Pafs, não 
deverá ultrapassar a 15% (quinze por cento) do total 
da programação da estação geradora de televisão a 
que a retransmissora estiver vinculada 

11.1. O conteúdo dos programas inseridos pelas 
retransmissoras deve atender aos seguintes requisitos: 

a) veiculação de notfcias e informações de in
teresse comunitário e de caráter local; 

b) ênfase a aspectos e valores inerentes à cul
tura. local ou ao bem-estar individual e coletivo, vi-
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sando ao aprimoramento e à consolidação da vida 
comunitária. 

III - As inserções publicitárias locais, definidas 
na alínea g do art 42 do mesmo Regulamento, com 
a alteração do mencionado Decreto n2 96.291/88, 
realizadas pelas estações retransmissoras localiza
das na Amazônia Legal, conforme definido no item I, 
deverão ser feitas no mesmo espaço de tempo des
tinado pelas estações geradoras cedentes da pro
gramação à sua publicidade co~rcial local. 

IV - Nos termos da Portaria lnterministerial n2 
162, de 20 de agosto de 1982, programas de inte
resse comunitário, produzidos -pelas estações re
transmissoras educativas, deverão-atender às dire
trizes gerais para eles estabelecidas e estarem apro
vados pelo órgão próprio da Fundação Centro Brasi
leiro de Televisão Educativa- FUNTEVE. 

V - Nos termos da legislação vigente, às esta
ções retransmissoras educativas fica vedada a in
serção publicitária local, sendo-lhes proibida, tam
bém, a retransmissão qualquer propaganda, direta 
ou indireta, bem como o patrocínio dos programas 
retransmitidos, mesmo que nenhuma propaganda 
seja feita através dos mesmos. 

VI - Rcam revogadas as Portarias MC n2 81, 
de 31 de março de 1986 e 270, de 30 de outubro de 
1986. 

Esta portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação. - Antonio carlos Magalhães. 

(A Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os 
projetas serão publicados e remetidos às comissões 
competentes, devendo ter as suas tramitações ini
ciadas a partir do dia 17 de fevereiro próximo. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Casildo 
Maldaner. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 2, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R. I. do 

Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei da Câmara n2 081 , de 1994, que • Altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre 
o Jus Postulandi, a assistência judiciária e a repre
sentação elos menores no toro trabalhista". 

Sala das sessões 7 de janeiro de 1997. - Se
nador Beni Veras - Presidente da Comissão de As
suntos Sociais. 

REQUERIMENTO N2 3, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.l do 

Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara n21 00, de 1994, que "Rxa 
piso salarial para o jornalista e dá outras providê
cias". 

Sala das sessões 7 de janeiro de 1997. - Se
nador Beni Veras- Presidente da Comissão de As
suntos Sociais. 

REQUERIMENTO N2 4, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.l. do 

Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei da Câmara n2 105, de 1994, que "Conce
de adicional de periculosidade aos empregados que 
especifica". 

Sala das sessões 7 de janeiro de 1997. - Se
nador Beni Veras. - Presidente da Comissão de As
suntos Sociais. 

REQUERIMENTO N2 5 DE 1997 

Requeiro nos termos do artigo 172, I, do RI do 
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei do Senado n2 209 de 1995, que "Institui 
o Programa de Geração de Moradia Popular e cria 
o Fundo de Incentivo à Construção de Habitações 
Populares- FUNDOCASA-BR". 

Sala das Sessões, 7 de Janeiro de 1997. -
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N2 6, DE 1997 

Requeiro nos termos do artigo 172, I, do RI do 
Senado Federal a inclusão em ordem do dia do 
Projeto de Lei do Senado n2 238 de 1995, que "Dá 
nova redação ao § 22 do art 51 da Lei n2 8.069 de 
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e acrescenta-lhe os§§ 52, 62, 72 e 82". 

Sala das sessões, 7 de janeiro de 1997. - Se
nador Beni Veras, Presidente da Comissão de As
suntos Sociais. 

REQUERIMENTO N2 7, DE 1997 

Requeiro nos termos do artigo 172, I, do RI do 
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei do Senado n2 241, de 1995, que ·Altera 
o art. 389 do Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CL T)". 

Sala das Sessões, 7 de Janeiro de 1997. -
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Os 
requerimentos lidos serão incluídos em Ordem do 
Dia oportunamente, nos termos regimentais, deven
do ter suas tramitações iniciadas a partir do dia 17 
de fevereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 8, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno 

do Senado Federal requeiro a Vossa Excelência 
que, observado o rito dos incisos III e IV do artigo ci
tado, solicite, ao Exm2 Senhor Ministro da Fazenda, 
informações sobre o Programa Carta de Crédito
CEF, forma do rol de questões que se segue: 

a) Natureza do Programa 

1 . Quais os critérios técnicos informadores do 
produto Carta-de-Crédito-CEF? A índole do Progra
ma é a da casa própria? 

2. Qual a repercussão exata do Programa (em 
termos percentuais) sobre o atual déficit acumulado 
de habitações e seu recorte no planejamento gover
namental do Setor, por Unidade Federada? 

3. Quais os critérios de admissão ao Progra-
ma? 

b) Custos da Carta de Crédito 

4. Quais os custos bancários, financeiros e ou
tros que incidem sobre o valor básico da carta de 
crédito? 

5. Qual a relação saudável exigida entre o 
reembolso, no longo período do mútuo e a renda 
pessoal (ou familiar, se for o caso) exigida e compro-
vada. · 

6. Qual o deságio admitido pela CEF em tran
sações efetuadas pelo mutuário com a carta-de-cré
dito outorgada? 

c) Dimensão atual do Programa 

7. Qual o número de candidatos atendidos e o 
valor do empréstimo concedido, por UF e a cada 
mês, desde o intcio do recente Programa? 

8. Por que a Caixa admitiu imóveis antigos ao 
financiamento? 

9. Qual a origem dos recursos movimentados 
pela CEF neste Programa? 

1 O. Qual a alteração nos depósitos de caderne
ta de poupança, fundos de investimentos e conta 
corrente após o anúncio deste Programa? 

Sala das Sessões, 7 de janeiro de 1997 - Se
nador Júlio Campos- PFL-MT. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do art. 216, Inciso III, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
PreSidência recebeu a Mensagem n2 48, de 1997 
(N2 15/97, na origem), de 3 do corrente, encami
nhando o demonstrativo das emissões do real refe
rentes ao mês de novembro de 1996, as razões de
las determinantes e a posição das reservas interna
cionais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 49, de 1997 (nll-
17197 na origem), de 3 do corrente, pela qual o Se
nhor Presidente da República, nos termos do art. 52, 
inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autori
zada a contratação de operação de crédito externo, 
no valor equivalente a até 350 milhões de dólares 
norte-americanos, de principal, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, destinada a financiar, par
cialmente, o Projeto de Reforço à Reorganização do 
Sistema Único de Saúde - REFORSUS, a ser exe
cutado pelo Ministério da Saúde. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n2 3.672196, encaminhando dados referentes 
à dívida dos governos estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, disponíveis naquele Órgão, tendo 
por base o mês de novembro de 1996. (Diversos n2 
1, de 1997) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao C~ 
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.531-1, 
adotada em 31 de dezembro de 1996 e publicada no 
dia 2 de janeiro de 1997, que "dá nova redação aos 
arts. 24, 26 e 57 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição, institui normas para licitação e contra
tos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei n2 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre 
o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos·. 
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De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
nl!. 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Senadores 

Suplentes 

EM0.6.. 
Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Francelina Pereira 
Joel de Hollanda 

PSDB 

José Serra Sérgio Machado 

PT 

José Eduardo Outra Benedita da Silva 

PTB 

Emilia Fernandes Regina Assumpção 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

José Carlos Aleluia 
Raul Belém 

Ricardo Barros 
Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Hermes Parcianello Edinho Bez 

Odelmo Leão 

Salvador Zimbaldi 

Fernando Gabeira 

Bosco França 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Itamar Serpa 

PV 

PMN 

De acordo com a Resolução nl!.1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 7-1-97- designação da Comissão Mista; 
Dia 8-1-97- instalação da Comissão Mista; 
Até 7-1-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 16-1-97- prazo final da Comissão Mista; 

Até 31-1-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.563, 
adotada em 31 de dezembro de 1996 e publicada no 
dia 2 de janeiro de 1997, que "dispõe sobre a inci
dência do imposto de renda na fonte sobre rendi
mentos de beneficiários residentes ou domiciliados 
no exterior". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
nl!. 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Sérgio Machado 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Francelina Pereira 
Joel de Hollanda 

PSDB 

Geraldo Melo 

PSB 

Antonio Carlos Valadares 

PPS 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Eliseu Resende Betinho Rosado 
lberê Ferreira João Magalhães 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 

Michel Temer 

Odelrno Leão 

José Aníbal 

Sandra Starling 

Matheus Schmidt 

Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PT 

Nilmário Miranda 

PDT 

Sílvio Abreu 
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De acordo com a Resolução nl!.1, de 198g.CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 7.1-97- designação da Comissão Mista; 
Dia 8-1-97- instalação da Comissão Mista; 
Até 7-1-97 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 16-1-97 -prazo final da Comissão Mista; 
Até 31-1-97- prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 

Presidência recebeu o Offcio nl!. 1.077, de 23 de de
zembro de 1996, do Presidente da Câmara dos De
putados, encaminhando abaixo-assinado de cidadã
os da Zona da Mata de Minas Gerais, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara nl!. 94, de 1996 (n-'2 
1.457/96, na Casa de origem), que institui a Lei de 
Proteção de Cultivares e dá outras providências. 

O expediente foi autuado em processo espe
cial, volumes I e 11, nos termos do art. 263 do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência comunica ao Plenário que na sessão do 
dia 19 de dezembro último foi lido o Relatório n.2 5 
de 1996, referente à conclusão dos trabalhos da C~ 
missão Especial criada pelo Requerimento n.2 585, 
de 1996, destinada a apurar a situação dos garim
peiros em Serra Pelada. 

Naquela oportunidade, deixou de integrar o re
ferido Relatório o projeto de decreto legislativo apre
sentado corno sua conclusão, em virtude da insufi
ciência de subscritores da matéria, nos termos do 
parágrafo único do art. 245 do Regimento Interno. 

Uma vez satisfeito o dispositivo regimental, a 
Presidência determina a publicação do Projeto como 
parte integrante do Relatório n2 5, de 1996. 

É o seguinte o projeto: 

DECRETO LEGISLA TlVO N2 , DE 1996 

Susta os efeitos da aprovação do Pre
sidente da República à Nota ConjurNiinfra 
n2 24192, através da Exposição de Motivos 
n219192, do Ministro de Estado da Infra-Es
trutura, publicada em 24 de março de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É sustado os efeitos da Nota Con

jur/Minfra n.2 24/92, aprovada pelo Presidente da Re
pública através da Exposição de Motivos o2 19/92, 
do Ministro de Estado da Infra-Estrutura, publicada 
no Diário Oficial da União de 24 de março de 1992. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em v1aor 
na data de sua publicação. -

Justificação 

A Constituição ampliou a competência de fisca
lização e controle do Poder Legislativo, fixando-lhe 
"sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa", nos termos de seu art. 49, V. 

A Nota Conjur!Minfra n2 24192, com aprovação 
do Presidente da República através da Exposição de 
Motivos n2 19/92, do Ministro da Intra-Estrutura, con
forme publicado no Diário Oficial da União de 24 de 
março de 1992, vincula a administração, constituindo 
ato que se reveste de modalidade normativa, restau
rando a integridade do decreto de lavra n2 74.509!74, 
do qual a lei n2 7.159, de 1984, retirou área de 100 
hectares, permitindo a garimpagem, conforme a reda
ção da lei n2 7.599, de 1987, e delegando a ato do Po
der Executivo a prorrogação do prazo da garimpagem. 

Portanto, a restauração do direito retirado pela 
lei, ultrapassa essa delegação e exorbita o poder re
gulamentar porque o direito minerai, no caso, restau
rado por aprovação de parecer, consoante a Consti
tuição, é concedida em forma prescrita na lei. Não 
havendo poder de represtinação ao Executivo, deste 
direito, que a lei revogou, retirou. Ademais, resulta 
deste ato abusivo, enorme conflito social, tensão, e 
confusão jurídica envolvendo milhares de pessoas 
no sul do Estado do Pará. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Vol
ta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá, que dispõe de 20 minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srlls e Srs. Senadores, o ano de 1996 demons
trou que é preciso que o Senado Federal ocupe com 
mais firmeza e completeza questões de acompanha
mento sobre o sistema económico brasileiro. 

Entre os vários fatos ocorridos em 1996, verifi
cou-se, por exemplo, a questão do endividamento 
dos Estados e a celeuma criada no final do ano, in
clusive com comissão de investigação, sobre a dívi
da dos precatórios emitidos por alguns Estados bra
sileiros. 

Por isso, estou apresentando um projeto nesta 
Casa no sentido de dotar a Comissão de Assuntos 
Económicos e o próprio Senado de mais algumas 
prerrogativas que entendo fundamentais, para que 
possamos exercer o controle de uma área tão impor-
tante quanto a área econômica do Governo. · 
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O projeto por mim apresentado prevê que os 
dirigentes de entidades financeiras, nos moldes do 
8anca Central, sejaf\1 também sabatinados e te
:'ham a aprovação do Senado Federal, como os pre
sidentes e os diretores do Banco do Brasil, da Caixa 
~conômica, do Basa., enfim, de entidades que atuam 
no sistema financeiro federal. 

Esse projeto também se refere a uma caixa 
~retê existente hoje no País, à qual pouco se dá 
;:..tenção. que é exatamente a questão das liquidaçõ
~s de entidades financeiras. Existem hoje no Brasil 
:""~ais de quinhentas entidades sendo liquidadas e 
~mandadas por funcionários do Banco Central ou 
funcionários federais, sem nenhum tipo de controle e 
~camoanhamento. 

Portante, no projeto que apresento, proponho 
-=iUe esses liquidantes de entidades financeiras tam
~ém seiam submetidos à sabatina e à aprovação do 
Senaao Federal. Dessa forma, entendo que teremos 
ccndição de exercer mais plenamente tal controle, o 
'Jue e.té agora não está sendo feito. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. EJcl um 

O SR. ROMERO JUCÁ - Com muita satisfa
ção. (~oncedo o aoarte a V. Ex-, Senador Geraldo 

.. 
O Sr. Geraldo Melo - Senador Romero Jucá, 

-:'-leria rne congratular com a iniciativa de V. Ex-, 
:':lm•Janto é compatível com o espírito da Constitui
,~ãc. J~ie ciaramente procurou dar grandes respon
o:aoilidaoes ao Senado Federal em assuntos que di
gam resoeito à política económica e financeira do 
raís. em questões oe política externa e de seguran
ç2 f'?cíoPai. É claro, na Constituição, que essas 
~reas ficaram, quase que exdusivamente, no campo 
da comoetência privativa do Senado, aJém, eviden
tememe, aas atribuições do Poder Executivo. Ape
nas oueria complementar, dizendo a V. Ex- que não 
oasm fazer a argüiçã.o da autoridade ou do candida
~0 ::: •Jm2. determinada função para que ele possa ob
:er uma manifestação de confiança do Senado Fe
:leraL '"'- rneu ver, a exigência da confiança passa a 
ser um atributo daquela função, um atributo que pre
:::isa. ser preservado por quem a exerça Portanto, se 
oara assumir o cargo a pessoa precisa da aprova
ç3.o rrévia do Senado, da mesma fonna deverá per
jê-lo no dia em que o Senado não confiar mais nela. 
.,credito aue o projeto de V. Ex- vai criar a oportuni
)ade o2.ra que se debata emenda constitucional que 
,:motie o número de autoridades cuja investidura de
. ;:;n;:a :J2. c,orovacão prévia do Senado e que incor
-:'8fG c. esse rito a possibilidade de o Senado retirar a 

sua aprovação. Fora dessa hipótese, seria preferível 
que ninguém fosse submetido à apreciação do Se
nado Federal, porque a nossa intervenção seria me
ramente gestual, pois o gesto de aprovar sena total
mente inócuo. Entendo que o projeto de V. Ex- ofe
rece a oportunidade para um debate, que é muito 
importante no momento em que este Pais se preo
cupa em se modernizar e atualizar as práticas de 
sua vida pública 

O SR. ROMERO JUCÁ- Agradeço a V. ExA 
pela sua contribuição, Senador Geraldo Melo, indu~ 
sive registrando a importância do projeto. O meca
nismo estaria implícito, mas é importante que fique 
daro que, efetivamente, pode ser dado um voto de 
desacordo com esse gerencíamento financeiro. E 
mais: o projeto prevê que, de seis em seis meses, 
as entidades em liquidação encaminhem relatório 
sucinto da execução dessa liquidação à Comissão 
de Assuntos Econômicos, do Senado, por entender
mos importante o acompanhamento dessas caixas
pretas de liquidação e que, no prazo de 90 dias da 
aprovação, o Governo Federal remeta o nome dos 
atuais ocupantes a fim de serem sabatinados. 

Darei entrada neste projeto esta semana e 
para o quaJ contarei com o apoio, através de emen
das, dos Srs. Senadores, no sentido de ser ampliado 
e melhorado. Mas entendo ser da maior importância 
que essas entidades financeiras tenham efetivamen
te acompanhamento e que seja fortalecida a atua
ção da Comissão de Assuntos Econômicos do Se
nado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENlE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Pres!dente, 
eu desisto. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campeio) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Romeu Turna. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, quero ocupar a 
tribuna apenas para me referir a um projeto do novo 
Diretor do Denarc, da Polícia de Combate ao Narco
tráfico da Cidade de São Paulo, Dr. Marco Antonio 
Ribeiro de Campos, sob as ordens de cujo pai ;e a 
felicidade de trabalhar. Mas o que me traz aqui é 
uma pesquisa recém-apresentada pelo O Estado de 
S.Paulo, rnde se anuncia a criação de urna equipe 
especial para combater as drogas nas escolas. um 



28 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

projeto chamado Grupo de Apoio e Proteção às Es
colas, o Gape. 

Recentemente, em conversa com o Dr. Mar
co Antonio, que foi empossado como Diretor do 
Departamento, no final do ano, ele me dizia que 
estava elaborando um projeto e aguardando auto
rização do Sr. Secretário de Segurança e do Sr. 
Governador. Acredito que essa autorização já te
nha sido concedida e deverá ser anunciada em 
breve. Trata-se de um projeto ir.teressante, por
que, ultimamente, a população vem reclamando 
da falta de policiamento nas escolas, que foi mote 
de campanha, principalmente, no Município de 
São Paulo, onde se discutia a municipalização das 
Polícias ou a concessão do poder de polícia em 
determinadas áreas por convênio com os Estados 
à Guarda Municipal. 

Esse projeto, além de fazer um levantamento, 
procurar identificar as áreas de venda de drogas e 
os próprios vendedores de drogas, vai, automat
icamente, manter um policiamento efetivo nas esco
las estaduais e municipais, o que trará um pouco 
mais de tranqüilidade à população, que sofre com o 
medo de deixar seus filhos nas escolas, onde, à 
mercê de traficantes, de marginais, estão sempre 
em risco pennanente não só do vício no uso da dro
ga como da agressão por marginais que não têm ne
nhum um tipo de escrúpulo. 

Para se ter uma idéia, os traficantes que tra
balham nas proximidades das escolas cobram pe
dágio dos comerciantes lá estabelecidos e impe
dem, pela imposição do medo, que a Polícia seja 
chamada para identificar e prender os responsá
veis por essas atitudes que denigrem a própria 
qualidade humana do cidadão. Verificamos que 
essa pesquisa demonstra um aumento assustador 
no consumo de cocaína e maconha pelos jovens e 
o consumo entre os menores de rua. E também 
traz urna identificação das quantidades de apreen
são feitas pela Polícia 

Para se ter uma idéia do aumento desse con
sumo, temos um quadro que traz os seguintes da
dos: o solvente (que é a cola de sapatéiro), em 
1987, teve um índice de 14,7%; em 1989, foi para 
17,3%; em 1993, caiu um pouco para 15,4%. A 
maconha, em 1987, subiu, nesse interregno, para 
70%; em 1993, a mais recente pesquisa, mostra 
67,5% do consumo de maconha por jovens nas 
escolas - e, o que é assustador, às vezes, alunos 
até do 12 Grau. 

Quero cumprimentar o Dr. Marco Antonio, o Dr. 
Godofredo Bittencourt e outros delegados por essa 
iniciativa que trará alguma preocupação a este Se
nado, tendo em vista que foi aprovado, na Câmara 

dos Deputados, o projeto que modifica a Lei de 
Combate às Drogas, praticamente descriminalizando 
o consumo de drogas. 

Quero alertar esta Casa no sentido de que nos 
preocupássemos com dois aspectos que devem ser 
discutidos. É importante ou não a pena de privatiza
ção de liberdade do usuário de droga? A minha opi
nião é a de que podemos impor algumas penas al
ternativas. Entretanto, descriminalizar o uso de ma
conha ou qualquer outro produto considerado ilícito 
é um risco muito grande que para a sociedade brasi
leira. Se o uso da droga for permitido e, amanhã, um 
garoto puder consumi-la, qual será a punição para o 
vendedor da droga? Isso gerará algumas questões 
de ordem jurídica que, sem dúvida, facilitarão, tran
qüilamente, a vida do traficante. 

Portanto, essas iniciativas são importantes. E, 
quando o projeto vir da Câmara, gostaria de ter o 
apoio dos Senadores no sentido de que possamos 
fazer as modificações necessárias para dar uma 
maior proteção principalmente à juventude brasileira. 

Durante . o discurso do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jef
ferso Péres. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente. 
peço a palavra para urna comunicação pessoal ina
diáveL 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para urna 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o Brasil intei
ro está acompanhando os dramas vividos pelos Es
tados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. 

O meu Estado, a exemplo do que aconteceu 
em 1979, quando, no exercício do Governo, tive 
oportunidade de enfrentar uma das maiores enchen
tes da história da Região Sudeste, agora também 
começa a viver um problema que toca todos nós, 
não só pela extensão do drama mas pelos reflexos 
principalmente nas áreas banhadas pelos rios Doce 
e ltabapoana. Na região limítrofe com o Estado do 
Rio, onde temos os Municípios de Apiacá, Bom Je
sus do Norte, São José do Calçado e parte de Gua
çuí, praticamente temos, hoje, no Espírito Santo, um 
total de seis mil famílias desassistidas. 

No Município de Bom Jesus do ltabapoana, 
que foi bastante atingido, há 600 famllias fora das 
suas residências, dos seus lares, fazendo com que 
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toda a opinião pública do nosso Estado se comova 
com esse drama. 

Dentro da mecânica de atendimento à popula
ção, o Governo do Estado está prestando, evidente
mente, o primeiro socorro. Temos um trabalho de
senvolvido pela Defesa Civil, que começa, agora, 
não somente junto aos prefeitos dos municípios do 
Sul, mas principalmente junto aos prefeitos de Cola
tina e Unhares, às margens do rio Doce, a fazer um 
trabalho de levantamento e de cadastramento, que, 
por certo, vai merecer do Governo Federal toda a 
atenção. 

O Espírito Santo tem uma situação bastante tí
pica. Somos vizinhos de Minas Gerais, Estado situa
do em uma área bastante elevada, e toda vez que 
acontecem enchentes naquele Estado, na área de 
Governador Valadares e Aimorés, há um reflexo na
tural no rio Doce, e aí, inevitavelmente, os Municí
pios de Colatina e Unhares são atingidos, como está 
ocorrendo neste momento. Portanto, Sr. Presidente 
e eminentes colegas, estimamos que o Governador 
Vítor Buaiz, que já está tomando as providências ini
ciais, fará aprontar logo o relatório, com a colabora
ção dos prefeitos, para que possamos, a exemplo do 
que já aconteceu com Minas Gerais, conforme anún
cio público feito ontem pelo Ministro Antonio Kandir, 
receber do Governo Federal, e o Estado do Rio de 
Janeiro, todo o apoio possível na recuperação dos 
estragos causados pelas enchentes. 

Felizmente, de acordo com os boletins meteo
roiógicos, nesta semana, deveremos ter um arrefeci
mento das chuvas, não só no Estado de Minas Ge
rais. mas no Espírito Santo também, o que permitirá 
ao Governo e a todos os prefeitos o início da tarefa 
de recuperação, que não é fácil, é uma tarefa que 
vai levar todos a uma dedicação e a uma solidarie
dade que têm sido comprovadas eficientemente no 
Espírito Santo. 

Teremos oportunidade, então, de fazer com 
que os municípios situados à margem dos rios ltaba
poana e Doce possam ser recuperados na sua eco
nomia. na sua esperança e na suas expectativas. 

Fazendo este registro, quero comunicar que a 
solidariedade dos Senadores da Bancada do Espíri
to Santo, e falo também em nome dos Senadores 
José lgnácio Ferreira e Gerson Camata, é irrestrita 
ao Governo do Estado, e, muito mais ainda, aos pre
feitos dos municípios que estão sendo atingidos pe
las enchentes. 

Portanto, na expectativa do relatório que virá 
do Governo estadual, elaborado pelos órgãos de 
Defesa Civil, desde já a Bancada capixaba com as-

sento no Senado da República se coloca inteiramen
te à disposição não só do Governo Estadual, mas de 
todos os prefeitos que necessitem da nossa ajuda e 
da nossa participação. Além das preocupações na
turais com todas essas famllias, estamos unidos 
profundamente por um laço de solidariedade que 
não pode faltar neste instante. 

Ao lado do Rio de Janeiro, ao lado de Minas 
Gerais, também o Espírito Santo está tomando pro
vidências para vencer, com a galhardia de sempre, 
cóm o trabalho estrênuo que sempre caracterizou as 
Administrações Estaduais e Municipais, essa vicissi
tude que, infelizmente, causa hoje, no Espírito San
to, um drama dos mais pungentes, em razão do nú
mero de famnias desabrigadas, que já atinge o total 
de seis mil. 

Era a comunicação que eu desejava fazer, Sr. 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. É/cio Álva
res, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, 21- Více-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. 

S. Ex& dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
quero apenas registrar que, depois de quatro me
ses ausente desta Casa, em razão de licença que 
havia requerido, volto ao convívio dos colegas, 
volto a esta Casa imbuído do melhor propósito de 
reativar a caminhada, de participar diretamente do 
processo com que assumi compromisso na cam
panha de 1994. 

Volto a esta Casa durante a convocação ex
traordinária em que o Senado analisa uma série de 
propostas enviadas pelo Executivo e creio, Sr. Presi
dente, sr-s. e Srs. Senadores, a par da convicção, a 
par da vontade de trabalhar em conjunto de que es
tou imbuído, que precisamos nos esforçar muito, eis 
que várias propostas aqui se encontram desde o pri
meiro ano do nosso mandato, ou seja, desde 1995 
já as vínhamos debatendo, principalmente as refor
mas. Durante os exercícios de 1995 e 1996 e na 
convocação extraordinária de janeiro e fevereiro de 
1996, havia a argumentação de que precisávamos 
levar adiante as reformas. 

Mas é bom que se diga também, Sr. Presiden
te, que várias delas estão claudicando, estão indo 
devagar. A Nação se encontra bastante impaciente 
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diante disso, pois há praticamente dois anos trami
tam questões importantes sem que tenhamos che
gado a conclusões sobre elas. São as da Previdên
cia e da reforma tributária, questões fundamentais 
pelas quais a Nação clama. 

Por diversas vezes, o Governo Federal tem 
dito que, se não forem feitas as reformas, o Plano 
Real não terá estabilidade, não avançaremos. Uma 
série de questões estão colocadas. 

Mais uma vez, esta Casa é convocada num pe
ríodo de recesso, é feita uma convocação extraordi
nária, dando a entender que os assuntos são rele
vantes. 

Estamos novamente aqui reunidos e, se não 
respondermos àquilo para o que fomos convocados, 
Sr. Presidente e nobres colegas, começará a cair a 
credibilidade do Congresso Nacional perante a Na
ção brasileira. 

Trazemos esta preocupação, nós que convive
mos com as bases, nós que convivemos com os 
brasileiros, de que devemos nos esforçar para fazer 
avançar esse processo, porque, muitas vezes, colo
camos questões de última hora como prementes, 
deixando para depois aquelas que há um ano ou 
dois anos vêm sendo debatidas. Há, inclusive, aque
las que, na campanha de 1994, se dizia, eram fun
damentais. Se nós não fizermos avançar as refor
mas, vamos cair no descrédito, e isso nos preocupa. 
Há reformas em vários campos, como, por exemplo, 
Sr. Presidente, no social e no da saúde. 

Na área da saúde há indicações de que os re
cursos deste ano serão menores que os do ano pas
sado, em que pese a aprovação da CPMF. Se isso 
vier a acontecer, a grita, a preocupação e a reclama
ção serão muito fortes. Então nos parece, Sr. Presi
dente, que a par das reformas, a par da pauta que 
foi enviada pelo Executivo, precisamos avançar. 

Após esta introdução, Sr. Presidente e nobres 
colegas, com a nossa volta, depois dessa ausência 
e dessa licença, queremos nos juntar aos colegas e 
fazer avançar o processo. Vamos mostrar esse tra
balho para que tenhamos, então, a credibilidade da 
Nação brasileira. 

Eram algumas preocupações e algumas colo
cações que gostària de trazer para esta Casa a fim 
de que ficassem registradas no início da convocação 
extraordinária do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, o respeito à Constituição e à regula-

ridade dos trabalhos legislativos são as preocupaçõ
es básicas das duas Casas do Congresso. Da obe
diência a essas preocupações resulta a legitimidade 
das nossas decisões. 

Não tenho dúvida quanto ao zelo do Presidente 
do Senado Federal e do Presidente da Câmara dos 
Deputados com que procedem em defesa do apreço 
à Constituição e à regularidade dos trabalhos parla
mentares. 

Nenhum de nós, porém, está imune a equívo
cos. E, no caso, parece que há um equívoco que re
quer ponderação e correção. A Constituição estabe
lece no art. 57,§ 62, dois casos de convocação ex
traordinária: no primeiro caso, dá-se a convocação 
pelo Presidente do Senado Federal, havendo decre
tação de estado de defesa ou de intervenção fede
ral, de pedido de autorização para a decretação de 
estado de sítio e para o compromisso do Presidente 
e do Vice-Presidente da República. Nessa hipótese, 
como está na Constituição, a competência é exclusi
va do Presidente do Senado Federal. Na segunda 
hipótese, do Inciso 11, art. 57, dar-se-á convocação 
pelo Presidente da República, pelos Presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a 
requerimento da maioria dos membros de ambas as 
Casas, em caso de urgência ou interesse público re
levante. 

Nessa hipótese, portanto, a convocação pode 
dar-se por qualquer dos órgãos, pelo Presidente da 
República, pelos Presidentes da Câmara e do Sena
do ou, diz a Constituição, a requerimento da maioria 
dos membros de ambas as Casas. 

Como se vê, o Texto Constitucional não esta
beleceu competência cumulativa, mas uma exclu
dente da outra. Tanto que, ao referir-se à competên
cia da maioria da Câmara, a autorização é precedida 
de "ou", e não de "e" - e nem poderia ser diversa
mente. 

A Constituição declara, no art. 22, que os Pode
res são harmónicos e independentes, porque inde
pendentes e harmónicos não se há de admitir que 
haja um texto da Constituição permissivo do conflito 
entre os Poderes, da possibilidade de criação do 
caos. O caos é o que se daria e o que poderá ocor
rer se se admitir a hipótese de convocação simultâ
nea ou sucessiva pelo Presidente da República e 
pelos Presidente do Senado e da Câmara dos Depu
tados. Se se admitisse essa hipótese, ter-se-ia que 
admitir a outra, a de que, além da convocação feita 
pelo Presidente da República e da convocação feita 
pelos Presidentes da Câmara e do Senado, poderia 
ocorrer a convocação a requerimento da maioria dos 
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membros da Câmara e do Senado Federal, como 
está no mesmo incisb da Constituição. 

Pelo mecanismo do regime, é absolutamente 
certo que a convocação feita por um órgão exclui o 
poder de convocação pelos outros, porque os Pode
res são independentes, mas harmônicos. 

Quando a Câmara e o Senado tiverem porven
tura matérias que sugerir para a convocação ex
traordinária, devem fazê-lo - e já o têm feito em ou
tras oportunidades - mediante entendimento com o 
Presidente da República, que inclui tais assuntos na 
pauta da convocação a ser feita. Não se pode admi
tir é que a convocação feita pelo Presidente da Re
pública não esgote a competência. A não admitir-se 
essa conclusão, admitir-se-ia o absurdo de permitir o 
conflito entre os Poderes. 

A Constituição foi tão sábia que, no § 72 do art. 
57 acrescentou: 

"Na sessão legislativa extraordinária, o 
Congresso Nacional somente deliberará so
bre a matéria para a qual foi convocado". 

Se a Câmara e o Senado não tomam a iniciati
va da chamada autoconvocação e sobrevém a con
vocação originária do Presidente da República, essa 
é a convocação que prevalece e que deve ser acata
da, até porque, nos termos da Constituição, na ses
são legislativa extraordinária o Congresso Nacional 
não deliberará sobre matéria estranha à da convoca
ção. Quem consultar os comentaristas da Constitui
ção não chegará a conclusão diversa. 

Veja-se que o Professor Celso Bastos, ao inter
pretar a atual Constituição, admitiu a possibilidade 
de uma convocação além da do Presidente da Re
pública. Mas para quê? Para atender à expedição de 
medida provisória. Diz ele: 

• A pergunta que se impõe, sem dúvida, 
é a de saber a quem cabe convocar o Con
gresso•. E diz: "Diante da indeterminação 
constitucional a respeito" ... - e ele me per
mita acentuar que não há indeterminação -
• ... parece consultar mais aos interesses do 
instiMo que a convocação se possa dar tan
to pelo Presidente da República quanto pelo 
Presidente do Senado, visto que ambos, em 
princípio, podem ter interesse numa mani
festação rápida do Legislativo. O primeiro 
em ver aprovada a matéria de seu interesse, 
e o segundo, contrariamente, em ver repeli
da aquela medida provisória, por entendê-la 
inconveniente•. 

Mas a convocação por força de medida provi
sória é outra hipótese diversa, prevista no art. 62 da 
Constituição: 

"Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar me
didas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso Na
cional, que, estando em recesso, será con
vocado extraordinariamente para se reunir 
no prazo de cinco dias•. 

É a única hipótese dentro da Constituição, por 
sua letra e segundo seu sistema, em que pode ocor
rer a hipótese de uma convocação sucessiva. Mas 
ainda aí se observa: em realidade, dificilmente isso 
ocorrerá, porque, se o Congresso estiver convocado 
extraordinariamente e for expedida medida provisó
ria, não haverá realmente necessidade de nova con
vocação. O Congresso que está reunido extraordina
riamente tomará conhecimento da medida provisó
ria. Aí não há conflito entre o art. 62 e o art. 57, por
que é a determinação constitucional que recomenda 
a imediata apreciação da matéria pelo Congresso 
Nacional. Não há, portanto, conflito. Não há outra hi
pótese em que possa haver simultaneamente, ou 
sucessivamente, corno queiram, convocação pelo 
Presidente da República e pelos Presidentes da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal, até por
que - insisto - se se admitisse essa hipótese, ter-se
ia que admitir a conseqüência imediata de que, ape
sar das duas convocações, a maioria da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal também pode
ria fazer convocação com pauta própria. 

Mas a Constituição, no contexto do inciso li do 
§ 62 do art. 57, usou a conjunção •ou• e não •e•. Re
gulou, dando, portanto, claramente a entender que a 
competência de um, exercida, era excludente da 
competência dos outros. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. E.xA um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. E;x!l, 
com muito prazer. 

O Sr. Geraldo Melo - Peço a V. E;x!l, inicial
mente, Senador Josaphat Marinho, que aceite a rei
teração das minhas expressões de profundo respei
to e admiração por V. ~-A sua generosa atitude 
de me conceder o aparte ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não há gene
rosidade; há o dever par1amentar e, no caso, tam
bém um grande prazer. 

O Sr. Geraldo Melo- Muito obngado, Sena
dor. Tome mais esse aparte como uma consulta do 
que como qualquer manifestação de divergência, 
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pois não me sinto qualificado para discutir essa 
questão com V. E~. Se bem entendi, a tese de V. 
E~ é a de que se se exerce o poder de convocar 
pelo Presidente da República, não há a figura da 
convocação sucessiva e simultãnea; portanto, o 
exercício desse poder por um exclui para os demais 
a possibilidade de também o exercer. E aqui me 
chega a consulta que desejo formular a V. Ex1 . É o 
seguinte: suponhamos que se vivesse em um cená
rio indesejável, mas possível, em que uma discus
são prévia, pessoal entre a Presidência da Repúbli
ca e as Presidências do Senado e da Câmara não 
fosse possível. Se essa discussão não é praticável e 
se o Congresso entende que precisa autoconvocar
se para a discussão de uma determinada matéria e, 
ao mesmo tempo, o .Presidente da República enten
de de convocar o Congresso para a discussão de 
outra matéria, pergunto a V. E~: será que se pode
ria conviver democraticamente com uma situação 
em que o Presidente da República tivesse a faculda
de de impedir o Congresso de discutir algo que, por 
sua decisão, entende que deva discutir? Porque, a 
partir da tese da impossibilidade da convocação si
multânea, implicitamente estaria no poder do Presi
dente da República a capacidade de impedir que a 
maioria do Congresso, por exemplo, determinasse a 
sua autoconvocação para discutir matéria que a 
maioria do Parlamento, num País em que as relaçõ
es entre os Poderes são harmónicas, num País em 
que há independência, desejasse discutir. Todos 
nós - eu, em particular - estamos aprendendo, 
como sempre, com as intervenções de V. Ex-. Con
sidero uma demasia da minha parte atrever-me até 
a interromper a brilhante exposição que V. Ex' faz. 
Mas, como Parlamentar, sinto-me no direito de fazer 
a consulta que acabo de formular, agradecendo a 
oportunidade que me concedeu. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - A intervenção 
ele V. Ex', nobre Senador, é antes de tudo muito grata 
a mim, sobretudo pela clareza com que V. Ex- debate. 

Mas permita salientar que não é o Presidente 
da República que impede; é a Constituição. A con
vocação extraordinária é medida excepcional. Ela 
delimita um campo. Não pode permitir que providên
cias sucessivas por parte do Congresso ocorram, 
gerando clima de conflito entre os dois Poderes. A 
Constituição não pode permitir nem regular o caos. 
A Constituição disciplina a ordem; estabelece condi
ções para o funcionamento harmónico dos Poderes. 
O Congresso tem, primeiro, a fase ordinária dos 
seus trabalhos, durante a qual pode livremente dis
cutir as matérias de sua competência. Por outro 

lado, o Congresso tem a faculdade de autoconvocar
se. Se não o tez antes de entrar em recesso, e o 
Presidente da República usou a faculdade que tem, 
o Presidente da República cumpriu a Constituição, 
como poderia tê-la cumprido, no exercício de sua 
competência, o Congresso Nacional. Não se trata, 
portanto, de o Presidente da República impedir. A 
Constituição é que regula para evitar o tumulto no 
trabalho. Até porque, se se admitisse a hipótese oue 
a indagação de V. E~ permite, como se cumpriria o 
§ 72 do art. 57, que diz: 

Na sessão legislativa extraordinária, o 
Congresso Nacional somente deliberará so
bre a matéria para a qual foi convocado. 

O Constituinte teve o cuidado até de evitar que 
no curso da convocação extraordinária pudesse so
brevir matéria nova a ser discutida. 

O Sr. Roberto Freire- Permita-me V. E-~1 um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex' tem o 
aparte. 

O Sr. Roberto Freire- Senador Josaphat Ma
rinho, apenas para trazer, talvez, mais um item à in
dagação feita pelo Senador Geraldo Melo: é que se 
admitirmos o raciocínio de V. Ex', corremos o risco 
de ficar pensando tratar-se de uma disputa de uma 
fórmula qualquer de velocidade para saber quem 
convoca primeiro, uma vez que o ato convocatório. 
ao delimitar as matérias que poderão ser analisadas. 
na prática, está vetando e limitando o outro Poder. 
Admitindo-se a hipótese do raciocínio de V. E.--:ll 2 

uma outra hipótese, de um conflito político, o aue é 
normal existir, pode não estar existindo hoje, mas 
pode vir a existir amanhã entre o Poder Executivo O? 

o Congresso discussão política acerca das matérias 
fundamentais para o Pafs. O Executivo imaginando 
que pode ser a reeleição e este Congresso imagi
nando que não. Se há esse conflito - como hipótese 
- vamos chegar, admitindo correta a hipótese do ra
ciocínio de V. Ex', que quem vai ganhar é quem for 
mais ligeiro e fizer o ato de convocação. O Executivo 
tem interesse em discutir determinada matéria por
que, politicamente, julga que o País precisa discutir 
isso e, portanto, convoca extraordinariamente. e o 
Congresso, que, por sua vez, por ampla maioria, en
tende que deveria discutir outro assunto, outra maté
ria para a qual o País está mobilizado, mas fica im
pedido porque o primeiro a convocar foi o Poder 
Executivo. Portanto, o ato de convocação extraordi
nária está significando, na prática, uma limitação: 
quem primeiro agiu está limitando o outro Poder. o 
que, evidentemente, a Constituição em nenhum mo-
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menta - e não vou dizer o mesmo que o Senador 
Geraldo Melo, porque S. E~. de qualquer forma, já 
demonstrou todo o respeito da Casa, não preciso ci
tar aqui rasgando tanta seda, e não sou nenhum ju
rista, sou um simples bacharel - segundo a minha 
compreensão, a Constituição não quis, de forma ne
nhuma, limitar, por agilidade maior de um dos Pode
res, o exercício do outro Poder. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Nobre Sena
dor, é evidente que a Constituição previu o exercício 
da competência no tempo. Não estabeleceu prazo. 
O órgão que tem interesse na convocação deve 
fazê-lo oportunamente, até porque, note V. Exl, volto 
à questão: se não se admitir que o exercício da co~ 
petência por~ um exclui a competência do outro ór
gão para a convocação extraordinária, dar-se-á, en
tão, a hipótese de três convocações: Presidente da 
República convoca; os Presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal convocam, e ainda 
a maioria da Câmara e do Senado poderá fazê-lo. 
Mas isso é o tumulto no mecanismo do regime, que 
nenhuma Constituição admite. Não creio que V. Exll 
me possa apresentar um exemplo, ao qual me ren
derei se me for dado, de hipótese dessa natureza. A 
Constituição regula a ordem. A Constituição ordena 
o funcionamento dos Poderes, exatamente para que 
entre eles haja a independência, mas igualmente a 
harmonia. Imagine V. Ex-- e é o caso- sem que te
nha havido já o declarei de princípio, nenhum propó
sito perturbador do Presidente da Câmara ou do 
Presidente do Senado Federal: o Presidente da Re
pública convocou; estabeleceu uma pauta. A sua 
convocação é do dia 19; a dos Presidentes do Sena
do e da Câmara dos Deputados é do dia 20. As con
vocações são para o mesmo período de 6 de janeiro 
a 6 de fevereiro, mas as pautas não são coinciden
tes. Ora, se se permitir tal -e não é no caso concre
to que digo que isto ocorrerá -, mas num caso de 
conflito entre o Presidente da República e o Con
gresso Nacional, o Congresso Nacional pode trancar 
a convocação feita pelo Presidente da República e 
dar inteira precedência e preferência às medidas da 
sua convocação. 

O Sr. Roberto Freire- Permite-me V. Ex- um 
aparte? (Assentimento do orador.) - Apenas uma 
questão, que indusive foi muito discutida aqui no 
Senado: o Presidente da República se negou a colo
car na convocação extraordinária que Sua Excelên
cia exerceu na plenitude do seu poder, a CPI dos 
Precatórios, porque não interessava a Sua Excelên
cia, e poderia interessar a esta Casa. Por um acaso, 
não interessou, mas poderia. Estaríamos impedidos 

de analisar a matéria, porque o Presidente da Repú
blica primeiro convocou e não a colocou na agenda, 
na Ordem do Dia, na sua convocação. Então, fica
ríamos impedidos de aqui analisar aquilo que a am
pla maioria do Senado considerasse fundamental, a 
questão do endividamento dos Estados, do que foi 
feito com um dispositivo constitucional, a utilização 
indevida dos precatórios? Não poderfamos fazer por 
que o Presidente da República inicialmente o fez? 
Apenas para discutir, porque acredito que podería
mos, não só convocar, como foi feita a convocação, 
mas como poderemos inclusive, por decisão de 
maioria, integrar na Ordem do Dia da convocação 
extraordinária, se assim o desejássemos, a CPI; 
uma convocação da maioria dos membros desta 
Casa. Está previsto na Constituição. Fora disso, era 
impedir que eu exercesse, na plenitude, o meu po
der. A Constituição não veda, e se ela não veda o 
meu exercício, tenho a plenitude para exercê-lo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Senador, o 
poder é pleno nos limites da Constituição. Não há 
poder absoluto. 

O Sr. Roberto Freire- Mas a Constituição não 
impede. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Esse estado é 
estado democrático de direito exatamente porque to
dos os Poderes funcionam sob os limites da Consti
tuição: a Constituição limitou, como acredito de
monstrado. 

Se o Congresso não tomou a iniciativa prévia 
de fazer a convocação e de nela induir a CPI, a cul
pa é do Congresso. O Congresso poderia ter pleitea
do expressamente junto ao Presidente da República, 
incluir na pauta da convocação a matéria da CPI. 
Não tenho notfcia de que o haja feito. 

O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Ex- um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Os Poderes 
são independentes, porém são hannônicos, nos ter
mos e limites da Constituição. 

O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Exl outro 
aparte,SenadorJosaphatMarinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Exl, 
Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo - Da forma como se está 
discutindo, imagino que a superposição de convoca
ções só produziria o caos, Senador Josaphat Mari
nho, se fizesse com que as pautas colidissem entre 
si. Se elas são complementares - urna vez que sur
ge uma prioridade que não tenha sido percebida 
pelo Presidente da República nos seus próprios mo
tivos para decidir por uma convocação -, o Congres-
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so deve acatar, nos termos constitucionais, a convo
cação feita, mas não pode, sem prejuízo da pauta 
para a qual foi convocado, ficar impedido de ampliá
la. Agora, como o Congresso não pode tratar de ma
téria que não esteja na pauta e tem competência 
para autoconvocar-se, deve fazê-lo, para permitir 
que o assunto seja incluído na pauta. Finalmente, 
Senador, concluindo - peço desculpas, mais uma 
vez, pela interrupção -, tenho impressão de que 
essa não é a primeira vez que isso acontece no 
País. Lembro-me de que algo muito parecido, senão 
igual, ocorreu quando Fernando Collor de Mello era 
Presidente da República. Sua Excelência convocou 
o Congresso Nacional, que se autoconvocou, para 
que a pauta de um fosse complementada pela qo 
outro. Não tenho comigo a data ou o momento exato 
em que isso ocorreu, mas acredito que, na memól'ia 
desta Casa, haja o testemunho de que isso já ocor
reu no passado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ainda uma 
vez agradeço-lhe a intervenção, que só faz concor
rer para a vivacidade e o esclarecimento do debate. 

Permita-me salientar que precedentes contra a 
Constituição não fazem jurisprudência. Se antes não 
houve a discussão, agora há. E a Constituição não 
abre margem, nem por disposição expressa nem por 
disposição implícita, a que se chegue à conclusão 
da legitimidade de dupla convocação. 

Quando o Presidente da República convocou 
no dia 19, se não me engano, excluiu para o mesmo 
período a competência da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal como a da Maioria dos membros 
das duas Casas. Isso porque a própria Constituição 
declara, no§ 72 do seu art. 57, que nenhuma maté
ria estranha à convocação pode ser objeto de deli
beração. E não se complementa aquilo que já está 
perfeitamente configurado. 

A convocação feita pelo Presidente da Repúbli
ca precluiu o exercício da competência para o mes
mo período e quanto às matérias indicadas. Devo 
declarar que não tenho nesta discussão nenhum 
propósito de natureza política ou pessoal. Estou 
pondo o problema perante o Senado Federal que 
sempre entendeu que matéria de convocação ex
traordinária está vinculada a normas expressas da 
Constituição. 

Ainda agora, assim o diz o Professor 
Cretela Júnior nos comentários à Constituição 
de 1988: ·A convocação extraordinária do 
Congresso sempre foi regida por expressas 
regras constantes das várias constituições. • 

Essas regras não permitem di!atacã;~. 
Não se admite a ampliação de comceTénr:'o. 
em matéria de Direito Público. Há d8 es!::f 
expressamente declarada, ou logica.men•s 
prevista. 

Suscito o problema em benefício ào Congras
so, da regularidade de seus trabalhos, da iegitimida
de de suas deliberações porque, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, tratando-se de matéria constitucional. 
este assunto pode ser submetido ao exame do Su
premo Tribunal Federal. Não se trata de matéria de 
ordem regimental, mas de índole essenciaimeme 
constitucional: é a dimensão da convocação, é a li
mitação da competência estabelecida, que estão em 
controvérsia. 

O Congresso, portanto, precisa estar bem 
atento para que não adote deliberações suscetíveis 
de ser submetidas à consideração do Supremo Tri
bunal Federal, por exort:tã:-:~:2. d~ ~mr,~tê! •.. ::? .. 

Que riscos há a est3 !espcito sáo ~vide;·!to;,s T:'~ 
pela discussão que se ·astá estabG:Eeend·.J ;;- .!;: 

Plenário. Não tenho cutro propóst.o que r-:á~, c- ''" : • 
xar, devidamente, a competência do C;::;gres7.[: .-~'\

cional em face da cc:wocação terra pelo ;·~r::.s;:::!;}r'·-· 

da República, já que i~~s scbreveio u;-:: ""to;~~-' c·. ::c> 
tório dos ilustres Pre:=:it.:e'l!es da C:âr;~nm . .,. ·.~:- Si31t:=· 
do- para o mesmo v=õri:::d-.;,- -.:=om <:du~::: :.:.:;; -_";:::i: 
ção diversa. 

Sr. Presidente. -.:c:onn·""; ··!:::z '":";--c:-:-2Ci .:.. J;:·· 

pedir a V. Ex11 que e~:3n;•e a m&~:7:':;:; s so:::;~": . . , -~c: 

libere. V. Ex1 o faré 2~b-~:anamf\r.ts. -~~ ·"':-::.srHj::· 
que a matéria não é 98.~3 s<:r s:..:.:;cits.da i' O ~~~·': :::·· · 

que a submeta em r€tm:z.c ::lo Ccrqr3:;sr ·:~~-:.'::-.:..:-- .. 
convocada especialmen~s ;::ara :·::t: fim. ?;;,~s-::-~ ::--
entretanto, que, em rr.:.-.~ ::i? G~~r,::;·;i!UiçãC'. · '~ ; -.. ~ .:: 

timo o Ato Convocatório c~s P~<:'<:~cBn~e::: C.:: -~·~= 

e da Câmara dos Deputa~o;-:· .. .:..a;x:is r:;: é:~,:"~·;:~<.:".r:': 
feita pelo Presidente da Reç,(ibi;<A. ~ Lor•lõ. s..,~-c:p·:.r 
sição. É uma dupla convocação que, a meu modesto 
ver, a Constituição não autoriza, e que envorve un:2 
grave inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Reg' 
menta da Casa não permite ao Presidente dialogar 
com os senhores oradores, e o Senador Josaphat 
Marinho usou da palavra como orador inscrito na 
sessão de hoje. Mas, ao final de sua fala - e se S. 
Ex« assim o permitir - considero que S.Ex11 nede 
uma explicação do Presidente do Senado Federal a 
respeito deste assunto. O Presidente do Senado rão 
poderia fazê-lo sem a presença do Presidente da 
Câmara dos Deputados. uma vez que a Constituição 
diz que a convocação do Congresso Nacional só 
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::x>de ser feita conjuntamente pelos Presidentes do 
Senado e da Câmara. 

Devo. contudo, esclarecer à Casa que a convo
cação feita pelos Presidentes da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, posteriormente à convo
~ção do Senhor Presidente da República, o foi para 
inclusão de matérias que, justamente, não estavam 
9-!i incluídas. Portanto. o fato de o ato convocatório 
ser oostelior à mensagem do Presidente da Repúbli
ca é o que justifica a convocação, uma vez que a 
Constituição permite que ela Séja feita pelo Presi
dente da República, pelo Presidente da Câmara e 
do Senado. ou - aí vem a conjunção ou - pela maio
~a dos membros de ambas as Casas. 

Isso foi feito. O Sr. Presidente da Câmara comu
;,iccu-me que desejava incluir algumas matérias que 
'lão constavam da convocação do Sr. Presidente da 
República e eu não poderia, de nenhuma maneira, 
~mo Presidente do Senado, deixar de concordar com 
o Presidente da Câmara dos Deputados. Do contrário, 
aí sim, seria o caso de se criar uma desarmonia entre 
as duas Casas do Congresso Nacional. 

Além disso, incluí algumas matérias da compe
tência do Senado Federal na convocação extraordi
flária, obedecendo a um critério: as matérias subme
tidas pelo Presidente do Senado Federal seriam to
das consensuais da Casa; nenhuma matéria de na
tureza controvertida seria examinada. E assim o fi
:::emos. 

Q artigo que V. E~ citou, Senador Josaphat 
~v1arinho, o art. 57 da Constituição, disposto em seu 
§ 62, lndso H: 'pelo Presidente da República, pelos 
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
!=edera!. cu a requerimento da maioria dos membros 
::le ambas as Casas·. 

A conjunção ·ou· é alternativa ou excludente, 
assim dizem os gramáticos. Se V. Ex- achar que ela 
.g excludente, na Constituição deveria ter sido colo
cado "oe!o Presidente da República ou pelos Presi
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
dera!". Mas não. Lê-se: •pelo Presidente da Repúbli
·~. peios Presidentes da Câmara dos Deputados e 
ao Senado Federal, ou a requerimento da maioria 
aos membros de ambas as Casas·. Então, ela, no 
caso, é alternativa e não excludente. Mesmo que 
fosse exctudente, se V. ~ assim o interpretasse, 
seria somente no caso da autoconvocação pela 
maioria dos membros do Congresso Nacional. 

De maneira que acredito que o tenhamos feito 
om absoluta consonância com o espírito de que o 
Congresso Nacional pooe inciuir matérias que não 
estejam submetidas à Casa pelo Senhor Presidente 
da República. Para isso, o instrumento que a Consti-

tuição dá aos Pr9sidantes :::a C a2.2 é justamente a 
convocação extraordinária. isso jé. foi feito sem qual
quer contestação. r11lais ;:;_;,1c2.. faculta aos Presiden
tes da Câmara e do Senado c;.drtarem à convocação 
matérias não incluídas :12. DâU!2 ameriormente feita. 
Há exemplos. na Casa, que não foram contestados. 
Apenas os segUtmas sem. c2 ''lêr>eira nenhu!Tiél, fe
rir a Constituição Federa 

Data venia. esse toi 0 sntendimento dos Presi
dentes da Câmara dos De~utc:aos e do Senado Fe
deral, sem, contudo, deixarri1os de respeitar os pon

"tos de vista contrários como aaui foi exposto pelo 
Prof. Josaphat Marinho, ce quem todos sabemos e 
respeitamos os cenhecimePtos constitucionais. 

Duranre o rJiscurso ao Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Júlio Camoos. 22 V~ee-Presi
dente. deixa a cadeira aa oresidência, que é 
ocuoada oeto Sr. José Samev. Presidente. 

O SR. EPITACtO C.\I'"ETEini~ -- Sí. Presiden
te, peço a palavra pela ordc::m. 

O SR. PRESIDEN~ fJ0sé Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador E:Jii2.'.:1:) C::feteira. 

O SR. EPITAC~O CAh;: :iRA (PPB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão elo Ol?.d'.)L)- Sr. Presidente, V. 
Ex- é o imortal d::. f-çad-:?rnia Bmsileira de Letras, e 
não eu. Posso. prtanto. erí3.r na gramática. Quando 
se atribui a. João. P~rr; c~.l 1\r,tên'o fazerem alguma 
coisa, não quer dizer r:•.•o i~·3.c 9 P~dro a façam jun
tos ou que .A.nt~nic. ~-:-IT"'~·~ <>-cse. !iaue excluído 
dessa competênci~. Ou3.ndo ciz o Presidente da Re
pública, os President~s ':'!? G~m:!.rc oios Der:outados e 
do Senado Fede~! r:>L' :::>. r"".1t•erimentiJ da maioria, 
quer dizer os três de torTP:> ;.,<:'ec~ry::lente; mas é V. 
Ex- quem faz a ~.ná!ise grarn:>k~! 

Diversamente ri" ncbro ~~f'e.rj<Jr Josaphat Ma
rinho, que diz ni'i.o ter P.e'1h•Jrn <r.teresse oolítico no 
esclarecimento. t!"3.g~ "'.a'Ji ''~= <''.'estão de ordem 
escrita que estamos ?.oresemando nesta Casa e na 
Câmara dos Deputa1os ~'as duas Lideranças do 
Partido Progressistél Brasite<ro. Vou fazer chegá-la 
às mãos de V. Ex&. mas feio-::.. agora. porque em 
muito a nossa oosicão se afina COIT' a do nobre Se
nador Josaphat M:>.rinho. t3.1vez até com alguns es
clarecimentos diferentes. Permita-me V. Ex-, Sr. 
Presidente, tratar (ie um assOJ'1to aue foi tão bem de
fendido pele lúcida ~~:·?Cio: · ·~?r:'·~1 Marinho. A re
ferida questão 'je r:-"•em ,;'-:: 

'Si. ;:;-esi:E:iti€. ;::. ...-tJnstiluição Fede
ral, em seu ai:... _;;I. cS:ZDeiece que a convo
cação exrrc.c;rc;ir :c.; :c• . _,, 1gresso Nacional 
tar-se-á: 
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1- .......................................... - .......•..... 
11 - pelo Presidente da República, pe

los Presidentes da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, ou a requerimento da 
maioria dos membros de ambas as Gasas 
do Congresso, em caso de urgência ou inte
resse público relevante. 

No mesmo artigo está explicitado: 
§ 72 Na Sessão Legislativa extraordi

nária, o Congresso ~acíonal somente deli
berará sobre a matéria para a qual foi con
vocado. 

O Excelentíssimo Presidente da Repú
blica, por meio da Mensagem n2 1.405, de 
19 de dezembro de 1996, com fundamento 
no art. 57, anteriormente citado, § 62, inciso 
11, e§ 72 da Constituição Federal, convocou 
o Congresso Nacional para, no período de 6 
de janeiro a 6 de fevereiro de 1997, em Ses
são Legislativa extraordinária. deliberar so
bre as matérias listadas no documento de 
convocação. 

Temos, portanto, um ato jurídico perfei
to e acabado. Usando de prerrogativas 
constitucionais. o Chefe do Executivo não 
extrapolou a sua competência. fixou o prazo 
para a convocação e especificou as maté
rias a serem deliberadas. Há aue se notar 
que, ao invocar o ~ 72 do art. 57. o Presiden
te da República aierta o Congresso aue não 
se pode fugir às matérias oré-fixadas. 

Mesmo assim. no dia seguinte, 20 de 
dezembro de 1996, os Presidentes da Câ
mara dos Deputados e de Senado Federal, 
invocando os mesmos disoositivos constitu
cionais, estipulando o mesmo período, mas 
fixando matérias estranhas à Mensagem n2 
1.405, assinaram novo ato convocatório, de 
cazacterística autónoma, igualmente lido na 
sessão solene de ontem. 

É nítida a dupla convocacão. Não pre
tendemos discutir a hierarquia das compe
tências. pois isso seria fulcral se as convo
ca~ tossem da mesma data e tivésse
mos que estabelecer 2. prevalência de um 
ou outro para o cumprimento do § 72 do art. 
57 e assim sabennos qua1s as matérias a 
serem deliberadas. 

Não é o caso. A máxima Prior ln 
tempore potius in jure. do Direito Romano, 
pode servir de embasamento para nossa 
afinnação. Pelo princíoio da anteriorióade, a 

convocação do Executivo é a que deve va
ler. 

Além do mais, a Constituição é clara. 
O inciso 11, do § 62, do art. 57 não delega 
competências concomitantes. Quem convo
ca é: 

- o Presidente da República; 
-os Presidentes da Câmara dos De-

putados e do Senado Federai; ou 
- a maioria dos membros de ambas as 

Casas. 

Estamos, fora de dúvida, no caso do 
Ato Convocatório dos Presidentes da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federai. 
diante de uma convocacão prejudicada. E 
não se aleguem praxes ou orecedentes. por
que, se existirem, eles não criam jurispru
dência nem se justificam em face da ietra 
expressa da Constituição". 

O ato jurídico nulo não gera direito nem firma 
jurisprudência Estamos diante do que está escrito 
na Constituição. 

No caso, o nobre Senador Josaphat Marinho 
diz que em se tratando de assunto congressual, po
der-se-ia fazer uma convocação do Congresso para 
discutir. Mas a segunda convocação não foi feita 
pelo Congresso, mas pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados e pelo Presidente do Senado juntos. 
Então. não é o Congresso que vai decidir, mas caaa 
um dos Presidentes. Foi oor isso aue o nobre Decu
tado Odelmo Leão leu hoje idêntica questão de cr
dem na Câmara dos Deputados. 

Diante do exposto, requeremos dos Presiden
tes da Câmara dos Deputados e do Senado Federa! 
que tomem sem efeito a segunda convocação, posto 
que viciada, e que passemos a deliberar apenas so
bre as matérias constantes da Mensagem Presiaen
cial n2 1.405, pois esta é a que deve prevalecer. oor 
ser a única verdadeiramente constitucional. 

Tomamos essa posição, Sr. Presidente. poraue 
o Partido marcou uma reunião para amanhã. a fim 
de tomarmos uma atitude, diante da decisão de V. 
Ex'. Talvez tenhamos que bater à porta da Justiça 
para que esclareça, como Poder moderador. como 
aquele que realmente tem a obrigação - não diria o 
direito - de dirimir essas dúvidas hoje aqui criadas: é 
ou não matéria morta a disciplinada pelo § 72 do art. 
57 da Constituição, que estabelece que ·o Congres
so Nacional somente deliberará sobre a matéria 
para a qual foi convocado"? 

Com duas ou três convocações, não teremos 
pauta; e, como disse o Senador Josaphat Marinho. 
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teremos o caos, teremos a guerra entre Poderes e 
não é esse o propósito do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na reali
dade, o Senador Epitacio Cafeteira não levantou 
uma questão de ordem. S. ExA pediu que o Presi
dente do Senado Federal declarasse sem efeito a 
convocação do Congresso Nacional para o período 
de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 1997. 

O Presidente do Senado Federal praticou uma 
ação que já é um ato jurídico perfeito, que já produ
ziu seus efeitos, uma vez que estamos reunidos aqui 
em decorrência dessa convocação, com pauta publi
cada nos órgãos oficiais. 

Quanto à parte gramatical levantada, quero ape
nas dizer que ponderei ao Senador Josaphat Marinho 
que a conjunção "ou" não se encontrava entre as ex
pressões "Presidente da República e Presidentes da 
Câmara e do Senado", mas, sim, na parte final do inci
so 11, art. 57, da Constituição Federal " ... ou a requeri
mento da maioria dos membros de ambas as Ca
sas .. .". Sendo assim, surgiu o questionamento se a 
conjunção era alternativa ou excludente. 

No mais, gostaria de repetir, invocando a mi
nha situação de membro da Academia Brasileira de 
Letras, o que ouvi certa vez de Afonso Arinos, quan
do também lhe foi feita semelhante invocação: "Já 
que sou da Academia Brasileira de Letras e velho, 
tenho o direito de também errar". 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço 

a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a 

palavra V. Ex", pela ordem, Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
confusão de V. Ex" só me honra, evidentemente, 
porque o Senador Josaphat Marinho acaba de trazer 
um debate de grande profundidade, de grande inspi
ração do seu talento jurídico. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, quero 
não só reconhecer a validade das observações de 
V. Ex" quanto ao aspecto gramatical, mas trazer um 
dado que até agora não foi discutido sobre essa 
questão -a técnica legislativa. 

As conjunções alternativas são muitas vezes 
utilizadas na técnica legislativa para obter-se um 
sentido oposto, para estabelecer uma situação de 
contrariedade ou para resolver uma controvérsia. 

Quando se elaborou o Texto Constitucional s 
se usou esta conjunção coordenativa alternativa "ou" 
-conforme a lição gramatical oferecida por V. Ex", 
que não tinha essa pretensão - não se pretendeu 

estabelecer a idéia da alternância com excludência 
absoluta, mas fazer-se oposição a U!l"E. outra con
junção, coordenativa também, aditiva •e•. 

Ocorre, Sr. Presidente, que, se por acaso tosse 
usada a conjunção aditiva e disséssel'l'K _ "se~á Cl':l

vocado pelo Presidente da República, pelo i .esi
dente da Câmara e pelo Presidente do Se:a .• do", só 
haveria convocação com a assinatura conjunta e so
lidária de todos os Presidentes: da República, da 
Câmara e do Senado. 

Para evitar essa integridade solidária do ato 
convocatório, usou-se a conjunção alternativa "ou", 
o que significa que cada um, de per si, alternativa
mente, pode convocar, mas não excludentemente. O 
objetivo da conjunção "ou" é individualizar a convo
cação, é quebrar a necessidade de uma integridade 
solidária do ato convocatório. Caso usássemos a 
conjunção aditiva "e", só haveria convocação quan
do os três Presidentes - da República, da Câmara e 
do Senado - entendessem de assinar conjuntamen
te a convocação, o que evidentemente tiraria a prer
rogativa de cada Poder na sua independência har
mônica. 

Gostaria não só de reconhecer o aspecto gra
matical, que é inteiramente válido e acertado por 
parte das observações de V. Ex", mas dizer também 
que é da terminologia jurídico-legislativa, da técnica 
legislativa, usar a conjunção alternativa "ou" para 
evitar a integridade solidária do ato, ou seja, que o 
ato só seja válido se os três fatores estiverem con
juntamente coincidindo. 

Faço essa observação, pela ordem, para tentar 
responder à questão de ordem do Senador Epitacio 
Cafeteira. 

O Sr. Roberto Freire- V. ExA me concede um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não sei se posso 
conceder um aparte ao Senador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não é 
permitido. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Estou discutindo uma 
matéria pela ordem, mas de qualquer maneira reco
nheço o direito que tem o Senador Roberto Freire de 
fazer observações. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 

agradece a intervenção de V. E~ que está na mes
ma linha de argumentação desta Presidência. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pela or
dem, tem a palavra o Senador Roberto Freire. 
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O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, fala
rei muito rapidamente, só para apresentar um exem
plo que todos conhecemos muito bem, sobre o qual 
não me parece que paire dúvida alguma e que virá 
se somar à argumentação do Senador José Fogaça. 
Para mim, acredito, a tese que levantarei, será defi
nidora da matéria. 

te: 
O art. 60 da Constituição estabelece o seguin-

"Art. 60. A Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta: 

I- de um terço, no mínimo, dos mem
bros da Câmara dos Deputados ou do Sena
do Federal;" 

Não são excludentes, são alternativos, pode-se 
apresentar, num mesmo momento, uma mesma pro
posta. Nada impede que aqui uma proposta seja 
apresentada por um terço e, na Câmara, a mesma 
proposta seja apresentada por um terço dos seus 
membros. 

Se tivesse aqui escrito "no mínimo por um ter
ço de membros da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal", nesse caso, precisaria ser a soma de 
um terço de ambas as Casas, simultaneamente, e 
em uma única emenda. 

A conjunção "ou• não é para excluir mas para 
dizer que pode haver as duas alternativas ou as três 
alternativas: convocado pelo Presidente da Repúbli
ca; pelos Presidentes da Câmara ou do Senado, ou 
para dizer que poderia ser por um ou por outro e, 
ainda mais, a maioria da Câmara e do Senado. 

Portanto, acredito que não há muito o que se 
discutir. O que precisamos discutir- nesse aspecto, 
é necessário ter cuidado - é que, por uma disputa 
por conteúdo das matérias que foram colocadas na 
pauta da convocação extraordinária, está-se queren
do engessar o exercício das competências e das 
atribuições constitucionais dos Poderes. Pelo fato de 
não querer discutir reeleição, e aí não se discute 
derrota, ou pelo fato de não se querer, devido à con
juntura, discutir determinado assunto, não se pode 
buscar o Judiciário para impedir o exercício de uma 
atribuição constitucional do Congresso, qual seja a 
de colocar em pauta a matéria que bem lhe aprou
ver. 

O Congresso não pode ficar limitado à discus
são de matérias que interessam ao Executivo devido 
ao fato de este ter feito a convocação extraordinária 
primeiramente. Isso não é disputa de Fórmula 1, em 
que leva vantagem quem é o mais rápido. Não pos-

so usurpar a atribuição do outro, porque, previamen
te, anteriormente, com primazia, fiz a convocação. 

Vamos analisar a hipótese de o Executivo, que 
não quer que a discussão de determinada matéria, 
iniciada numa Sessão Legislativa ordinária, conti
nue. Talvez, o caso dos precatórios sirva de exem
plo. Então o Executivo convoca o Congresso ex
traordinariamente para discutir uma matéria de or
dem integrada, uma matéria pífia, inócua, inodora, 
sem a preocupação de saber se o País deseja dis
cuti r sobre esse assunto. Pelo fato de ter feito a con
vocação antes de a Câmara e o Senado se autcccn
vocarem, o Executivo impede que se discuta aquiio 
que é do interesse da Nação. 

Nesse sentido, penso que não há muito o que 
se discutir. Inclusive, lamento o fato de se recorrer 
ao Judiciário para que este, mais uma vez, faça uma 
intervenção indevida. Esse assunto não deveria es
tar sendo discutido no Judiciário. Ele deveria ser de
cidido soberanamente pela maioria do nosso Plená
rio. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Ex'. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pe!a 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
explicação que V. Ex11 deu ao Senador Josaphat Ma
rinho a respeito da pauta do Senado que foi incluída 
na convocação extraordinária, feita pelos Presiden
tes das duas Casas, V. Ex' disse que as matérias in
cluídas eram as consensuais. Entendi que houve 
consenso não no sentido do mérito da matéria, mas 
no sentido de que elas fizessem parte da convoca
ção. 

Então, gostaria de indagar o porquê da não-in
clusão da CPI dos Precatórios, já que ela foi instala
da mediante requerimento com número constitucio
nal e que iniciou seus trabalhos. Segundo fui infor
mado, houve uma solicitação do Presidente e do Re
lator da CPI no sentido de que ela fosse incluída na 
convocação extraordinária. Não vejo sentido na sus
pensão de uma investigação que o Senado da Re
pública entendeu como relevante e urgente para o 
Brasil no momento em que o Congresso Nacional 
está trabalhando. 

Se estivéssemos em recesso, justificar-se-ia a 
intenupção da CPI e a continuidade do prazo a oartir 
do dia 15 de fevereiro. Essa é uma matéria que con
sidero relevante e urgente, pois se trata de uma CPI 
criada e instalada pelo Senado Federal para investi-
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gar matéria que diz respeito à Federação. V. Ex', in
clusive, registrou a possibilidade de aditamento des
sa convocação. Então, faço um apelo, ou uma ques
tão de ordem - a Mesa decidirá qual é a questão 
certa -. no sentido de que seja incluída a CPI dos 
Precarórios na pauta da convocação extraordinária. 
Caso isso não seja feito pela Mesa, quero saber 
qual é o instrumento que tenho, corno Senador da 
República, no sentido de submeter, se for o caso, ao 
Plenário da Casa, a inclusão ou não desta CPI nesta 
convocação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Confor
me o esclarecimento que a Mesa prestou anterior
mente, a diretriz adotada pela Presidência do Sena
do foi a inclusão das matérias que não tivessem ne
:-~huma objeção das Lideranças, e no caso da CPI 
dos Precatórios, esta Presidência, inclusive, deixou 
duas listas alternativas de matérias- em virtude de 
necessidaae de viajar -, e o Sr. Líder da Maioria 
nesta Casa disse que não estava de acordo com a 
inclusão dessa matéria na convocação extraordiná
ria. Dessa maneira a Presidência entendeu que não 
devia incluí-la. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Está bem 
claro o fato pelo qual não foi incluída. A segunda 
parte da consulta é se tenho algum instrumento que 
possibilite a inciusão dessa CPI na convocaçâD. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a 
V. Exª que entre em contato com o Líder da Maioria 
nesta Casa. Se S. Ex" concordar, imediatamente eu 
procurarei o Presidente da Câmara dos Deputados 
para aditar a pauta da convocação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente estou partindo do princípio de que o Líder da 
Maioria não vai concordar. 

Trata-se de uma CPI criada de acordo com o 
Regimento do Senado e já em andamento. Por isso, 
entendo que não cabe ao Líder da Maioria ou ao Lí
der da Minoria evitar a continuidade dela. 

Desejo assim, saber se, regimentalmente - e 
estou partindo do principio, repito, de que não vai 
haver a concordância do Líder da Maioria -, existe 
algum instrumento que os Senadores que não fazem 
parte da Maioria possam utilizar no sentido de que, 
peio menos, o Plenário se manifeste sobre o assun
to, o que é a terceira hipótese. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Respon
di a V. Ex" sobre os procedimentos regimentais. 
Quanto aos procedimentos políticos, V. Ex- natural
mente sabe fazê-los com o seu talento. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra V. Ex'. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL.JES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
gostaria de aproveitar o momento para fazer uma 
manifestação expressa e pública: V. Ex• respondeu 
exatamente dentro da expressão dos fatos. 

Quando consultado praticamente na véspera 
do meu embarque, já no aeroporto, tive, inclusive, a 
oportunidade de dizer a V. E;xl que, em razão de al
gumas conversas mantidas com outros colegas, as
sumia eu essa posição por entender, no momento, 
ser esse o comportamento mais compatível com a 
convocação. 

Todavia, Sr. Presidente, de fato, nunca na vida 
quis ser dono da verdade. Tenho tido um comporta
mento - e essa é a função do Líder do Governo -
pautado em ouvir, conciliar e encontrar um termo. V. 
Ex', com a sua clarividência, já passou a informação 
que prazerosamente encampo neste momento. 

Os Líderes, inclusive o da Oposição, poderão 
reunir-se, e nada impedirá, Sr. Presidente, que o Lí
der do Governo concorde com a maioria dos Líde
res, se os argumentos tiverem consistência. O Presi
dente Fernando Henrique Cardoso não me deu ne
nhuma orientação nesse sentido; assumi a respon
sabilidade pessoaL 

Portanto, a respeito desse episódio da CPI dos 
Precatórios, quero dizer que procedi sem qualquer 
posição pessoaL Todos sabem que dois eminentes 
Senadores desta Casa, Esperidião Amin e Vilson 
Kleinübing, dois amigos diletos, estão empenhados 
no prosseguimento desta CPL 

Neste instante, Sr. Presidente, inteiramente 
aberto à sua palavra, proponho-me a fazer uma reu
nião com os eminentes Líderes partidários. O que 
for decidido em debate franco e aberto será o com
portamento que adotarernos, mesmo porque o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso tem reiterado 
que, em nenhum momento pode haver dúvida sobre 
o seu procedimento, para efeito de não permitir a 
apuração de fatos ou do que possa ser imputado 
como ato sujeito ao nosso crivo de observação. 
Quero deixar isso muito claro. 

Não houve sequer a participação do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso; trata-se de um gesto 
pessoal meu. E V. Ex!', Sr. Presidente, traduz, com 
muita oportunidade, qual foi o meu comportamento. 

DesSa. forma, Sr. Presidente, com base na visão 
democrática que tenho dos debates das matérias mais 
irJ1)0rtantes desta Casa, estou inteiramente disposto a 
participar de uma reunião com os_Líderes. Se a maio-
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ria entender que a Comissão deve figurar, não terei 
qualquer óbice a apresentar, em razão do pleito for
mulado por alguns Líderes partidários. 

Durante o discurso do Sr. É/cio Álva
res, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Levy Dias, :Jl Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Laura Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso.}- Sr. Presidente, SrAs e Srs. Se
nadores, em que pese às promessas de campanha 
do então candidato e agora Presidente da Repúbli
ca, Fernando Henrique Cardoso, a agricultura não 
vem merecendo atenção prioritária dos nossos go
vernantes. Anunciou-se, para o ano passado, um 
crédito de 5 bilhões e 200 milhões de reais, destina
dos ao plantio, mas, até o momento, sequer metade 
desse montante foi liberado; os preços dos produtos 
agrícolas, após haverem despencado violentamente 
nos dois últimos anos, não receberam efetiva garan
tia de recomposição; e a safra de grãos deste ano é 
estimada em 7 4 milhões de toneladas, um evidente 
retrocesso para o País que há uma década alcançou 
a marca de 80 milhões de toneladas. A Argentina, 
nosso país vizinho, colherá 52 milhões de toneladas 
de grãos nesta safra de 1997. 

Agora, em meio à expectativa gerada pelo 
anúncio de programas destinados a revitalizar a 
agricultura, o homem do campo sofre novas frustra
ções, conquanto possa haver sinceridade nas inten
ções governamentais. É o que ocorre, por exemplo, 
com o zoneamento agrícola, cuja importância nin
guém se permite desconhecer. 

Nesse caso específico, não se contesta a in
tenção ou a iniciativa governamental; no entanto, os 
equívocos em sua elaboração foram tantos e tama
nhos que o zoneamento tomou-se uma peça inútil, 
para não dizer um motivo de chacotas. 

O zoneamento, sobre ordenar a atividade agrí
cola e fornecer segura orientação para obter melho
res resultados, permitiria aos agricultores que a ele 

aderissem pagar menos pelo seguro rural, o Proa
gro. A proposta beneficiaria os agricultores tanto 
quanto o próprio Governo, uma vez que o plantio fei
to conforme recomendações técnicas reduziria os 
prejuízos ocasionados pela seca nas fases críticas 
das diversas culturas. Haveria, assim, menor de
sembolso por conta do seguro ruraL 

Tal providência, porém, foi comprometida oor 
uma série de erros, a começar pela demora na ela
boração e divulgação do zoneamento. Relatando o 
que ocorria na burocracia da administração fede
ral, o jornal O Estado de S. Paulo. em editorial do 
dia 8 de setembro último, citava fatos que conside
rou "pitorescos": 

"( ... ) A última lista de normas de zoneamento 
agrícola para vários Estados não tinha sido publica
da até ontem. Explicação: incompatibilidade entre 
programas de computadores de duas repartições de 
Brasília", salientou o centenário periódico, alertando 
em seguida para o fato de que "enquanto as instru
ções não estiverem distribuídas, a rede bancária 
continuará a cobrar a velha alíquota". 

Quase dois meses depois, no mesmo periódi
co, o agrônomo Pedro Israel Novaes de Almeida iro
nizava: "O zoneamento agrícola saiu atrasado, o que 
não causa estranheza. Mas o inusitado maior, a des
mentir o aparato de falácias ministeriais, é que saiu 
errado, soando ridículo a leitores mais instruídos". 

De acordo com o agrônomo, o zoneamento 
nasceu de uma "tola" avaliação dos prejuízos causa
dos ao Proagro pela ocOrrência de seca nas culturas 
"quando da fase crítica do ciclo vegetal, ou seja, o 
florescimento". Assim, o zoneamento não levou em 
conta o momento propício e a região adequaaa para 
o plantio das espécies, mas sim a época de plantio 
que apresentaria menores riscos a e seca por cca · 
sião do florescimento. 

"Com poucas e confusas cópias, o zoneamen
to aportou em agências bancárias e órgãos oticiais_ 
Resultado: no Estado de São Paulo não se poae 
plantar feijão na época correta - adverte o agrõno
mo -, mas só nas épocas em que existem risco ae 
chuva na colheita". E acrescenta: "Em regiões nas 
quais o calor, durante o florescimento, toma inviávei 
a cultura, o plantio foi recomendado". 
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Em função de tais equívocos, os bancos não 
deram credibilidade ao zoneamento, e os créditos 
foram concedidos sem o seguro rural; ou com o se
guro, mas com taxas maiores, prejudicando os agri
cultores que "rezaram" pela cartilha do Governo. 

Sr. Presidente, Sr-is. e Srs. Senadores, não 
raro tenho feito desta privilegiada tribuna um baluar
te de defesa da agricultura e do homem do camoo. 
A atividade agrícola, historicamente, vem desempe
nhando um papel de fundamental importãr.cia oara 
evitar o que seria uma verdadeira bancarrota de 
nossa economia. Os milagrosos planos econór:---:.:::. 
contemplando outros segmentos e até mesmc :cnvl
legiando determinados setores de nossa econorr:1a. 
gregorianamente sacrificam a agricultura, uma ativi
dade que se desenvolve a céu aberto, sujeita, por
tanto, a intempéries, à ação nociva das pragas e ain
da às oscilações de preço por ocasião das safras. 

Não se pode, em sã consciência, dizer que o 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
queira discriminar a agricultura. Recentes iniciativas, 
como o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar e o Programa de Geração de 
Emprego e Renda Rural, a abertura ~e linha de cré
dito para cooperativas, a regulariz2lção de pendên
cias do Proagro, a isenção do IOF para captação de 
recursos externos entre outras, dão a justa medida 
da importância de, nossa agriculturà para o atual Go
verno. 

O que se reivindica, entretanto, é uma ação 
mais efetiva para que o planejamento propicie resul
tados concretos, é a demonstração inequívoca de 
que a agricultura é de fato uma prioridade nacional, 
o que se pode fazer desde já, a começar pela urgen
te substituição do zoneamento agrícola, que, ao in
vés de beneficiar, vem prejudicando o homem do 
campo e a produtividade do setor. 

Queremos sim, logo, um zoneamento agrícola 
justo para melhorar a agricultura brasileira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h20min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
12-12-96, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO DSF 
DE 13-12-96. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. 
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, antes 
de mais nada, qostaria de requerer a V. Ex& que fi
zesse constar da Ata aue na última votação eletrôni
ca meu voto foi favorável ao Projeto de Resolução n2 
113/96, um vr z 'lUa este não apareceu no painel. 

Sr. Pre~sidr .1te, Sr45 e Srs. Senadores, quanto 
ao Projeto d~ Lei do Senador José Eduardo Outra, 
Líder do PT, gostaria de dizer que subscrevo inteira
mente as considerações do Senador Josaphat Mari
nho e do Senador José lgnácio quanto à sua absolu
ta constitucionalidade, sem ner.hum demérito ao Se
nador Jefferson Péres nem ao Senador Francelina 
Pereira. Não há dúvida alguma, Sr. Presidente, de 
que !emos a atribuição constitucional de baixar o de
:::reto legislativo. Discordo apenas do Senador José 
lgnácio Ferreira, porque projeto de decreto legislati
vo, ao contrário do que S. Ex& disse, tem que servo
tado nas duas Casas do Congresso Nacional. 

Mas o importante é que a matéria pode ser abor
dada por decreto legislativo e não somente para retirar 
do edital a empresa, mas também por tratar-se de uma 
alternativa, no próprio decreto, deve-se determinar ou
tras providências para a sua privatização. 

Não se trata de um projeto que venha a proibir 
a privatização da Vale do Rio Doce ou de qualquer 
outra empresa. O que estamos tentando assegurar, 
ao Congresso Nacional é a prerrogativa de interferir 
no processo de privatização, de acordo com o que 
foi estabelecido no projeto de lei que redundou na 
Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, ao tempo do Go
verno Collor, que, justamente, dispôs sobre a privati
zação. 

Esse dispositivo foi iniciativa da bancada do 
PMDB na época. Contribuí para ele, Sr. Presidente, 
participei da reunião dos Líderes, fui testemunha do 
seu processo de elaboração. 

Portanto, nesse momento, até por uma questão 
de coerência, não poderia deixar de votar favoravel
mente ao projeto do Senador José Eduardo Outra 

Muito obrigado. 
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Ata da 2! Sessão Não Deliberativa 
em 8 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 5~ Legislatura 

Presidência do Sr. Levy Dias, da Sra. Emília Fernandes, 
dos Srs. Nabor Júnior, Va/mir Campelo e Leomar Quintanilha 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

N2 586/96, de 17 de dezembro último, referente 
ao Requerimento nº 1.064, de 1996, de informações, 
do Senador Ademir Andrade. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DO MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES 

N2 38/96, De 19 de dezembro último, referente 
ao Requerimento nº 1.020, de 1996, de informações, 
do Senador Emandes Amorim. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Passa-se à lista de oradores. 

Como primeiro orador inscrito, concedo a pala
vra ao nobre Senador Valmir Campelo, por 20 minu
tos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a população brasileira inicia o ano 
de 1997 com otimismo e muitas expectativas. 

O ano de 1996, computando-se erros e acer
tos, deixou um saldo bastante positivo, em que pese 
alguns problemas terem se agravado dramaticamen
te, como a crise do sistema de saúde, por exemplo. 

De um modo geral, o que se observou neste 
fim de ano foi que a população comprou e comprou 
muito, contrastando com o pequeno crescimento da 
economia, que foi da ordem de 2% ao ano. 

Alheia à chamada "crise da civilização indus
trial", a Nação brasileira festejou os índices reduzi
dos da inflação e deliciou-se com a estabilidade 
cambial, vendo o real em inacreditável paridade com 
o dólar. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, se houve vitórias e acertos a serem festeJados, 
é bem verdade, também, que fracassamos em mui
tos setores essenciais, a começar peia nossa total 
incapacidade de resolver o problema do desemprego. 

Essa é uma questão, aliás, que desafia não só 
o Brasil, mas a maioria dos países da Europ2., 
ameaçando levar a civilização a um colapso. 

No caso do Brasil, a situação assume contor
nos de extrema gravidade, devido às nossas desi
gualdades regionais e à mais escandalosa, indecen
te e injusta distribuição de rendas de que se tem no
tícia na atualidade. 

É bem verdade que o tão esperado aperte de 
recursos externos começou a dar o ar da graça na 
recém-estabilizada economia brasileira. notadamen
te no setor industrial. 

Entretanto, em que pese o dinamismo registra
do no setor industrial brasileiro no ano passado, não 
se viu aumentarem as ofertas de empregos. Segun
do o internacionalmente respeitado econo•nista Cel
so Furtado, "hoje há menos trabalhador na indústria 
do que há dez anos, e a população brasileira segue 
crescendo a uma taxa de 2% ao ano". 

Trata-se, sem a menor dúvida, de um 1mpasse. 
ou seja, como reverter a crise do desemprego, se 
métodos tradicionais de incremento à indústria não 
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têm produzido os empregos de que a população tan
to se ressente? 

Muito mais que um impasse, esse fenômeno é 
um paradoxo que os economistas atribuem ao avan
ço da tecnologia e à revolução de informática, que 
vêm conduzindo a humanidade a um desfecho im
previsível. 

Com essa tendência de redução de empregos 
na indústria, devido à sofisticação tecnológica -
onde o homem é uma força de trabalho cada vez 
menos necessária -, não resta dúvida de que o Bra
sil precisa inovar, precisa lançar mão da tão badala
da criatividade do seu povo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito se 
espera desta Casa neste ano que se inicia. As tais 
reformas de que o País se ressente para retomar o 
seu necessário caminho do desenvolvimento come
çam a ser votadas já, imediatamente, nesta convo
cação extraordinária do Congresso Nacional. 

Espera-se também que o Poder Executivo am
plie o seu raio de ação, concentrando esforços nos 
aspectos sociais, sem, contudo, descuidar-se da 
economia, que tem sido gerenciada com muita com
petência. 

A questão do desemprego contmuará sendo, 
em 1997, o nosso maior desafio. Não tenho dúvidas 
quanto a isso! Mas ainda que a dita crise da civiliza
çao industrial SeJa uma ameaça permanente à cria
ção de novos empregos, com todo o avanço da tec
nologia, com a informática dentro das nossas cozi
nhas e com a Internet tornando-se perigosamente a 
consciência dos nossos jovens, o Brasil continua 
sendo indiscutivelmente o "país do futuro". Resta
nos um bem preciosíssimo, que poucos países pos
suem com tamanha abundância: a terra, Srs. Sena
dores! 

Enquanto setores econômicos importantes 
como a indústria foram incapazes de dar uma res
posta à altura para a crise do desemprego, a agricul
tura criou 4 milhões de empregos de 1990 para cá, 
s:nalizando o caminho da retomada do desenvolvi
mento. 

Investimento na agricultura me parece uma 
boa meta para o ano de 1997. Gerar empregos na 
agricultura é, com certeza, a revolução de que esta
mos necessitando para superar a grave crise por 
que passa a "civilização industrial". Necessário, 
igualmente, retomar os investime'ltos nas áreas so
ciais, especialmente, volto a insistir, no setor de saú
de, que foi responsável por estatística~ vergonhosas 
no ano passado. 

Com confiança, Sr. Presidente, e com muita 
esperança em um Brasil realmente criativo e voltado 
para o estabelecimento do verdadeiro "estado do 
bem-estar social", que é a finalidade última da de
mocracia, vamos trabalhar neste novo e promissor 
ano de 1997. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce

do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, novamente 
tenho que adiar meu discurso sobre a questão que 
vem sendo colocada como central no Parlamento, 
que é a da reeleição, para manifestar-me com rela
ção a outro assunto que considero urgente e inadiá
vel. 

Quero lamentar profundamente as circunstân
cias e os fatos que envolvem o crime ocorrido em 
frente à favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, 
que vitimou a Professora Célia Maria Sábado Sea
bra, de 41 anos, e o representante de vendas Sérgio 
de Matos Rabetim, de 44 anos. 

Como deve reagir uma família à perda prema
tura de um ente amado? Como devem reagir pais e 
esposo que perdem uma pessoa insubstituível, que, 
de uma hora para outra, lhes é brutalmente arranca
da do seu convívio, privando-os para sempre do seu 
afeto? Como devem reagir os filhos pré-adolescen
tes, ainda crianças, dessa mãe brutalmente assassi
nada? 

É de esperarmos que se instale, em seus ínti
mos, a revolta, o desespero e o desejo de vingança. 
Ainda que de família bem estruturada, com um nível 
de vida digno, com suas necessidades básicas aten
didas, é de se esperar que se desenvolva um trau
ma que poderá perdurar para sempre em suas vi
das, comprometendo seriamente o seu desenvolvi
mento emocional e mental. Quem poderá, amanhã, 
julgar o comportamento dessas crianças psicologica
mente afetadas pelo testemunho da execução da 
própria mãe? 

Do outro lado, a história dos marginais. Alguns 
JOrnais dão conta de que um grupo de cnanças, com 
idade variando entre 12 e 14 anos, fechou o trânsito 
da rua Alvez de Azevedo, para atravessá-la com 
uma carga de drogas. Outros já mencionam que o 
objetivo do bloqueio da rua era render os motoristas 
e roubar os carros, para transportar um número de 
traficantes para fora da favela. De qualquer forma, o 
grupo de crianças portava armas pesadas e moder-
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nas e tinha no comando da assim chamada "opera
ção" figuras cujos nomes já são do conhecimento da 
polícia e que fazem parte do crime organizado. 

De repente, um dos menores descarrega sua 
arma contra os carros, matando duas pessoas ino
centes que, desafortunadamente, por ali passavam 
naquele instante. Como se pode conceber que pes
soas sejam assassinadas dessa maneira? Como se 
pode conceber que menores andem ostensivamente 
armados pelas ruas das nossas cidades? Como po
demos aceitar uma sociedade com esse nível de 
violência e insegurança? 

É interessante notar, então, como imediata
mente a atenção e a reação das autoridades e da 
maioria das pessoas se voltam sempre para o fenô
meno ocorrido, isto é, para as conseqüências do 
fato, ao invés de se voltarem para a essência, isto é, 
para a origem do fato. Assim, o desejo de se fazer 
justiça ou de vingar as mortes e aplacar a revolta de 
todos, a partir de mudanças em nossa legislação e 
mecanismos simplistas, como a idéia de se diminuir 
de 18 para 14 anos a idade para a responsabiliza
ção criminal, toma conta da maioria. 

Essa reação, essas idéias, que, por sua vez, 
são perteitamente compreensíveis, vão tomando for
ma de verdade absoluta, crescem com o fermento 
da impunidade, tomam voz a partir dos altos índices 
de violência e de insegurança a que todos estamos 
submetidos e se apresentam como o único e legíti
mo caminho a ser trilhado para que alcancemos a 
paz, a segurança e a tranqüilidade que merecemos. 

Encarcerar as crianças marginais passa a ser, 
então, a única e imediata solução para o holocausto 
social da violência urbana. Imediata sim, com certe
za. E dentro dessa linha de raciocínio, mais imediata 
e eficaz ainda seria a utilização de fomos cremató
rios; ou do extermínio em massa de adolescentés in
fratores; ou ainda de uma esterilização que atingisse 
100% das mulheres pobres deste País ou, ainda, le
var essas pestinhas embora para a Ilha dos Praze
res, lugar ao qual o arquetípico personagem infantil 
Pinóquio foi condenado por ter se tomado um meni
no leviano, mentiroso e mau. 

No entanto, sabemos que atitudes radicais e 
idéias destemperadas jamais responderão ao anseio 
de equilíbrio e paz social. Isso porque acima de con
ceitos menores existe um que é universal: o mundo 
em que vivemos é essencialmente dialético, e a 
cada ação realizada temos, necessariamente, uma 
reação como resposta diretamente ligada à primeira. 
Assim, já sabemos que a injustiça gera a violência; a 

opressão gera a revolta, o radicalismo, os excessos; 
a intolerância , a rebeldia. 

Ora, a ciência e o conhecimento humano che
garam ao ponto de entender que a criança é um ser 
biopsicossocial, e que seus conflitos afetivos e sua 
saúde física e mental são instrumentos que atuam 
sobre seu comportamento. Trocando em miúdos, 
para quem entende do assunto, a criança sempre é 
ela e o seu meio, e a partir daí existe e se relaciona. 

Temos na psicanálise uma contribuição inesti
mável para compreendermos o comportamento na 
criança como um sintoma, um lugar de onde ela fala 
sobre seus prazeres e seus conflitos existenciais. O 
comportamento é o lugar de onde a mensagem deve 
ser decifrada. O comportamento é um enunciado, 
cujo significado pode e deve ser desvelado. 

Portanto, se o comportamento da criança é sin
toma, e o que sustenta esse comportamento é o de
sejo inconsciente de expressar algo, o que estão ex
pressando essas crianças marginais? O que pode
rão expressar, futuramente, crianças que foram tes
temunhas das mortes dos seus próprios pais? 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
"saúde mental é a capacidade de estabelecer rela
ções pessoais e sociais harmónicas". Quando essas 
relações se quebram ainda na infância, devemos 
procurar agir conscientemente, em vez de reagir in
tempestivamente. 

O verdadeiro lugar da criança é a infância. Ali 
ela experimenta, a partir das fantasias que realiza, 
das expectativas que se lhe atribuem, do afeto que 
recebe e dá; ali ela experimenta a vida no mundo e 
relaciona-se com ele. Nesse tempo, o ser humano é 
o maior e mais legítimo credor do acesso à educa
ção, à alimentação e à saúde. É no devido cuidado ou 
no abandono da infância que está gravado o futuro do 
mundo. 

Tanto assim que a Rede Globo de Comunica
ções, sensível e preocupada com essa questão, 
com sua competentíssima equipe de produtores e 
diretores, montou sua campanha de final de ano em 
cima dessa máxima que diz mais ou menos assim: 
"criança cuidada, adulto feliz". E mostra, num traba
lho genial de computação gráfica. o rosto de atares 
e jornalistas da Globo que vão amadurecendo, des
de a infância até a fase atual, enquanto falam pala
vras de ordem relacionadas aos cuidados e à prote
ção de que a infância precisa. O que seria de Miguel 
Falabella, de Tarcísio Meira, de Xuxa Meneguel ou 
de Glória Maria, se não tivessem tido acesso algum 
à nutrição e educação? 
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Aprofundar aqui questões como concentração 
de renda, miséria, fome, analfabetismo, prostituição 
infantil, realidades de que todos temos conhecimen
to, seria escapar da idéia central do discurso. T am
pouco desejo analisar o antagonismo que é o Brasil, 
um dos primeiros no mundo quando se trata da acu
mulação de riquezas materiais e um dos últimos 
quando se trata de atender e respeitar a Nação que o 
compõe. 

Quero, sim, ressaltar um aspecto, diria talvez 
mais amplo ou filosófico: a democracia provavel
mente seja a forma mais difícil de se governar uma 
nação, mas, sem dúvida, é a mais rica, gratificante, 
e ainda não surgiu na História da Humanidade um 
modelo mais apurado. Dentro dela, tem-se como va
lor absoluto a liberdade, e a História mesma nos 
aponta que temos uma vocação natural para ela, 
pois todo o movimento da Humanidade sobre a face 
da terra tem sido no sentido de tomar-se cada dia 
mais liberta. Por meio da ciência, das artes, da políti
ca, do trabalho, enfim, do conhecimento e da vida 
produtiva, viemos buscando nosso verdadeiro desti
no. Porém, há que se atentar que sem pão, sem ins
trução e sem afeto não existe liberdade. O que exis
te é puro antagonismo: escravidão e trevas, dor e 
morte. 

Há que não perdermos de vista jamais o verda
deiro caminho para a solução de nossos problemas, 
ainda que dilacerados por toda sorte de sofrimentos. 
Irmanados na dor e no reconhecimento da autentici
dade da revolta que toma conta das famílias enluta
das, há que não perdermos nossa lucidez. Há que 
lamentarmos a sociedade em que vivemos. Há que 
atentarmos, sim, que seres empurrados para a bes
tialidade, com efeito, se tornem feras, percam sua 
condição humana, se bestifiquem. Quem não apren
deu a dar valor à própria vida, quem não a tem valo
rizada daria valor à dos outros? 

Por que a violência toma conta, vai se generali
zando, se banalizando, ao ponto de ser rotineira e 
cotidiana, embotando a razão e a lucidez das pes
soas, mantendo espaço tão-somente para a vazão 
de sentimentos e reações que beiram o delírio e nos 
afastam de nossa condição humana? Porque falta
nos governo, faltam-nos escolas, porque estamos 
doentes e famintos e vivemos na ignorância. Porque 
~ossa imensa, profunda, violenta e dolorosa chaga 
social é a desigualdade a que estamos submetidos. 
Vale dizer, o Brasil é um país que permite que suas 
crianças se alimentem de lagartixas, de fezes, de 
barro! O Brasil é um país que permite que suas 

crianças portem armas nas mãos, ao invés de brin
quedos e livros. 

Historicamente, os povos q:.Je hoje estão no 
chamado Primeiro Mundo só puderam chegar lá por 
meio do desenvolvimento e da manutenção da cultu
ra e da educação. Para se produzir tecnologia, ali
mentos, ciência, para se baixarem realmente os nú
meros da criminalidade, para se terem cidadãos sé
rios, conscientes e politizados (ao invés de pessoas 
bestializadas); enfim, para um país existir livre e so
berano, a alimentação e a educação devem ser en
caradas como o único e verdadeiro caminho a ser 
trilhado. Em todos os países, sem exceção, onde 
educação e nutrição são prioridade absoluta, encon
tramos um elevado nível de vida e bem-estar da po
pulação. 

Recentemente, tivemos oportunidade de ler, 
numa revista mensal, uma entrevista com um gran
de cientista político, professor aposentado pela Sor
bonne, brasileiro que mora há 40 anos em Paris, 
Professor Celso Furtado. São dele estas palavras: 
·o problema do Brasil não é econômico, é social. É 
a falta de visão do coletivo, da solidariedade entre 
os iguais, enfim, da visão do coletivo, que nos man
tém submersos e de costas para o futuro. • 

Mais verbas para os salários dos polic:ais, que, 
não raro e tristemente, acabam no mundo do crime, 
para que tenhamos um sistema de segurança des
compromissado com a criminalidade. Mais investi
mento nesses recursos humanos, capacitando-os, 
preparando-os, para corresponderem às necessida
des da segurança coletiva, que faltava naquele mo
mento, no Rio de Janeiro, porque lá estava uma po
pulação abandonada. 

Estamos carentes de políticas sociais na área 
da educação e na área de segurança alimentar. De
vemos agir nesse sentido, o mais urgente possível, 
encontrando fórmulas para encurtar caminhos: mé
todos audiovisuais, campanhas de conscientização, 
de alfabetização, políticas para compensar o imenso 
fosso social que separa irmãos brasileiros. Enfrente
mos, unidos, o bom combate pelo fim da inseguran
ça e da criminalidade. 

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Gover
nadores e Prefeitos, se pudesse ser ouvida, diria a 
V. Exªs: um pouco menos de preocupação com os 
assuntos da área econômica e mais, mas muito 
mais mesmo, investimentos e aterção às questões 
que tomam o nosso modelo social inaceitável e 
afundam este País. 

Estou nesta tribuna fazendo mais do que um 
pronunciamento. Mais uma vez, faço um lamento 
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por ter que conviver quotidianamente com a violên
cia que se instalou no País e com a insegurança em 
que a população vive. 

O Poder Público não pode ter como iniciativa, 
diante de uma situação como a do Rio de Janeiro, 
apenas o instrumento de redução da idade de um 
menor para puni-lo. E em que circunstância? Se o 
Estatuto da Criança e do Adolescente garante para 
esse marginal menor uma punição, então é só apli
cá-la. Apenas com mais essa medida não se resol
verão, evidentemente, esse antagonismo, esses 
conflitos e essa violência corn que convivemos. 

Srª Presidente e Srs. Senadores, tenho fé e es
perança de que faremos cumprir o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, assim como as políticas 
públicas necessárias para que socialmente este 
País esteja bem. Também precisamos ter um novo 
conceito de segurança, constituindo, em nível de se
gurança armada, um conselho que possa adminis
trar essa política. Não podemos admitir, às vezes 
até à revelia das leis orgânicas do Município, uma 
guarda municipal armada, pura e simplesmente, ou 
comprometida com o crime organizado. 

Existem condições de se darem aos policiais 
informações e profissionalização à altura de suas 
funções, além de salários dignos, para que possam 
ser independentes e possam fazer essa opção pro
fissional. Hoje, um cidadão que pense bastante não 
tem coragem de ser um policial no nosso País, por
que tem medo. 

Sabemos perfeitamente que esse assunto é 
extremamente delicado, mas a verdade é que se um 
cidadão comum se sente inseguro, como policial 
sentir-se-á mais ainda, pois estará menos armado 
que o crime organizado. 

Não é possível convivermos mais com essa si
tuação. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permita-me V. Exª 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Exª. 

O Sr. Josaphat Marinho - De inteiro acordo 
com as suas observações, nobre Senadora, queria 
apenas acrescentar que, ao lado da organização e 
da vigilância de caráter policial, o Governo tem que 
ampliar as providências sobre os problemas sociais 
e econômicos. Enquanto não se reduzirem tais desi
gualdades, a violência crescerá no País. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- V. Exª, como 
sempre brilhante no seu aparte, foi pertinente e este 
é o grande enfoque. Mas, lamentavelmente, Sena
dor Josaphat Marinho, estamos vendo quê a3 autori-

dades do meu Estado, diante desse fato, para dar 
uma satisfação à população, têm como único instru
mento reduzir a idade da responsabilização criminal 
do menor para puni-lo mais cedo ainda, já que, so
cialmente falando, ele já está sendo severamente 
punido. Severamente punido! 

E não é só isso: não quero, de forma nenhuma, 
que aquele jovem adolescente, que viu sua mãe as
sassinada daquela forma, deixe de acreditar no futu
ro do seu País e tenha dentro de si apenas a ;o.volta 
e o desejo de vingança. Quero, sim, que ele possa 
se considerar um cidadão livre. 

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente. 

Durante o discurso da Srª Benedita da 
Silva, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Srª Emitia 
Fernandes, Suplente de Secretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes) -
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Senador 
Lauro Campos, por permuta com o Senador Romero 
Jucá. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - SRA. Presidente, SRA.s e Srs. 
Senadores, ao contrário do que costumo fazer, reali
zando todos os meus pronunciamentos de improvi
so, esta semana de recolhimento, de férias e de 
chuvas permitiu-me rabiscar o que agora passo a 
ler. Peço, também, desculpas, porque a redação rá
pida tornou alguns trechos de difícil leitura, o que in
dica que também este discurso, na sua modéstia, na 
sua imperfeição, saiu da minha responsabilidade e 
das minhas fraquezas. 

ESPERTEZA E INTELIGÊNCIA NO 
JOGO DA REELEIÇÃO. 

Indefinível, multifacetária, a inteligência huma
na precisou ser reduzida arbitrariamente a algumas 
de suas manifestações primárias para poder ser me
dida nos pretenciosos testes de 01. Alguns políticos 
costumam se dar muito bem, apesar de baixos ní
veis de 01; quando falta esperteza, o político acaba 
dando com os burros na água. FHC é detentor de 
elevado Ql, mas a vaidade explícita pode paralisar 
sua esperteza política. 

Uma das tarefas de que os políticos brasileiros 
têm sabido desincumbir-se muito bem é a de disfar
çar o caráter despótico do Presidencialismo nacio
nal. Se o disfarce cai um pouco, revela-se a nature
za ditatorial de nossa democracia. 

A submissão dos Poderes Legislativo e Judi
ciário ao Executivo leva para o espaço das questões 
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abstratas o equilíbrio entre os Poderes. E as bases 
reais em que a democracia deveria se assentar para 
ser estável e durável, que são a democratização da 
saúde, da educação, da riqueza e do lazer, realmen
te não existem no nosso País. 

Para fingir que o regime é democrático, os es
pertos políticos brasileiros adotaram vários estrata
gemas. A política do café com leite permitiu que, du
rante mais de trinta anos, Minas Gerais e São Paulo 
detivessem, com democrática alternância, as rédeas 
do Poder centralizado na Presidência monárquica da 
República. 

A ausência de Partidos alternativos, com ideo
logias e programas capazes de mudar as instituiçõ
es, a estrutura e a natureza da propriedade, a estru
tura do poder político, a estrutura das relações inter
nacionais e suas formas tradicionais de exploração, 
a estrutura da distribuição da terra, do saber, da 
saúde, da vida e do lazer limitaram as opções políti
cas, transformando as eleições em escolhas entre 
indivíduos pertencentes a partidos basicamente 
iguais. Assim, a esperteza do conservadorismo foi 
tecendo sua forma e se deitando na cama da estabi
lidade. Alguns presidentes da República não conse
guiram sequer terminar o seu hoje exíguo mandato 
de quatro anos. Será que faltou inteligência ou força 
a Deodoro da Fonseca, a Jânio Quadros, a Castello 
Branco e a Getúlio Vargas para completarem os 
quatro anos? Força não lhes faltou, seguramente. 
Só Rodngues Alves foi eleito novamente Presidente, 
após prolongada quarentena. Mas a morte lhe rou
bou o segundo mandato, conquistado quatorze anos 
após o término do primeiro, em 1906. Teria sido a 
esperteza ou inteligência que, após o primeiro qua
triênio de Governo Provisório, levou Getúlio Vargas 
a dizer: "Submeti-me, apenas, ao imperativo categó
rico do momento derivado da própria Revolução." 
"Aceitando a indicação do meu nome pela Assem
bléia Constituinte, curvei-me ante o dever de com
pletar o programa esboçado nestes últimos anos." 
(Getúlio Vargas, A Nova Política Brasileira, Tomo III 
- p. 243/244). 

Assim, Getúlio Vargas se desculpava pela falta 
de humildade e de pudor que o levou a aceitar o sa
crifício de permanecer na Presidência da República 
pelo prazo constitucional de mais quatro anos, isto 
é, até 03 de maio de 1938. 

A Constituição de 1934, que concedia mais 
quatro anos ao ditador - isto é muito expressivo -, 
proibia, em seu art. 52, a reeleição do Presidente, 
senão quatro anos depois de cessada a sua função, 
qualquer que tenha sido a duração desta. 

Até Getúlio Vargas se colocou um limite de 
quatro anos para completar aquele período que ele 
chamava ditatorial e que o levou à Presidência na 
Revolução de 30. 

A força da tradição republicana, que considera 
vergonhosos os propósitos continuístas, convive 
com outra regra, regra dos disfarces necessários à 
democracia brasileira. Os candidatos à Presidência 
ou aos governos estaduais tinham vergonha de lan
çar-se candidatos. Eles eram lançados pelos grupos 
de apoiadores e aceitavam o "sacrifício" da candida
tura. "Nunca me seduziram as regalias do poder", 
declara Getúlio Vargas, logo após aceitar o sacrifício 
sedutor. 

O primeiro candidato mineiro a lançar sua pró
pria candidatura foi Juscelino Kubitschek, quebrando 
a tradição do pudor. 

Os candidatos não eram ainda armações, su
portes humanos sobre os quais se construía a figura 
do candidato. 

Foi de uma golberiana esperteza o rodízio dos 
generais ditadores a partir de 1964. Foi tão grande o 
respeito pelo preceito constitucional que proibia a 
reeleição que o Marechal Castello Branco fez ques
tão de governar apenas dois anos, completando o 
mandato de quatro anos de Jânio Quadros, sucedi
do por Jango, o deposto mais formalmente respeita
do do mundo. 

Como os norte-americanos, por exemplo, que 
acham que democracia é principalmente o poder 
que tem a população de, de quatro em quatro anos, 
escolher o Presidente da República, assim também 
a esperteza e a sutileza dos políticos brasileiros co
locaram esse limite de quatro anos e respeitaram 
esse tabu porque sabiam que era perigosíssimo 
para a democracia e para as instituições que o orazo 
fosse superado, indo além dos quatro anos determi
nados pela história, pela tradição e pela inteligência. 

Apoiada na tradição, cuja força empresta um 
caráter ético, um respeito totêmico ao mandato de 
quatro anos, a esperteza da democracia brasileira 
foi obrigada a recorrer a uma outra ginga: passou a 
fazer parte do ritual democrático que o sucessor do 
Presidente da República, após a estrutura partidária 
formada a partir de 1946, não pertencesse ao mes
mo partido. Não é esperto que o sucessor seja parti
dário do Presidente. Se o sucessor de JK, por exem
plo, tivesse sido o General Lott ou outro político do 
PSD-PTB, ele assumiria o comando do partido, com
putaria os governadores dos Estados, seria o chefe 
dos prefeitos e, assumindo plenos poderes, escolhe
ria o seu sucessor. Provavelmente JK não seria o in-
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dicado por Lott para 1"965. Logo, a esperteza demo
crática que os politicólogos não enxergam aconse
lham que a votação seja respeitada, que a reeleição 
não seja admitida e que a •oposição" eleja o candi
dato que, desmoralizado pela prática, tendo perdido a 
legitimidade do seu quatriênio, prepare o retomo do 
Presidente que se manteve em salutar quarentena. 

Essa esperteza que associa quarentena e rota
ção presidenciais parece confirmar o caráter demo
crático do sistema sucessório brasileiro. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso não 
tem idade para, com buril e cinzel, construir o fato 
político como uma obra de arte para esculpir a sua 
reeleição. Chegou tarde para ver suas ambições 
realizadas. Disputaria a reeleição se seguisse a es
perteza de Juscelino Kubitschek, com provectos 73 
anos de idade. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não tem tempo para esperteza, não tem va
gar para produzir uma obra de arte política, que se
ria a sua recandidatura ética, esperta, inteligente e 
constitucional após quatro anos de quarentena. 

A inteligência desaconselharia ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso o simples golpe da ree
leição, a ruptura despudorada com a tradição secu
lar, só desrespeitada por Getúlio Vargas. A ditadura 
foi o preço que o Brasil pagou pelo desrespeito à ro
tação na Presidência da República. 

Já se disse que no atual Presidente •a vaidade 
superou a inteligência". Sem a esperteza, sem a in
teligência, sem o pudor reverencial em relação à tra
dição republicana, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso se precipitará numa aventura perigosa. Se 
errar o pulo, cairá no vazio político precoce; se atin
gir o outro lado, legitimar-se-á no desenvolvimentis
mo automobilístico, na produção modema de artigos 
de luxo, no obreirismo estatal que já revelou, no mi
lagre econõmico dos militares, seus corolários ne
cessários: a concentração da renda, a acumulação 
excludente, os endividamentos escravizantes, o im
pério da eficiência e das coisas sobre as pessoas, 
sobre o social. Falta esperteza à ambição presiden
cial, esperteza que é a irmã apagada e feia da sabe
doria política. Sabiamente, a sabedoria abandonou o 
palco político no mesmo ato em que a ideologia, a 
utopia e a dignidade se despediram da cena, empo
brecendo a história, achamboando a peça. 

A reeleição posta em prática pelo narcisismo 
de FHC não é apenas um golpe. É o passo mais se
guro e firme para a ditadura. O p.-ocesso sucessório 
deslegitimado, como as balas disparadas a esmo, 
não tem endereço certo. Não se sabe onde o des
respeito às regras conduzirá o poder no Brasil, da 

reeleição poderá sair a posse de FHC, a posse de 
Lula, de Maluf, de Brizola ou de algum militar não
candidato. 

Por que respeitar o resultado das eleições se a 
Constituição cidadã se prostituiu de forma contumaz 
e degradante? 

O Plano Cavallo que elegeu e reelegeu Menem 
é irmão gêmeo do Plano Real, filhos do FMI. Menos 
de dois anos após a eleição, o plano deu com os ca
valos nágua, na Argentina; Menem está com apenas 
20% de apoio popular. Qual o apoio mínimo neces
sário para evitar o golpe de Estado, irrompendo a 
catástrofe? 

O tempo correu não só para FHC como para 
todos os Presidentes despóticos do sistema autoritá
rio brasileiro. Todos eles devem ter tido a tentação 
da permanência por mais de quatro fugidios anos no 
centro do poder. Todos eles encontraram uma bar
reira externa, constitucional, erguida por todas as 
Constituições, desde a de 1891; todos eles devem 
ter ouvido, com exceção de Delfim Moreira, por moti
vos de saúde, conselhos de amigos ávidos pela con
tinuidade do desfrute. Só Getúlio Vargas criou inimi
gos fictícios ou reais contra os quais lutar, permane
cer e vencer. Mas, pequeno ou grande, havia um 
grande projeto a realizar, uma nacionalidade a cons
truir. 

Antes da oposição externa, constitucional e da 
oposição dos partidos políticos adversários, todos os 
presidentes esbarraram num obstáculo interior. o pu
dor de revelar a ambição política, a vergonha de 
romper a tradição de humildade, obediência à Lei 
Maior, aos mores, às forças totêmicas ... Para opor à 
volonté de puissance e à hibris dos políticos! O 
próprio Deus de Israel criou de si Lúcifer, o ilumina
do, o opositor. Rõmulo e Remo se opuseram, são 
arquétipos de histórias que se repetem e se reno
vam com Fernando e Pedro Collor. 

FHC afirma que não há oposição, que a oposi
ção não existe. O espaço do poder se encontra livre 
diante do seu narcisismo. Na falta de outra, ele se 
transforma em sua própria ideologia. A mitologia ba
bilõnica fez criar um duplo, um irmão opositor, Gilga
mesh, para limitar a hibris, a vontade de poder se 
limites e sem pudor. 

FHC não tem oposição, não vê obstáculos a si 
mesmo, a não ser a fragilizada, vilipendiada Consti
tuição de 1988. 

O que toma a pulsão continuísta de FHC con
creta, real, determinada é esta facilidade de pleitear 
a reeleiçio pela reeleição, pela permanência no tro
no. Não se trata de um desejo geral, que deve ter 
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perpassado por todos os presidentes no regime des
pótico e autoritário de nossa tenra e precária demo
cracia. O que dá especificidade e concreticidade ao 
projeto de reeleição de FHC é a inconsciência de 
que a história política do Brasil tornou o pleito conti
nuísta vergonhoso. Foi a tradição histórica que fez 
da rotatividade um valor sacralizado, travejado para 
o bem ou para o mal, com ou sem fundamento "cien
tífico". na consciência profunda dos brasileiros que 
crêem na viabilidade de um Estado democrático ou, 
pelo menos, disfarçado de democracia. 

Portanto, para terminar, gostaria de lembrar 
que a nossa democracia autoritária vai colocar todo 
o seu poder, todo a sua força, todo o aparelho de 
Estado a serviço da reeleição, e já está fazendo 
isso. Abre-se agora o momento da cooptação. Mau
rílio Ferreira Lima, montado, como diz ele, nas 490 
emissoras colocadas a serviço da reeleição de Fer
nando Henrique Cardoso, diz na revista ~ que 
moveu uma guerrilha eleitoral em favor da reeleição 
de Fernando Henrique Cardoso. E todos sabem, diz 
ele, que FHC é candidato. Aqueles que não tiverem 
competência que saiam da raia - afirma o Presidente 
da Radiobrás. 

Vemos agora que a Petrobrás coloca recursos 
no sentido de administrar a campanha, a feitura da 
imagem, a fabricação de uma inverdade verdadeira
mente cara e custosa aos eleitores. E se a reeleição 
passar, é óbvio que. se foi difícil para tantos Presi
dentes terminarem o quatriênio para o qual foram 
eleitos, será praticamente impossível, nessa situa
ção em que se desmoronam as bases do chamado 
Plano Real, que Fernando Henrique Cardoso consi
ga chegar ao fim dos seus ambicionados oito anos. 

Portanto, o que se vê agora não é apenas mais 
uma vez ser rasgada a Constituição. Ela já foi rasga
da muitas vezes preparando esse momento da quei
ma. da fogueira constitucional sobre a qual se er
guerá a candidatura de Fernando Henrique Cardoso. 
É realmente triste não percebermos que a democra
cia brasileira é uma planta muita tenra, que exige es
ses artifícios da inteligência e da esperteza para po
der continuar vivendo. 

O sociólogo Fernando Henrique Cardoso des
prezou a sociologia política e a sociologia da história 
brasileira. Está cometendo, para satisfazer o seu 
ego narcisista. um pecado, um crime contra a conti
nuidade das instituições. Se a proposta de reeleição, 
em si, já é um golpe, não há dúvida nenhuma de 
que esse golpe, desmoralizando as instituições, des
respeitando as regras do processo sucessório, vai 
legitimar outros golpes que a ele se sucederão. 

Muito obrigado, SRA. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pe
reira, por vinte minutos. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor) - SRA. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, de
sejo fazer duas comunicações ao Senado e à Nação. 

A primeira delas é para informar que a repre
sentação de Minas Gerais, na Câmara dos Deputa
dos e no Senado da República, reuniu-se, hoje pela 
manhã, naquela Casa, e às 13h teve um encontro 
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso para 
transmitir a Sua Excelência, de viva voz, o testemu
nho da representação do Estado quanto à situação 
de calamidade pública em que se encontram cerca 
de 170 municípios de Minas Gerais. 

Trata-se de um momento de aflição da socie
dade mineira, que se reuniu, num gesto de solidarie
dade, e está levando a Belo Horizonte e às cidades 
inundadas a sua colaboração para minorar o estado 
de sofrimento em que se encontram milhares de mi
neiros, registrando-se que, a essa altura, 78 coesta
duanos já perderam a vida em decorrência dessa 
calamidade. 

É claro que todos nós estamos em cantata per
manente com as nossas lideranças políticas e comu
nitárias, com os prefeitos, com os deputados esta
duais e federais, procurando reunir informações. 
mostrando que a representação do povo mineiro 
está desenvolvendo todos os esforços possíveis, a 
fim de contribuir para a diminuição do sofrimento 
que vive hoje grande parte do nosso povo. 

Logo ao iniciar-se a audiência de hoje, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso comunicou-nos 
que já determinara a edição de uma medida provisó
ria para destinar a Minas Gerais os recursos e as 
providências indispensáveis à participação do Go
verno Federal na solução do estado de calamidade 
em que nos encontramos. Sua Excelência revelou 
que o Ministro Fernando Catão, da Secretaria Espe
cial de Políticas Regionais, irá amanhã a Belo Hori
zonte, saindo de Brasília às 8h, a fim de manter con
tato com o Governo de Minas, com as lideranças da 
Assembléia Legislativa, os prefeitos, vereadores e 
representantes de entidades diversas, para conhe
cer de perto a realidade e mensurar os recursos que 
o Governo Federal deverá destinar, com urgência e 
prioridade, a Minas Gerais. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tam
bém mencionou que recebeu ontem um telefonema 
do Presidente Menem, da Argentina, o qual indagou 
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de Sua Excelência em que o governo argentino po
deria colaborar com os flagelados pelas inundações. 

Esse fato revela que o Governo Federal e a 
representação de Minas no Congresso Nacional, 
com a participação das bancadas de todos os parti
dos, estamos todos unidos no sentido de levar a 
nossa solidariedade aos mineiros, o nosso apoio 
moral e material, não apenas para socorrer as víti
mas neste instante, mas também para mobilizar os 
meios e os recursos para as obras de infra-estrutura 
que se fazem necessárias a fim de evitar a repetição 
de calamidades semelhantes. 

A segunda comunicação, SRA. Presidente, re
fere-se ao fato de que a Comissão Executiva Nacio
nal do Partido da Frente Liberal reuniu-se hoje, pela 
manhã, com a presença do seu Presidente licencia
do, Embaixador Jorge Bomhausen, e do Presidente 
em exercício, José Jorge, para examinar assuntos di
versos e, ao mesmo tempo, deliberar sobre proposta 
do Líder do PFL na Câmara dos Deputados, Inocêncio 
Oliveira. É a seguinte a proposta aprovada: 

• A Comissão Executiva Nacional do 
PFL, nos termos do Art. 13 do Estatuto parti
dário, tendo em vista: 

a - as manifestações da opinião públi
ca, recolhidas em pesquisas amplamente di
vulgadas pela mídia, no sentido favorável à 
aprovação da tese da reeleição; 

b - os resultados das últimas eleições 
de 96, que revelaram, na maioria dos muni
cípios, a intenção do eleitor de assegurar 
continuidade às boas administrações muni
cipais, consagrando pelo voto os candidatos 
apoiados pelos prefeitos que, apesar de 
seus êxitos administrativos e políticos, não 
tiveram condições constitucionais de dispu
tar a reeleição; 

c - o grande sucesso do Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e 
do Vice-Presidente Marco Maciel, em uma 
administração que avança com segurança 
na realização das reformas econõmicas, po
líticas e sociais. Um Governo que tem ex
pandido as conquistas do Plano Real, zelan
do pela estabilidade da moeda e reduzindo 
a inflação a níveis inferiores a 1 O% ao ano. 
Uma Administração cujos esforços estão 
resgatando a nossa dívida social, reduzindo 
as desigualdades e realizando uma profun
da reforma social que é assinalada, inclusi
ve, pela melhoria do nível de vida das clas
ses menos favorecidas e pela visível incor-

poração de milhões de novos brasileiros ao 
mercado consumidor e à cidadania. 

d - a necessidade de se concluir com 
rapidez, no Congresso Nacional, a delibera
ção sobre a emenda PEC- 01/95, apresen
tada pelo Deputado Mendonça Filho (PFL
PE), clareando os horizontes políticos e per
mitindo às lideranças partidárias de todos os 
níveis, e à opinião pública, com a possível 
antecedência, uma preparação mais eficaz 
para as eleições de 1998; 

Recomenda 

às bancadas do nosso partido na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, um posicionamen
to claro a favor da tese da reeleição a se manifestar 
pelo apoio ao Relatório apresentado pelo Deputado 
Vic Pires Franco (PFL-PA) na Comissão Especial 
que ora examina a emenda PEC- 01/95. 

Ao formalizar esta Recomendação, a Comis
são Executiva Nacional está segura de interpretar o 
pensamento das lideranças pefelistas de todo o 
país, em uma decisão amadurecida em meses de 
reflexão realizada nos vários níveis da organização 
partidária e, principalmente, junto a seus milhões de 
filiados. 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Inocêncio Oliveira. • 
Essa recomendação foi aprovada pela Comis

são Executiva Nacional do PFL. Ao mesmo tempo, 
por proposta deste orador, esta mesma Comissão 
Executiva aprovou uma recomendação no sentido 
de que o partido elabore, com a maior urgência pos
sível, um elenco de medidas que possam evitar o 
abuso do poder econõmico, a utilização da máquina 
governamental, a própria corrupção que se instala 
em vários setores do Governo quando se realiza a 
mobilização partidária, a escolha dos candidatos e 
as próprias eleições. 

É necessário que não apenas o Partido da 
Frente Liberal, mas todos os partidos com repre
sentação no Congresso Nacional, como também as 
demais organizações governamentais e particulares, 
se convençam de que o instituto da reeleição tem 
que ser preservado na sua natureza pela aprovação 
de um elenco de medidas que, efetivamente, contri
buam para evitar abusos e corrupção, que violentam 
o civismo da sociedade brasileira. 

Portanto, estão convocados os líderes dos par
tidos, os seus dirigentes, para a elaboração dessas 
propostas de lei, a fim de que o Congresso possa 
votá-las ainda neste início de Sessão Legislativa, 
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para que, simultaneamente com a aprovação da ree
leição, se for o caso, também essas medidas sejam 
igualmente aprovadas pelo Congresso Nacional, evi
tando-se, assim, a corrupção e o abuso do poder pú
blico nas eleiç9es brasileiras. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napo
leão, como Líder, por 05 minutos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Lí
der.) - SRA. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, 
era minha intenção, como efetivamente ainda é, 
nesta tarde, abordar a reunião da Comissão Executi
va Nacional do meu Partido, realizada hoje pela ma
nhã, em sua sede, aqui, na Capital da República. 

Ao adentrar no recinto deste plenário, já encon
trei meu companheiro de Liderança, Francelina Pe
reira, tecendo considerações sobre o assunto e len
do a Resolução aprovada por proposta do Deputado 
Inocêncio de Oliveira, Líder do PFL na Câmara dos 
Deputados. Ao fazê-lo, creio que tenha dado as ex
plicações necessárias, mas não queria eu, já que 
havia me inscrito para falar como Líder, deixar de 
aduzir alguns esclarecimentos que considero, neste 
momento, importantes. 

Estamos realmente atravessando uma fase de 
proposta de transformação da Constituição em seus 
vários itens, sobretudo nos referentes à questão da 
reeleição de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, eventualmente Governadores e Vice-Govema
dores, Prefeitos e Vice-Prefeitos; por isso não queria 
eu deixar de fazer alguns esclarecimentos. 

O Partido da Frente Liberal baseou-se em al
gumas circunstâncias e, dentre elas, temos: 

1º- a verificação da boa administração do Pre
sidente, Fernando Henrique Cardoso, e do Vice-Pre
sidente, Marco Maciel, do nosso PFL; 

22 - a questão da estabilidade da moeda numa 
inflação que, hoje, já está aquém dos 10% ao ano; 

3º - a indiscutível melhoria das condições de 
qualidade de vida das populações mais carentes, 
sobretudo na possibilidade da aquisição de bens du
ráveis de consumo; 

42 - o resultado de pesquisas de opinião públi
ca que demonstra à saciedade, a aprovação da tese 
da reeleição; e 

5º - as eleições municipais, que demonstra
ram, intensamente, a vontade do eleitor brasileiro de 
trazer novas administrações, embasadas nas condi
ções de seriedade, honorabilidade e honestidade, 

tão indispensáveis à vida pública e, sobretudo, à 
vida administrativa. 

Embasadas nesses princípios, as recomenda
ções foram estabelecidas para as bancadas na Câ
mara dos Deputados e no Senado Federal no senti
do de que se apoie a tese da reeleição. 

Seguimos em caravana ao Palácio do Planalto, 
onde, em estando com o Senhor Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, o Vice-Presidente da Repúbli
ca, Marco Maciel, o Presidente da Câmara dos De
putados, Sr. Luís Eduardo Magalhães, o Presidente 
licenciado do Partido, o Embaixador Jorge Bomhau
sen, o Presidente em exercício Deputado José Jor
ge, o Deputado Inocêncio Oliveira, eu mesmo, o De
putado Benito Gama, Líder do Governo da Câmara 
dos Deputados, e vários Parlamentares, Senadores 
e Deputados, tivemos a oportunidade de transmitir a 
"Recomendação do Partido às Bancadas" ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. 

Quero aproveitar o ensejo, antes de concluir, e 
tecer considerações sobre o que afirmou o Senhor 
Presidente da República naquela ocasião. Manifesto 
também, aqui e agora, a importância desse ato e da 
presença do Presidente licenciado Jorge Bomhau
sen, que, ao contrário do que já foi insinuado, quan
do pede licença da Embaixada em Lisboa, por pou
cos dias, para vir ao Brasil, não vem pago pelo Erá
rio. S. Ex' custeia as suas próprias passagens, pede 
licença dos vencimentos a que faria jus, se no exer
cício estivesse ou em férias ou até mesmo em licen
ça, eximindo-se do recebimento das diárias relativas 
aos dias em que permanece no Brasil, e participa, 
sempre que aqui vem, das atividades do nosso Par
tido. Aliás, SRA. Presidente, já tive a oportunidade 
de dizer isso, quando assomei à tribuna da Casa, no 
fim do ano passado, quando citei os grandes passos 
que o meu Partido vem tomando na atualidade. 

Concluindo, o Senhor Presidente da República 
afirmou, para a nossa alegria, que não era surpresa 
nenhuma a iniciativa do PFL, não porque o PFL 
apoiasse o Governo com constância, mas porque 
houvesse uma conjunção de pensamento, uma con
junção de ações entre aquilo que pensava o Gover
no e o que pensava o Partido da Frente Liberal. 

Segundo, considerou que aquilo não era uma 
prorrogação de mandato. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso aduziu que era apenas o direito 
de a população manifestar-se sobre os seus gover
nantes, podendo elegê-los, ou, no caso, reelegê-los, 
em sendo bons, ou não reelegê-los se não forem 
bons. E acrescentou que o nosso povo, que é extre
mamente sensível, tende, às vezes, até a não con-
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duzir ou a não reconduzir, em tese, os governantes. 
E aí entendi eu que Sua Excelência se expressava 
nos vários níveis, para demonstrar que é necessário 
- o que eu acho também - que a população brasilei
ra tenha o direito de se exprimir, de se manifestar. 
Se for favorável ao Presidente da República, que o 
reeleja; se não for, que não o reeleja e escolha outro 
governante. 

Não se está baixando ato algum, não se está 
absolutamente prorrogando mandatos, mas está-se 
dando ao povo o direito democrático de fazer outra 
opção, ou outras opções, se assim lhe convier e lhe 
aprouver. 

Para terminar, devo aduzir que o Senador 
Francelina Pereira, na reunião da Executiva do Parti
do da Frente Liberal, hoje, pela manhã, foi enfático 
ao fazer uma proposta, unanimemente aprovada, 
para que também o Partido tome as iniciativas para 
procurar as salvaguardas necessárias, com o objeti
vo de preservar a incolumidade da boa administra
ção pública no tempo que medeia entre a candidatu
ra e a eleição, a fim de que a probidade seja garanti
da. A tese, imediatamente aceita, será convertida 
numa nova proposta, provavelmente num projeto de 
lei a ser apresentado pela Comissão Executiva Na
cional do meu Partido. 

Portanto, Sr! Presidente, era isso que eu gos
taria de espelhar no momento em que também faço 
minhas as palavras da Executiva. E, desde já, reco
mendo aos hoje 23 integrantes da Bancada do PFL 
que assumam essa postura de aprovação da emen
da constitucional da reeleição, que está ora em dis
cussão na Câmara dos Deputados. 

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) 
Sobre a Mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 º Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB Nº 3/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex
celência a designação do Senador Fernando Bezer
ra, na qualidade de membro titular, em vaga existen
te na Comissão de Assuntos Econômicos- CAE. 

Renovo, na oportunidade, protestos de estima 
e consideração. - Senador Jáder Barbalho, Líder 
do PMDB. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes)- O 
expediente que acaba de ser lido vai à publicação, 
nos termos do § 2º do art. 81, do Regimento Interno. 

Fica designado o Senador Fernando Bezerra 
como membro titular da Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPMDB Nº 4/97 

Brasília-DF, 8 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Ex

celência para comunicar a indicação do meu nome 
na qualidade de membro titular, em substituição ao 
Senador Fernando Bezerra, na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania- CCJ. 

Renovo, na oportunidade, protestos de estima 
e consideração. - Senador Jáder Barbalho, Líder 
do PMDB. 

OFÍCIO Nº 1.659-L-BL. PARL./96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.479-23 de 19 de dezembro de 1996, que "Dispõe 
sobre o pagamento dos servidores civis e militares 
do Poder Executivo Federal, inclusive suas autar
quias e fundações, bem como dos empregados das 
Empresas Públicas e das Sociedades de Economia 
Mista", em substituição aos parlamentares anterior
mente designados. 

Efetivos: 
Deputado Arolde de Oliveira - PFLIRJ 
Deputado Costa Ferreira- PFUMA 
Suplentes: 
Deputado Roberto Pessoa - PFUCE 
Deputado Jonival Lucas - PFUBA 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli· 

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1.661-L-BL. PARL./96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen-
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tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, que • Altera 
dispositivo das Leis n.os 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 1994, para insti
tuir os Décimos Incorporados, e dá outras providên
cias", em substituição aos parlamentares anterior
mente designados. 

Efetivos: 
Deputado Manoel Castro - PFUBA 
Deputado Maurício Najar- PFUSP 
Suplentes: 
Deputado Átila Lins- PFUAM 
Deputado Augusto Viveiros- PFURN 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1.663-L-BL. PARLJ96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.481-44, de 19 de dezembro de 1996, que "Altera a 
Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras pro
vidências·, em substituição aos parlamentares ante
riormente designados. 

Efetivos: 
Deputado Rubem Medina - PFURJ 
Deputado Eliseu Moura- PFUMA 
Suplentes: 
Deputado Osório Adriano - PFUDF 
Deputado Benedito de Lira- PFUAL 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira 

- Líder do Bloco Parlamentar. 
OFÍCIO Nº 1.641-L-BL. PARLJ96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.464-16 de 19 de dezembro de 1996, que "Acres
centa parágrafo ao art. 75 da Lei n2 4.728, de 14 de 
julho de 1965", em substituição aos parlamentares 
anteriormente designados. 

Efetivos: 
Deputado Régis de Oliveira- PFUSP 
Deputado Paulo Bauer- PFUSC 

Suplentes: 
Deputado José Carlos Coutinho - PFURJ 
Deputado Cláudio Cajado - PFUBA 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira - Líder do Bloco Parlamentar 

OFÍCIO Nº 1.643-L-BL. PARLJ96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.465-1 O, de 19 de dezembro de 1996, que "Acres
centa § 5º ao art. 4º da Lei n2 8.884, de 11 de junho 
de 1994, e dá outras providências" (composição mí
nima e tramitação de processos no Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica- CADE), em substi
tuição aos parlamentares anteriormente designados. 

Efetivos: 
Deputado Magno Bacelar- PFUMA 
Deputado José Carlos Aleluia - PFUBA 
Suplentes: 
Deputado Rogério Silva- PFUMT 
Deputado Samey Filho- PFLJMA 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira - Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 1.645-L-BL.PARU96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.466-8 de 19 de dezembro de 1996, que • Autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor de Encargos Financeiros da União -
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, 
crédito extraordinário até o limite de 
R$8.000.000.000,00, para os fins que especifica", 
sem substituição aos parlamentares anteriormente 
designados. 

Efetivos: 
Deputado Lima Netto - PFURJ 
Deputado Saulo Queiroz- PFUMS 
SUPLENTES: 
Deputado Paulo Cordeiro- PTB/PR 
Deputado Samey Filho- PFLJMA 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar. 
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OFÍCIO N2 1.647-L-BL.PARLJ96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte de Comissão Mista de
signada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.469-13 de 19 de dezembro de 1996, que "Autoriza 
a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mer
cante - FMM, em favor da Companhia de Navega
ção Lloyd Brasileiro -- LLOYDBRÁS, e dá outras pro
vidências", em substituição aos parlamentares ante
rionnente designados. 

Efetivos: 
Deputado Roberto Pessoa - PFUCE 
Deputado José Carlos Coutinho- PFURJ 
Suplentes: 
Deputado Rubens Medina- PFURJ 
Deputado José Carlos Aleluia- PFUBA 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1.649-L-BLPARU96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.470-14, de 19 de dezembro de 1996, que "Dispõe 
sobre a responsabilidade solidária de controladores 
de instituições submetidas aos regimes de que tra
tam a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e o De
creto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987: sobre 
a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsa
bilização das empresas de auditoria contábil ou dos 
auditores contábeis independentes; sobre privatiza
ção de instituição cujas ações sejam desapropria
das na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, e dá 
outras providências··, em substituição aos parla
mentares anteriormente designados. 

Efetivos: 
Deputado: Manoel Castro - PFUBA 
Deputado: Rubem Medina - PFURJ 
Suplentes: 
Deputado: Paulo Bomhausen - PFUSC 
Deputado: José Carlos Aleluia - PFUBA 
Atenciosamente, - Dept•tado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OF. N2 1.651-L-BLPARU96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Deputados do Bloco Parlamentar 
PFUPTB, que farão parte da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória nº 1.473-
26, de 19 de dezembro de 1996, que "Dá nova reda
ção a dispositivos da Lei nº 8. 7 42, de 7 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização da Assis
tência Social, e dá outras providências", em substi
tuição aos parlamentares anteriormente designados. 

Titulares: 
Deputada Célia Mendes- PFUAC 
Deputado Osmir Lima- PFUAC 
Suplentes: 
Deputado Jairo Azi - PFUBA 
Deputado lberê Ferreira- PFURN 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OF. N2 1.653-BL.PARU96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Deputados do Bloco Parlamentar PFUPTB 
que farão parte da Comissão Mista destinada a emi
tir parecer à Medida Provisória nº 1.475-22, de 19 de 
dezembro, que • Altera as Leis nºs 8.019, de 11 de 
abril de 1990 e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências•, em substituição aos parlamen
tares anteriormente designados. 

Titulares: 
Deputado César Bandeira- PFUMA 
Deputado Ursicino Queiroz- PFUBA 
Suplentes: 
Deputado Antônio Geraldo- PFUPE 
Deputado Augusto Viveiros- PFURN 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar 

OF. Nº 1.655-L-BL. PARU96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Deputados do Bloco Parlamentar PFUPTB 
que farão parte da Comissão Mista destinada a emi
tir parecer à Medida Provisória nº 1.477-31, de 19 de 
dezembro de 1996, que "Dispõe sobre o valor total 
anual das mensalidades escolares e dá outras provi-
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dências•, em substituição aos parlamentares ante
riormente designados. 

Titulares: 
Deputado Paes Landim - PFUPI 
Deputado Roberto Jefferson - PTBIAJ 
Suplentes: 
Deputado Betinho Rosado - PFURN 
Deputada Marilu Guimarães - PFUMS 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1657-BL.Part/96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais indico a Vossa Exce

lência os Deputados do Bloco Parlamentar PFUPTB 
que farão parte da Comissão Mista destinada a emi
tir parecer à Medida Provisória nº 1.478-19 de 19 de 
dezembro de 1996, que "Dá nova redação aos 
arts. 9º da Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990 e 22 

da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994" em subs
tituição aos parlamentares anteriormente desigana
dos. 

Titulares: 
Deputado Manoel Castro- PFLIBA 
Deputado Átila Uns- PFUAM 

Suplentes: 
Deputado Antônio Ueno - PFUPR 
Deputado Roberto Pessoa - PFUCE 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1665-L BI.Parl/96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.482-31, de 19 de dezembro de 1996, que "Dispõe 
sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de 
Seguridade Social do Servidor público civil dos Po
deres da União, das autarquias e das fundações pú
blicas, e dá outras providências• em substituição aos 
parlamentares anteriormente designados. 

Efetivos: 
Deputado Jairo Carneiro- PFLIBA 
Deputado Marilu Guimarães PFUMS 

Suplentes: 
Deputada Laura Cameiro - PFL!RJ 

Deputado Mauro Lopes- PFUMG 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1667-L-BI.Parl/96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.512-5 de 19 de dezembro de 1996, que "Dá nova 
redação ao art. 22 da Lei nº 9.138, de 29 de novem
bro de 1995, que dispõe sobre crédito rural"em 
substituição aos parlamentares anteriormente desig
nados. 

Efetivos: 
Deputado Hugo Rodrigues da Cunha -

PFUMG 
Deputado José Rocha - PFLIBA 

Suplentes: 
Deputado Adauto Pereira- PFUPB 
Deputado Jaime Fernandes- PFUMG 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1.669-L-BL. PARLJ96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.520-3, de 19 de dezembro de 1996, que "Dispõe 
sobre a novação de dívidas e responsabilidades do 
Fundo de Compensação de Variações Salariais -
FCVS; altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro 
de 1988, e as Leis n.os 8.004 e 8.100, de 14 de mar
ço de 1990, e 5 de dezembro de 1990, respectiva
mente, e dá outras providências", em substituição aos 
parlamentares anterionnente designados. 

Efetivos: 
Deputado César Bandeira 
Deputado Aroldo Cedraz 
Suplentes: 
Deputado Benedito de Lira 
Deputado Rogério Silva 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do Bloco Parlamentar. 
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OFÍCIO Nº 1671-L-BL. PARL./96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.530-1, de 19 de dezembro de 1996, que "Institui o 
Programa de Desligamento Voluntário de servidores 
civis do Poder Executivo Federal, e dá outras provi
dências", (em substituição aos parlamentares ante
riormente designados). 

Efetivos: 
Deputado Jonival Lucas 
Deputado José Santana de Vasconcellos 
Suplentes: 
Deputado Roland Lavigne 
Deputado Antônio Joaquim Araújo 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1.673-L-BL. PARL./96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.559, de 19 de dezembro de 1996, que "Altera a le
gislação do imposto de renda e da contribuição so
cial sobre o lucro", (em substituição aos parlamenta
res anteriormente designados). 

Efetivos: 
Deputado Osório Adriano 
Deputado Eliseu Resende 
Suplentes: 
Deputado Jair Soares 
Deputado Mussa Demes 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1675-L-BL.PARL./96 

Brasília 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.560, de 19 de dezembro de 1996, que "estabelece 
critérios para a consolidação, a assunção e o refi-

nanciamento, pela União, da dívida pública mobiliá
ria e outras que especifica, de responsabilidade dos 
Estados e do Distrito Federal", em substituição aos 
parlamentares anteriormente designados. 

Efetivos: 
Deputado Jairo Carneiro 
Deputado Paes Landim 
Suplentes: 
Deputado Virrnar Rocha 
Deputado Ciro Nogueira 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira 

- Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO Nº 1677-L-BL.PARL./96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1.561, de 19 de dezembro de 1996, que "regulamen
ta o disposto no inciso VI do art. 4º da Lei Comple
mentar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe so
bre a intervenção da União nas causas em que figu
rarem, como autores ou réus, entes da administra
ção indireta; regula os pagamentos devidos pela fa
zenda Pública em virtude de sentença judiciária; re
voga a Lei nº 8.197, de junho de 1991, e a Lei nº 
9.081, de 19 de junho de 1995, e dá outras provi
dências", em substituição aos parlamentares ante
riormente designados. 

Efetivos: 
Deputado Luiz Braga 
Deputado Antônio dos Santos 
Suplentes: 
Deputado Costa Ferreira 
Deputado Cláudio Cajado 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei

ra, - Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 1679-L-BL.PARU96 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 
1562, de 19 de dezembro de 1996, que "define dire
trizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento re
gional e dá outras providências", em substituição 
aos parlamentares anteriormente designados. 
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Efetivos: 
Deputado Mendonça Filho 
Deputado lberê Ferreira 
Suplentes: 
Deputado César Bandeira 
Deputado Eliseu Moura 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OF.GUPFL N2 4/97 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam desig

nados os Senadores abaixo, em substituição aos an
teriormente indicados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 1.531-1 de 31 de dezembro de 1996. 
Titulares Suplentes 
Edison Lobão Freitas Neto 
Romero Jucá Joef de Hoflanda 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão '
Líder do PFL no Senado Federal. 

OF.GUPFL Nº 5/97 

Brasília, 6 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam desig

nados os Senadores abaixo, em substituição aos an
teriormente indicados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 1.563 de 31 de dezembro de 1996. 
Titulares Suplentes 
Carlos Patrocínio Bernardo Cabral 
Gilberto Miranda José Agripino 

Atenciosamente,- Senador Hugo Napoleão
Líder do PFL no Senado Federal. 

OF.PSDB/1/Nº 2/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o 
Deputado Firmo de Castro, como membro suplente, 
para integrar a Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao 
Deputado Zé Gerardo, anteriormente indicado -
José Aníbal, Líder do PSDB. 

A SRA. PRESIDENTE (Emifia Fernandes) -
Serão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 9, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro tramitação conjunta do 
PLC 94, de 1996, que "institui a lei de proteção de 
cultivares e da outras providências", com o PLS 199, 
de 1995, que "institui o direito de proteção de cultiva
res e dá outras providências", que aguarda minha 
relataria na Comissão de Educação, por tratarem da 
mesma matéria. 

Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1997.- Se
nadora Marina Silva. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
requerimento lido será publicado e posteriormente 
incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 
inciso 11, "c", nº 8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 10, DE 1997 

Requeiro, nos termos regimentais, a realiza
ção, no dia 22 de janeiro, de Sessão Solene do Se
nado Federal, para prestar homenagem ao transcur
so do centenário do jornalista Barbosa Lima Sobri
nho, cuja vida e obra - exemplo de coragem, ética e 
determinação -, vem se destacando na história con
temporânea do nosso país, sempre voltadas para os 
mais altos interesses da nação brasileira. 

Safa das Sessões, 8 de janeiro de 1997. - Se
nadora Benedita da Silva PT/RJ. -José Eduardo 
Outra- Gilvam Borges- Lauro Campos- Emília 
Fernandes - Roberto Freire - Marina Silva. 

REQUERIMENTO N2 11 DE 1997 

Com fundamento no disposto no art. 199 do 
Regimento Interno do Senado Federal, vimos reque
rer a Vossa Excelência a realização de Sessão Es
pecial do Senado Federal, destinada a homenagear 
o Jornalista Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. 

Justificação 

No dia 1 º de novembro de 1995, foi encami
nhado a Vossa Excelência o OF .PSIM nº 80/95 em 
que lhe propunha, na qualidade de Presidente do 
Conselho da Ordem do Congresso Nacional, a con
cessão da Comenda da Ordem da Grã-Cruz do Con
gresso Nacional ao Sr. Barbosa Lima Sobrinho, um 
dos mais importantes vultos da História deste País, 
neste século. 
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Junto desse Ofício, encaminhava Requerimen
to solicitado a realização de Sessão Solene do Con
gresso Nacional de homenagem ao nosso ilustre pa
trício. 

Considerando que, até o momento, não foi 
possível marcar tal homenagem e, considerando 
que, no próximo dia 22 de janeiro de 1997, o Sr. 
Barbosa Lima Sobrinho estará completando 100 
anos de idade, nada mais oportuno que a homena
gem a este grande brasileiro seja prestada pelo Se
nado Federal. 

Deste modo é que encarecemos a Vossa Ex
celência, seja incluída, entre os itens da Convoca
ção Extraordinária, este Requerimento. 

Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1997.- Se
nador Pedro Simon - Lucídio Portella - Onofre 
Quinan - Osmar Dias - Valmir Campelo - Rober
to Freire - Coutinho Jorge. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - O 
expediente lido vai à publicação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que esta 
Casa já aprovou, na sessão do dia 24 de novembro 
de 1995, e no dia 4 de dezembro de 1996, requeri
mentos de autoria dos Senadores Pedro Simon, Ar
tur da Távola e outros Srs. Senadores para a reali
zação de sessão solene do Congresso Nacional e 
de sessão especial do Senado Federal para home
nagear Barbosa Lima Sobrinho. 

Nesse sentido, a Presidência comunica que a 
sessão conJunta solene destinada a homenagear o 
advogado, jornalista, escritor, político, administrador, 
acadêmico e estadista, Alexandre José Barbosa 
Lima Sobrinho, realizar-se-á dia 22 do corrente, 
quarta-feira, às 11 horas, no plenário do Senado Fe
deral. 

Na oportunidade falará pela Câmara dos Depu
tados o Sr. Deputado Hélio Bicudo e pelo Seriado 
Federal o Sr. Senador Pedro Simon. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes)- A 
Presidência recebeu, do Primeiro Secretário da Câ
mara dos Deputados, o Ofício nº 1, de 1997, de 6 do 
corrente, em aditamento ao Ofício nº 267/96, de 19 
de dezembro último, comunicando que aquela Casa 
aprovou, com destaques, o substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 1993 (n2 

1.258/88, naquela Casa), que estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional. 

O expediente será anexado ao processado do 
Projeto de Lei da Câmara n2 101, de 1993. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
Presidência recebeu o Aviso n2 1.554, de 1996, de 

17 de dezembro último, do Presidente do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando demonstrativo 
dos resultados dos trabalhos de auditoria reaiizados 
em obras consideradas prioritárias pela Comissão 
Temporária das Obras Inacabadas, bem como cópia 
da Decisão, Relatório e Voto que a fundamentam. 

O expediente será anexado ao Requerimento 
n2 651, de 1995, e, em cópia, ao processado do Di
versos nº 1, de 1996, que vai à Comissão de Fiscali
zação e Controle. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes)- A 
Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, 
o Ofício n2 224/96, de 31 de dezembro último, atra
vés do qual comunica que aquela Corte, nos autos 
da Ação Di reta de Inconstitucionalidade nº 1.103-
1/600, julgou procedente, em parte, a ação para de
clarar a inconstitucionalidade do § 2º do art. 25 da 
Lei n2 8.870, de 1994. 

O expediente lido será anexado ao processado 
do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 1994, do 
qual originou a referida Lei. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, 
como Líder, por 05 minutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Sem revisão da oradora.) - SRA. Presidente, 
SRA.s e Srs. Senadores, várias vozes têm se levan
tado nesta Casa, assim como outras também no ple
nário da Câmara dos Deputados, para pedir socorro, 
para pedir providências e para pedir apoio ao Gover
no Federal, particularmente na pessoa do Presiden
te da República. 

Hoje estamos vivendo, no meu Estado, Minas 
Gerais, momentos muito difíceis. O drama que está 
ocorrendo em 176 Municípios do nosso Estado, que 
foram castigados pelas chuvas, tem sido todos os 
dias divulgado e mostrado ao País pela imprensa 
nacional. Ele, sem dúvida alguma, atinge a sensibili
dade de quem, pelo drama e pelas dificuldades en
frentadas por numerosas famílias - ao todo são 46 
mil pessoas, que estão completamente desabriga
das -, tem as condições necessárias para estender a 
mão e prestar o socorro para minimizar as dificulda
des de todas essas famílias. 

Temos aqui, Srl Presidente, alguns recortes 
dos jornais dos últimos três dias: A Morte não Pára é 
a manchete do jornal Diário da Tarde; SOS Minas é 
também outra manchete, mostrando a gravidade do 
problema. "Mortos das Chuvas já são 66", diz a 
manchete do Jornal Hoje em Dia. Diz ainda O Esta
do de Minas: "Agora Vale a Solidariedade". Refere
se o artigo exatamente à mobilização da população 
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de uma forma espontânea, com a distribuição de 
cestas-básicas, medicamentos, roupas, cooertores e 
até material de construção. Tudo isso, até o momen
to, é uma iniciativa exclusiva da população e da so
ciedade. 

Diz também um outro jornal: "Um rastro de 
Destruição"; um outro: "Chuva Arrasa Tudo". O Es
tado de S.Paulo: "Chuvas Continuam"; outras man
chetes: "Mortos Chegam a 66", "Conjuntos e Fave
las Vivem sob Alto Risco"; "Mais Três Mortos". diz 
também O Estado de Minas. O jornal O Globo: 'Em 
Minas, Mortos Chegam a 76". 

Aqui está uma fotografia colorida do jornal O 
Estado de S.Paulo, mostrando as cidades alaga
das, completamente debaixo dágua. 

Portanto, a nossa preocupação é a de todos os 
mineiros, diante da destruição que se alastrou por 
quase todo o nosso Estado, diante dessa calamida
de provocada pelas chuvas. 

Hoje, todos nós, mineiros, estamos imbuídos 
do propósito de propiciar condições necessárias 
para que se possa minimizar os problemas e devoi
ver a essas famílias desabrigadas um pouco do 
aconchego dos seus lares, principaimente no que 
toca à construção das suas moradias e aos progra
mas de infra-estrutura urbana necessários. a fim de 
devolver aos nossos Municípios conaições de sobre
vivência. 

Quero dizer também aue. epos um2 :::ec1sá.c :::;2 

Bancada mineira. assumimos !.lma posicão a.c1ma 
dos Partidos políticos, mas dentro de um conjunto 
de esforços, no sentido de levar ao Presidente da 
República as nossas preocupações e o nosso aoelo, 
para que o Governo Federal. de forma imediata. as
suma o compromisso de atender Minas Gerais e. 
certamente, os outros Estados, como o Estado do 
Rio, o Estado do Espírito Santo e outras regiões aue 
estão sendo atingidas pelas chuvas. 

Essa decisão, SRA. Presidente, foi levada. por
tanto, ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Quero aqui dizer, como Líder da Oposrção no Sena
do que sempre teve a postura coerente de cobrança 
do Governo Federal das medidas que não vêm sen
do cumpridas, das ações de governo na área social 
que vêm sendo omitidas durante todos esses anos 
desde que Sua Excelência assumiu o seu cargo. 
que, em encontro com o Presidente da República. 
Sua Excelência decidiu atender Minas Gerais e os 
outros Estados atingidos pe!a situacão de emergên
cia e de calamidade pública. 

Nesse momento, faço aqui a mrnha profissão 
de fé em relação à decisão tomada peio Presidente 

:=emar.c;c ~em;que Camoso e a;-;unciada a nós. Se
:~adc:-e.s ~ :-:1ir.ha Colega Regina Assumpção. ao 
:neu C:::iegc. Frenceiino Pereira e aos Deputados Fe
:eraJs de todos os Partidos oolíticos. Confiamos no 
anúncio do Pres!dente da República, no sentido de 
aue Sua Exoe!ência vai editar uma medida orovisó
:ia garantindo os recursos necessários para socorrer 
Minas Gerais e os demais Estados atingidos pelas 
:Jltimas chuvas. 

A nossa preocupação, .r.o entanto, ainda conti
nua, diante da burocracia que poderá existir até que 
os recursos sejam efetivamente encaminhados e !i
beradcs, a íim de que o Governo de Minas e as suas 
Preferturas possam socorrer e iniciar imediatamente 
todas âS obras ::ecessárias para a reconstrução 
desses ;.h.micípios - 'Jma grande parcela deles está 
a.inda sc;b:7ersa, sem aue se possa fazer uma radio-
9rafia técnica, objeüva da realidade dos estragos 
ocorridos. 

Sr. P~esidente, a. nossa preocupação de que 
esses recursos sejam imediatamente liberados 
deve-se exatamente ao estado de emergência e de 
calamidade pública em que se encontram hoje os 
176 Municípios do meu Estado - e certamente os de
mais de outros Estados, também atingidos pelas 
chuvas. 

Mas auero dizer cia minha confiança no anún
CIO aue ;ez no1e o ?;esrdente da Repúbiica; da con
.:ança que remos que a palavra de Sua Exceíêncra 
_;era cc:mpnaa e cue a sua decisão de editar uma 
meaida ,xovisoria para a aprovação dos recursos 
aue se:ão ;:berac~s oa.ra Minas Gerais e para ourros 
Estados Se!2 2is:ivamente no sentido do atendimen
:o ao r:;ac:iido :::e scc::::r-o de todos os mineiros e, prin
cipairne::te. ~o.s <êpresemantes do povo mineiro no 
Congresso ~~ac:~,1ai. 

Concturndo, Sr. Presiciente, quero dizer que. 
com essa decisão, o Presidente da República aten
cJeu a nossa Saneada e ouviu as manifestações de 
solidaneaade "" Minas Gera1s e, principalmente, ou
viu as s:eocupações ae Minas Gera1s em relação à 
situação r.::ue atingiu mais de 40 mil mineiros e 176 
Municlpios do nosso Estado. 

Muiro oorigada. Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Júnía Mari
se. a Sra. Emília Fernandes, Suplente de 
Secretário. deixa a cadeira da presidência, 
aue é ocuoada oe/o Sr. Valmir Campeio. 

O SR. ?RESiDENTE (Valmir Campe1o) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. 



60 ANAIS 00 SENAOO FEDERAL Janeiro 1997 

S. Ex" disporá de 20 minutos para proferir o 
seu discurso. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, SRA.s e Srs. Senadores, antes de iniciar o 
tema que vou tratar nesta sessão, gostaria de fazer 
dois registres que considero extremamente impor
tantes. O primeiro já foi feito pelo meu Líder, Sena
dor Hugo Napoleão. Mas eu gostaria de reafirmar a 
questão da unidade do Partido da Frente Liberal, a 
posição tomada hoje pela Executiva Nacional, no 
sentido de fazer a recomendação relativa ao proces
so da reeleição. A decisão tomada hoje, por unani
midade, sem dúvida demonstra a posição uníssona 
do Partido e, mais do que isso, demonstra o compro
misso que a Frente Liberal tem com a continuidade 
das ações de estabilização econômica desenvolvi
das pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

A outra questão, Sr. Presidente, que vou abor
dar refere-se à sanção do projeto de lei mediante o 
qual se pretende mudar as características da nave
gação de cabotagem e da navegação marítima e flu
vial no Brasil. O Presidente Fernando Henrique Car
doso sancionou hoje, no Palácio do Planalto, a Lei 
da Navegação. Essa lei dispõe, entre outras questõ
es, sobre o registro especial para as embarcações 
brasileiras, ou afretadas no exterior, que funcionarão 
com bandeira brasileira. A Lei determina ainda um 
incremento fundamental no processo da nova cons
trução naval brasileira: melhoria da qualidade do 
transporte aquático de carga e de passageiros no 
nosso País. 

A sanção se deu, sem dúvida nenhuma, em 
decorrência do trabalho realizado pelos Ministérios 
dos Transportes e da Marinha e também do empe
nho da Câmara dos Deputados, mediante a ação do 
Relator José Carlos Aleluia. Aqui, nesta Casa, tive o 
privilégio de relatar o projeto e tive a oportunidade 
de participar da elaboração de novos aspectos da 
navegação fluvial brasileira. 

Registro, portanto, a importância da sanção 
dessa Lei e parabenizo o Presidente da República 
pela atitude. Sabemos que, em decorrência, haverá 
geração de empregos, enfim, o incremento da indús
tria naval brasileira. 

Por último, Sr. Presidente, faço um encaminha
mento ao Ministério das Minas e Energia, especial
mente ao Departamento Nacional de Combustíveis. 
Todos temos acompanhado, nos últimos dias, o pro
blema gerado pela liberação dos preços dos com
bustíveis, pela majoração, muitas vezes absurda, do 

preço dos produtos em alguns postos e em algumas 
regiões do País. O Governo brasileiro, através da 
Secretaria de Direito Econômico, tem tomado - o ti
tular é o Sr. Aurélio Wander Bastos- algumas medi
das para coibir os abusos de preços. 

A meu ver, mais do que qualquer ação punitiva 
a postos ou distribuidoras, deve-se - vou encami
nhar, posteriormente, ao DNC documento nesse 
sentido - liberar a atuação dos postos de combustí
vel para qualquer bandeira, para qualquer iniciativa. 
Hoje, um posto da Shell, ou um posto da Petrobrás, 
na maioria dos Estados brasileiros, não pode com
prar combustível de outra distribuidora caso ela es
teja vendendo o produto mais barato ou se estiver 
proporcionando melhores condições de comerciali
zação. Os postos, na maioria dos Estados, estão 
amarrados às suas bandeiras e às suas distribuido
ras. Mas, em alguns Estados, os postos de combus
tíveis já conseguiram liminares mediante as quais fi
cam liberados do vínculo de distribuição obrigatória. 

Entendo que, se o Governo brasileiro liberou 
preço, se pretende implementar a livre concorrência 
e se de fato quer que o mercado regule o preço do 
combustível, deve - trata-se de um passo fundamen
tal - fazer com que qualquer posto de combustível 
possa comprá-lo mais barato de qualquer distribui
dora. 

Nesta matéria do Correio Braziliense fica de
monstrada a formação de cartéis das grandes distri
buidoras nacionais de combustíveis. Não sei se a 
notícia procede. Sei que a Secretaria de Assuntos 
Econômicos está investigando a questão. A solução, 
a meu ver, é fomentar a livre concorrência de preço, 
incentivar as pequenas e médias distribuidoras a en
trarem nesse mercado e venderem combustível 
mais barato aos postos e com melhores condições 
de comercialização. Com isso, sem dúvida nenhu
ma, o preço do combustível irá baixar para o consu
midor. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. solicito 
que faça parte do meu pronunciamento não só a 
proposta e a recomendação da Executiva do PFL 
quanto à aprovação da emenda reeleição, mas tam
bém o documento e as matérias do Correio Brazi
liense que tratam da questão da majoração dos pre
ços dos combustíveis. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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GOVERNO BRIGA COM A SHELL 

SOBRE REAJUSTE 

Grupo da Secretaria de Direito Econômlco 

acompanha atuação das distribuidoras de 

combustível para evitar cartellzação 

Os fiscais do Departamento Nacional de Combustíveis 

(DNC) informaram ontem que a Shell do Brasil vai precisar provar, 

com documentos, que a liberação dos preços dos combustíveis, 

ocorrida em abril do ano passado, eliminou a obrigação de distri

buidores e revendedores de fornecer combustível aditivado ao 

preço do comum. quando há desabastecimento. 

Para a área de fiscalização do DNC, o item li do art. 13, da 

Portaria 61, bem como o art. 15 da Portaria 63, ambas do Ministé

rio das Minas e Energia, continuam em vigor. Segundo a empre

sa, um ofício do próprio Departamento teria informado que esses 

dispositivos teriam deixado de vigorar. 

A atuação das distribuidoras no mercado está sendo acom

panhada por um grupo de trabalho da Secretaria de Direito Eco

nómico (SOE) do Ministério da Justiça, com o objelivo de averi

guar se está ocorrendo cartelização (formação de grupos econó

micos privilegiados) do setor- ver matéria abaixo. 

"Uma atividade que é monopólio na produção e oligopóiio 

na distribuição, tende a se cartelizar na revenda", disse o titular da 

SDE. Aurélio Wander Bastos. O secretário reconheceu que 'a li

beração dos preços dos combustíveis está gerando confusão". 

O secretário informou ainda que o grupo de trabalho deve

rá examinar também se o repasse aos preços dos combustíveis 

da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), o imposto do cheque, previsto para entrar em vigor no 

dia 25 deste mês, representa uma superposição de preços. Isto 

poderá ocorrer porque as distribuidoras não reduziram seus pre

ços quando do fim da cobrança do IPMF. há dois anos. 

ICMS 

O vice-presidente executivo do Sindicato das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis (SiNDICOM), lstiván Vámos, re

bateu as críticas da Secretaria de Acompanhamento Económico 

do Ministério da Fazenda, de que as distribuidoras teriam se be

neficiado do sistema de cobrança do ICMS em vigor no ano pas

sado. 

lstiván Vámos argumentou que se houve algum beneficia

do, foi o consumidor, pois, a incidência do ICMS ocorre sobre o 

preço do produto de forma agregada. "Nós conhecemos a opinião 

do governo contra o repasse do ICMS, mas discordamos, e isso 

foi manifestado ao governo•. 

ESTUDO MOSTRA FORMAÇÃO DE CARTÉIS 

A Secretária de Direito Económico (SOE) do Ministério da 

Justiça condui. até a próxima terça-feira, um estudo sobre a es

trutura de comercialização de combustíveis. 

O titular da SDE. Aurélio Wander Bastos, adianta que a 

análise deve apresentar o seguinte: o monopólio existente na pro-

dução de derivados do petróleo, ainda da Petrobras, e o oligo

pólio na distribuição - seis grandes empresas controlam 86% de 

um mercado que movimentou R$20 bilhões em 1995 - estão 

provocando uma caraterização nos 25 mil postos de revenda. 

O diagnóstico é de que como não há competição efetiva 

entre os postos, o prejudicado é o consumidor final, pois os pre

ços são praticamente idênticos. 'Trata-se de um esquema alta

mente viciado e inédito no mundo", disse Bastos. 

Concluído o estudo, à SOE poderá adotar medidas para 

coibir os vícios apontados, especialmente a cartelização dos pos

tos de gasolina. Segundo Bastos, poderão ser abertos processos 

contra quem desrespeita a legislação, que proíbe que uma mes

ma empresa atue nas duas áreas. 

As preocupações da SOE com o setor começaram em 

abril, quando o Governo liberou os preços dos combustíveis exce

to o óleo diesel e o gás de cozinha (GLP} - de postos em 80% do 

território nacional. Na ocasião, tanto as distribuidoras quanto os 

postos aproveitaram a liberação para elevar as margens de lucro. 

Novos Abusos 

Neste mês, segundo Bastos, há indícios de novos abusos 

contra os direitos do consumidor, pois distribuidoras e postos es

tão promovendo novos reajustes sob a alegação de que foi altera

da a base de cálculo do ICMS. E anunciam novo aumento a partir 

do dia 25, quando entra em vigor a CPMF. 

"Não se pode aumentar os combustíveis por causa do 

ICMS, porque o novo cálculo deveria entrar em vigor em abril de 

96. As empresas se prepararam para isso, mas os estados decidi

ram implantar isso só agora. O mesmo se aplica à CPMF, porque, 

quando o antigo IPMF deixou de ser cobrado, não houve redução 

para o consumidor!., afirmou." 

Segundo o vice-presidente executivo do Sindicato das Em

presas Distribuidoras de Combustíveis (Sindicam}, lstiván Vámos, 

as distribuidoras estão repassando para os preços apenas o au

mento dos custos. Vámos disse que não entende porque a SDE 

afirma que os aumentos dos combustíveis por conta do ICMS são 

ilegais. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Conce
do a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. 
Senadores, no último dia 15 de dezembro, o Embai
xador Rubens Ricupero concedeu entrevista, em 
Cingapura, ao Jornal da Tarde, oportunidade em 
que falou sobre a sua participação na primeira reu
nião ministerial da Organização Mundial do Comér
cio, OMC. 

O Sr. Ricupero esteve nesse encontro interna
cional como representante do Secretário-Geral da 
ONU, na qualidade de Diretor-Geral da Conferência 
das Nações Unidas Sobre Comércio e Desenvolvi-
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menta - Unctad. S. Exª já foi Embaixador do Brasil 
no Acordo-Geral de Tarifas e Comércio - Gatt, foi 
Ministro da Fazenda e Embaixador do Brasil em 
Washington. 

O título da entrevista chama atenção: "Ricupe
ro expõe falhas do Brasil na OMC". 

Segundo o texto, o ex-Ministro afirma "que o 
País não conseguiu manter discurso liberalizante por 
falta de metas objetivas". 

O que o Brasil pretendia nessa reunião ministe
rial da OMS era a abertura acelerada no setor agrí
cola. Não conseguiu. O Brasil foi sem ter os objeti
vos definidos com clareza. Qual foi a idéia básica 
dessa reunião na OMC? Fixar uma data, entre os 
anos 2020 e 2025, para liberalização total do comér
cio mundial. Mas a idéia não foi adiante porque ficou 
ciaro que não havia clima para isso nos países in
dustrializados e nem entre os países em desenvolvi
mento. 

A OMC caminha para ser um foro no qual os 
conflitos e interesses reais vão tomar a discussão 
dessa liberalização cada vez mais difícil. O problema 
da OMC no futuro será a heterogeneidade do seu 
corpo associativo. 

O processo decisório da OMC se baseia no 
consenso. Mas como as 150 nações que irão inte
grá-la chegarão a algum consenso se o processo 
decisório, hoje, com menos países, tem sido admi
nistrado com dificuldade? 

A OMC tem um sistema de sanções que pode 
:ransíormar-se num poderoso instrumento de gover
nança giobal. Por exemplo: os trabalhadores alemã
es têm um sistema de previdência social muito ge
neroso; eles poderão determinar que isso é um valor 
e julgar que os países sem um sistema semelhante 
estariam praticando competição desleal. Até o siste
ma tributário de um país poderia ser contestado; 
nada afeta tanto a produção como o número maior 
ou menos de impostos. 

Destacamos aqui algumas opiniões do Embai
xador Ricupero nessa entrevista: 

- O grande problema do Brasil é que o País sabe 
o que não quer, mas não sabe o que quer, 

- O País tem um discurso liberalizante, mas na 
prática não tem cacife para manter esse discurso; 

- Sempre que há uma proposta concreta para 
liberalizar, o Brasil não aceita; 

- Falta à política comercial brasileira a defini
ção de alguns objetivos positivos; 

- O Brasil não tem uma estratégica de exporta
ção que, por sua vez, pressupõe uma estratégia que 

englobe não só o desenvolvimento industrial como 
também o desenvolvimento econômico em geral; 

- O Brasil não tem uma estrutura institucional
e nem quadros - para tratar desse problema; 

Em outros países há estruturas fortes nessa 
área: no governo dos Estados Unidos, 600 pessoas 
cuidam só de antidumping. 

No Brasil, o comércio exterior ser:pe despen
deu de decisões espalhadas na máquina governa
mental. 

É preciso ter alguém que lidere e coordene es
sas decisões; 

- O sistema mundial de comércio terá que en
frentar três questões: 

1 ª) como definir as fronteiras desse sistema; 

2ª) como irão funcionar, na OMC, os processos 
decisórios e o de adesão; 

3ª) como a OMC irá refletir o poder crescente 
dos países em desenvolvimento da Ásia no comér
cio mundial; 

- Uma das características da globalização é 
que o sistema de produção deixou de ser um pro
cesso puramente doméstico. mas todas as normas 
antidumoina em viaor es7ão :&seado.s í:O conceito 
de que o. pr;cesso de produção é 'lacioj'jal. Se esse 
conceito está desacarecendo cor-:1 2 g!obaiização. 
como ficarão as normas a;;tidt.:;;-;:!:1g? 

Era isto que iinha a esc:arecer a resoei!C Cá 

entrevista do Minisi:o e !::mbaixado: :?:cji)erc, ~ma 
das inteligências da nacionaiida::!e. 

Muito obrigado, Sr. Presiaente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Camcelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães, para comunicação inadiável, por cmco 
minutos. nos termos do art. ~4. VIl, do Regimento ln
terno do Senaao Federa!. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PF 
- BA. Para comunicação :r.adiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, 
nesta Casa, em que é comum a critica mais do que 
o elogio, é natural que um represemante do Nordes
te use a palavra para fazer um discurso de aplauso, 
que deve servir de incentivo e estímulo ao Governo 
Federal, no sentido de prestigiar uma instituição que 
vem se revelando acima das outras. que é o Banco 
do Nordeste do Brasil. Falo inteiramente à vontade, 
porque há dois anos o Banco do Nordeste tem tido 
uma atuacão excepcional na sua área, em relação a 
todos os Estados da Região e também em reiação 
ao Estado da Bahia. As modificações são excelentes 
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e os resultados se fazem sentir em todos os Estados 
do Nordeste brasileiro. 

Isto é auspicioso no momento em que outros 
estabelecimentos criam problemas para atuar em re
lação à região nordestina. O Banco do Nordeste, na 
sua nova fase, tem sido um elemento propulsor do 
seu desenvolvimento. A Diretoria, presidida pelo Sr. 
Byron Queiroz, tem demonstrado não só a sua alta 
competência, como também um grande sentido de
senvolvimentista em relação aos sofridos Estados 
do Nordeste. 

Falo isto com absoluta imparcialidade, porque 
a Bahia, com todo o direito, pleiteou um diretor, que 
lhe foi assegurado mas não lhe foi dado. Reclama
mos, na ocasião, mas hoje posso dizer que, a·pesar 
de a Bahia não ter representante do Estado no Ban
co do Nordeste, não sofreu nada por isso. Ao contrá
rio, não teve nenhuma discriminação e a Diretoria do 
Banco do Nordeste atuou de modo eficaz em rela
ção ao meu Estado e ao País como um todo, porque 
quando se atua bem no Nordeste, se atua em rela
ção a todo o Brasil. 

Por isso, fiz questão de vir a esta tribuna profe
rir estas palavras de estímulo à Direção do Banco do 
Nordeste, em particular à sua atuação na Bahia. 
Creio que todos os representantes do Senado e 
mesmo os da Câmara dos Deputados têm o mesmo 
pensamento. Hoje, o Banco do Nordeste não é um 
órgão que atrapalhe a vida do nordestino, é um ór
gão para facilitar a vida de todos os que habitam no 
Nordeste. 

O Sr. Beni Veras - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Com muito prazer, Senador Beni V eras. 

O Sr. Beni Veras - Eu queria destacar a atua
ção do Banco do Nordeste no Brasil. Apresentamos 
um projeto ampliando o capital do Banco em R$280 
milhões, para que pudesse atender a um problema 
regional. Infelizmente, o Governo Federal ainda não 
fez aportar o total desses recursos, mas apenas 
A$140 milhões, faltando os A$140 milhões restan
tes, que darão condições ao banco de ter uma di
mensão maior, capaz de alcançar o problema nor
destino. O problema maior do Banco do Nordeste é 
que ele é um banco pequeno em relação ao proble
ma da Região. Então, precisaria ser maior para po
der atender o problema regional com adequação. 
Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - V. 
ExA tem inteira razão e as minhas palavras, já agora 
aditadas com as de V. E~. tenho certeza, vão servir 

para que o Governo da União aparte esses recursos 
com a rapidez que o Banco do Nordeste necessita, 
para que possa melhor servir à região nordestina. 
No momento, inclusive, em que os bancos estaduais 
do Nordeste passam por tremendas dificuldades, o 
Banco do Nordeste tem sido o porto seguro de todos 
os que precisam de algum crédito em relação a es
ses Estados. 

Poderia enumerar as transformações, as mais 
variadas, do Banco do Nord!3ste nestes dois anos. 
Poderia citar dezenas de programas que estão fa
zendo a modificação do semi-árido baiano, mas não 
preciso. Creio que a minha palavra, já agora com as 
palavras do Senador Beni Veras, que é, sem dúvida, 
um dos maiores conhecedores, nesta Casa, do pro
blema nordestino, faz com que o Bànco do Nordeste 
tenha o necessário respaldo para ter também o 
apoio do Governo Federal no seu aumento de capi
tal, que não pode tardar. 

Estas são as minhas palavras e espero que o 
Governo Federal esteja atento, prestigiando uma ad
ministração que trabalha pelo Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Para 
comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre 
Senador Leomar Quíntanilha, pelo prazo de cinco 
minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento ln
temo. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Como Líder, para comunicação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, para uma comunicação de Li
derança. 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, a Co
missão Executiva Nacional do PPB, Partido Progres
sista Brasileiro, em reunião realizada hoje, pela ma
nhã, decidiu por unanimidade dar conseqüência às 
questões de ordem levantadas nesta Casa pelo emi
nente Senador Epitácio Cafeteira e, na Câmara dos 
Deputados, pelo Líder do PPB, Deputado Odelmo 
Leão, com relação à convocação extraordinária rea
lizada pelas Presidências do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. 

Vai o PPB encaminhar medida junto ao Supre
mo Tribunal Federal, porque entende que a segunda 
convocação, realizada ao arbítrio das duas Casas, 
feriu frontalmente os preceitos constitucionais. 

Era esta a comunicação que tinha a fazer, Sr. 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Leomar 
Quintanilha, o Sr. Valmir Campelo deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Levy Dias, 3º Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 
Borges. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e 
Srs. Senadores, uma nação sem memória é uma na
ção fadada a negligenciar a sua própria História. 

Pensando desta forma, não poderia deixar de 
registrar, na mais alta tribuna parlamentar deste 
País, a passagem do 162º ano desde a realização 
do mais significativo e emblemático movimento po
pular pela conquista do poder que se tem notícia na 
nossa História. Experiência ímpar na História do 
Brasil, a Cabanagem constitui-se no único movimen
to popular que, pelas armas, conseguir tomar o po
der. 

Exatamente em 7 de janeiro de 1835, eclodia 
no Pará a Revolução da Cabanagem, assim denomi
nada por sua característica de reunir caboclos, ín
dios e negros, que compunham, er>tão, o que se po
deria considerar como escória social, dada à margi
nalização a que eram submetidos pelo status quo 
vigente. 

Colocados à margem do convívio social, os re
voltosos habitavam as cercanias dos pequenos nú
cleos urbanos de então, quase sempre vivendo em 
aldeamentos e cabanas. 

Ocorrido durante o período da Regência, que 
se notabilizou pela grande quantidade de revoltas 
populares e revoluções armadas no País, das quais 
a história registra com especial destaque a Revolu
ção Farroupilha, no Sul, a Balaiada, no Maranhão e 
a Sabinada na Bahia e Pernambuco, o movimento 
cabana ocorrido no Pará se distingue dos demais 
por ter sido conduzido, desde os seus primórdios, 
pelos caboclos aliados aos negros e índios e o povo 
pobre em geral, que vivia marginalizado. Esse movi
mento revoltoso culminou com a conquista do poder 
político e seu exercício por intennédio de três gover
nos revolucionários cabanos, sob o comando de Fé
lix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. 

Uma experiência, Sr. Presidente, até hoje iné
dita na história política do nosso País. 

Ao se voltarem os olhos para a dinâmica histó
ria da Cabanagem, verificar-se-á como o povo deter
mina o seu próprio destino. Desconhecendo obstá-

culos, tomando-se sempre maior e mais forte à me
dida que vence os seus desafios. Aprendendo com 
os equívocos sem, no entanto, declinar jamais da 
vontade de ser dono dos seus próprios rumos. 

O dia 7 de janeiro marca uma data simbólica, 
pois foi nesta dia que a turba cabana conquistou a 
cidade de Belém, após sangrenta luta com as forças 
do Império. Na ocasião, os revoltosos instalaram 
imediatamente um governo revolucionário, indicando 
o líder Félix Malcher para governar a então provín
cia. 

Sendo Malcher um fazendeiro e grande pro
prietário de terras, apesar de sua identidade com a 
luta dos revoltosos, sua condição social logo disse
minou suspeição entre os principais líderes popula
res do movimento que, temendo serem traídos, der
rubaram o chefe político, que não conseguiu se 
manter no poder mais que 40 dias. Em seu lugar, foi 
alçado o camponês Francisco Vinagre. 

De onde menos se esperava é que veio a perfí
dia. Pressionado por grupos sociais mais próximos 
da Coroa, Vinagre acabou cedendo e entregou paci
ficamente o poder ao Marechal Jorge Rodrigues. ln
dignados com a traição, os revoltosos reuniram-se 
novamente, sob a liderança de Antônio Vinagre, ir
mão do ex-governador revolucionário, e retiraram-se 
armados para o interior, objetivando resistir pela for
ça ao governo militar. 

Antônio Vinagre teve papel decisivo na recon
quista de Belém e, não tivesse tombado heroica
mente na batalha, certamente teria sido o terceiro 
presidente cabano da Província do Pará. 

Reconquistada a capital e temendo que o po
der fosse entregue ao Cônego Jerônimo Pimentel, 
que apesar de sua estreita ligação com o movimento 
revolucionário possuía também vínculos com o go
verno imperial por sua condição de autoridade reli
giosa, o povo decidiu pressionar os líderes cabanos 
para que a presidência da Província fosse entregue 
a Eduardo Angelim, posteriormente empossado 
como o último líder cabano. 

A vontade de manter e defender o governo re
volucionário popular era de tal dimensão que, após a 
queda do último governo cabano, o Marechal Soares 
Andrea, responsável pela retomada militar do poder, 
em nome do Império, promoveu uma verdadeira po
lítica de extermínio e genocídio que chegou a dizi
mar um terço da população masculina do Pará, con
forme dados estatísticos da época. 

A Cabanagem, assim como a maioria das lutas 
populares que hoje se travam por todo este imenso 
país, foi uma luta legítima do próprio povo, feita de 
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baixo para cima como se diz. Diferente da maioria 
dos movimentos revolucionários que a história sem
pre registra, não foi uma luta da aristocracia contra a 
burguesia ou vice-versa. 

Em sua época, os líderes cabanas se insurgi
ram contra o abandono e as humilhações impostas 
pelo governo imperial, cujo principal representante 
era o Presidente da Província do Pará, Bernardo 
Lobo de Souza, responsável pela implementação de 
um governo voltado apenas para os interesses do 
frágil império brasileiro e sua expansão econômica, 
sempre atrelada e submissa a interesses internacio
nais. 

Há que se recordar que as origens da Cabana
gem remontam à traumática adesão do Pará à Inde
pendência, em 1822, que acabou por se transformar 
numa grande frustração para os paraenses, já que o 
poder político e econômico permaneceu em mãos 
de estrangeiros. Como diz o historiador Carlos Ro
que: "Mudaram os santos mais a ladainha continuou 
a mesma•. A insatisfação foi tanta que, menos de 
dois meses depois da adesão, os nacionalistas pa
raenses depuseram a junta governativa e proclama
ram o Cônego Batista Campos como novo Presiden
te da Província. 

A reação das forças legalistas imperiais não 
poderia ser mais severa. Militares comandados pelo 
capitão John Grenfell, um mercenário inglês a servi
ço do Império, que fora enviado ao Pará para dar 
garantias à adesão, sufocou o motim e condenou à 
morte mais de 200 pessoas que, aprisionadas nos 
porões de um brigue denominado Palhaço, embar
cação de guerra muito usada na época, foram mor
tas asfixiadas pela cal atirada aos porões do navio, 
que teve todas as escotilhas fechadas. 

Esse episódio, além de várias outras persegui
ções e humilhações contra o povo, fomentou duran
te 13 anos a revolta que eclodiu em 1835. Estima-se 
que mais de 40 mil pessoas, entre revoltosos e lega
listas, tenham perdido a vida nos confHtos - número 
esse bastante elevado para a população da época, 
mesmo levando em conta que a Cabanagem es
praiou-se por terras onde hoje está o Estado do 
Amazonas, que na época faziam parte da Província 
do Pará. 

Esta breve rememoração que aqui é feita, Sr. 
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, não tem a pre
tensão de uma abordagem histórica. Constitui tãC'
somente um registro que faço em honra de todos 
aqueles que sempre lutaram pelo povo, pagando 
muitas vezes com a própria vida o ônus de desejar 
viver em um país justo e tratemo. 

Deixo, portanto, registrada nos anais deste Se
nado Federal a passagem do 1622 ano do movimen
to revolucionário popular da Cabanagem, ocorrido 
há mais de um século no meu Estado, o Pará, cha
m::>ndo à reflexão todos os paraenses e brasileiros 
que, mesmo na adversidade dos dias atuais, insis
tem em manter acesa a chama do sonho cabana de 
ter um País justo e digno de seus filhos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito o 
momento desta homenagem - ou da lembrança his
tórica desse movimento tão importante no meu Esta
do - para trazer mais uma triste notícia do Pará: os 
jamais do meu Estado estampam manchete sobre o 
assassinato de dois posseiros em Eldorado dos Ca
rajás, justamente o mesmo Município onde a Polícia 
Militar assassinou 19 trabalhadores rurais no dia 17 
de abril do ano passado. 

Os posseiros Raimundo Guimarães de Araújo 
e Benedito Pinto, da Fazenda São Francisco, no Mu
nicípio de Eldorado dos Carajás, foram mortos na 
noite de sábado no interior da fazenda. Eles foram 
tocaiados, possivelmente a mando do dono da agro
pecuária, e liquidados com 21 tiros. 

Registro também que no dia 21 de agosto de 
1996 foram mortos na mesma Fazenda São Francis
co, com o mesmo tipo de emboscada, os posseiros 
Manoel de Jesus Gonçalves, Manoel Soares de 
Souza e Sebastião Paulo de Miranda. Os três leva
ram mais de 50 tiros. O sobrevivente Gilvan Alves 
da Silva, mesmo com 5 tiros pelo corpo, conseguiu 
escapar dos matadores. Ele prestou depoimento na 
Polícia de Marabá e desapareceu da região. O pro
cesso está parado na Justiça até hoje. Portanto, de
pois do dia 17 de abril de 1996, da morte dos 19 tra
balhadores em Eldorado dos Carajás, morreram es
ses 3 no dia 21 de agosto e, agora, mais 2 trabalha
dores foram mortos no sábado que passou. 

Quero fazer um apelo ao Sr. Ministro da Refor
ma Agrária, Raul Jungmann no sentido de que agili
ze o processo de desapropriação da Fazenda São 
Francisco. Esse processo já tramita no Ministério da 
Reforma Agrária há mais de um ano. Esses dois 
posseiros assassinados no sábado faziam parte da 
lista do Incra como trabalhadores que seriam assen
tados. 

Cinqüi:mta e seis famílias de trabalhadores es
tão trabalhando nesta área da Fazenda São Francis
co, e esses dois trabalhadores que morreram esta
vam devidamente cadastrados. No entanto, a falta 
de ação e a morosidade com que o Incra decide 
questões dessa importância fizeram com que mais 
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dois trabalhadores rurais fossem assassinados no 
nosso Estado do Pará. 

Quero fazer um apelo ao Ministro Raul Jung
mann, que esteve no sul do Pará e, atendendo a um 
pedido dos sindicalistas da região, criou uma supe
rintendência especial, a Superintendência do Sul do 
Pará, cuja sede funciona no Município de Marabá. O 
Estado do Pará é o único Estado brasileiro a ter 
duas superintendências do Incra. Mas isso de nada 
adianta se elas não agem para resolver os proble
mas antes que as mortes ocorram. 

Lamentavelmente, esse foi mais um ato falho 
do Ministério da RefoTTT'a Agrária. Se a ação já tives
se sido executada, se a desapropriação já tivesse 
sido feita, os proprietários dessa fazenda não teriam 
cometido mais esse crime bárbaro no Estado do 
Pará. 

Quero também aproveitar a oportunidade para 
chamar a atenção para o fato de que os trabalhado
res rurais do Movimento Sem-Terra, acampados na 
Fazenda Macaxeira, ainda não foram atendidos pelo 
Ministério da Reforma Agrária. O Ministério desapro
priou uma área dessa fazenda que não é suficiente 
para o atendimento das necessidades de todos 
aqueles trabalhadores. Esse tipo de erro já vem sen
do cometido há algum tempo, antes mesmo da ges
tão do Ministro Raul Jungmann. Ocorreu na época 
em que trabalhadores rurais sem-terra acampavam 
em Parauapebas. O Governo, depois de muita luta, 
desapropriou a Fazenda Rio Branco e assentou uma 
parte desses trabalhadores, deixando outra parte na 
expectativa do atendimento. E foi essa parte não 
atendida que ocupou a Fazenda Macaxeira e decidiu 
caminhar a pé para Belém, quando houve a chacina 
dos 19 trabalhadores rurais sem terra. 

Passado tudo isso, o Governo ainda não aten
deu a esses trabalhadores, não desapropriou a Fa
zenda Macaxeira como um todo nem desapropriou 
outra área em que se pudesse assentar a totalidade 
desses trabalhadores rurais sem terra que lá estão. 

Temos colaborado, inclusive, com o Ministro da 
Reforma Agrária, no sentido de levar até S. Exª pro
prietários que têm interesse em negociar com o Go
verno suas terras. E não são poucos os proprietários 
interessados porque sabem que não podem possuir 
tamanha quantidade de terra, que não têm como 
manter a posse de áreas tão imensas e, por isso 
mesmo, estão propondo negociações com o Ministro 
da Reforma Agrária, negociações estas que têm 
sido lentas. 

Não temos recebido respostas satisfatórias às 
propostas que estão sendo feitas. Lamentamos que 

o Governo Federal, infelizmente, e o próprio Ministé
rio da Reforma Agrária normalmente agem depois 
que a violência acontece, depois de criado o conflito. 

No dia em que o Ministro Raul Jungmann este
ve em reunião com as Comissões de Economia e de 
Agricultura, juntamente com o Ministro da Agricultu
ra, questionamos se o Ministro Jungmann sabia de 
uma única desapropriação feita pelo Governo nes
ses últimos vinte anos e se as terras haviam sido en
tregues aos trabalhadores rurais~ 

Não conheço, nesse período, nenhum caso 
desse tipo. Sempre, permanentemente, a ação do 
Governo vem depois do acontecimento. Depois que 
se dá a invasão, depois que as mortes ocorrem, o 
Governo chega para resolver o problema. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Concede
me V. Exª um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço V. Exª com 
prazer. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- V. Exª ocu
pa a tribuna hoje e faz um brilhante pronunciamento 
abordando dois temas importantes: a Cabanagem e 
a reforma agrária. Realmente, estranhamos que 
esse problema já não se tenha resolvido da forma 
mais breve e pacífica possível, haja vista que muitos 
trabalhadores já morreram e se sacrificaram e a ter
ra continua inóspita, sem utilidade alguma no Brasil. 
A injustiça social em nosso País é grande e as desi
gualdades vêm aumentando a cada dia; o desem
prego está aumentando e já se tomou avassalador 
nos centros urbanos de todo o País. A solução seria 
ir para o campo, ocupar as terras que não estão 
sendo devidamente utilizadas por intermédio de um 
processo de reforma agrária efetivo e não com a uti
lização de medidas paliativas como as que o Gover
no Federal vem adotando nesses últimos anos. 
Quando o Governo, utilizando-se de farta publicida
de, baixou a medida provisória impondo pesados 
ônus sobre os grandes proprietários de terra, tais 
como taxa mais elevada do Imposto Territorial Rural, 
à primeira vista pensávamos que existia alguma sin
ceridade do Governo. Entretanto, sabemos que no 
Brasil quem deve um dia será perdoado. Todos es
ses proprietários de terra que impedem o acesso do 
trabalhador à produção agrícola sabem que um dia 
surgirá uma anistia geral e irrestrita e eles não paga
rão os seus débitos do Imposto Territorial Rural. De 
forma que o Governo Federal vai "empurrando com 
a barriga" a reforma agrária. Se fizermos hoje uma 
pesquisa em todo o País, verificaremos que o povo 
brasileiro aceita, de forma veemente, que a reforma 
agrária seja adotada em nosso País - o que ainda 
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não 7oi fe!to de form2. oacíf1ca. Como V. Exª assina
iou. auando alguma medida do Governo surge nes
se set:Jr. é oorque ele está agindo sob pressão. Nes
ses últimos anos. isso tem realmente acontecido. Fui 
Governador de Sergipe e tive oportunidade de fazer 
- não L:illa reforma agrária, porque o governo de es
tado não tem esse poder, uma vez que esse ato não 
está prev1sto em nossa Constituição - a aquisição 
de terras. Adauirimos milhares e milhares de hecta
res de terra que foram entregues aos trabalhadores. 
Não houve problema aigum, nem violência. Acredito 
que falta vontade política ao Govemo Federal. 
Quando essa vontade política deixar de ser um so
nho, como aconteceu recentemente com o Imposto 
Territorial Rural, e se tomar uma realidade, aí, s1m, 
teremos a reforma agrária no Brasil. V. Exª tem ra
zão. A pressão sobre o Governo Federal, não só do 
Senado Federal, mas também da Cãmara dos De
putados, tem de ser exercida em toda a sua plenitu
de, porque esse é um direito nosso. E os trabalhado
res têm de lutar diariamente, porque, se não luta
rem, não conseguirão um só palmo de terra para 
plantar, a não ser os sete palmos de terra para se
rem enterrados. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Ademir Andrade, o tempo de V. Exª está esgotado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Vou encerrar, Sr. 
Presidente. 

Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Antônio 
Carlos Valadares. 

Quero lamentar a atitude do Ministro, em pro
nunciamento à Nação, quando declarou que não ne
gociará com o Movimento dos Sem-Terra devido às 
invasões na região de Paranapanema, no Estado de 
São Paulo. 

Acredito no Sr. Ministro, acr~ito na sua boa 
vontade. Ele é homem que tem origem nessa luta, 
nesse movimento. Mas é preciso que reconheça que 
as pessoas estão cansadas de esperar e, devido a 
esse cansaço de esperar, reagem, invadem, ocu
pam. O Governo, na verdade, não tem iniciativa, e 
as pessoas não podem passar o resto da vida mo
rando em barracas de plástico e cozinhando sobre 
pedras, como vemos nos acampamentos dos sem
terra do Estado do Pará e de todo o País. 

É necessário aue haja compreensão com a in
transigência do Movimento, que está agindo correta
mente, pois o Governo. como disse, jamais teve a 
iniciativa de desapropriar uma área para assentar 
trabalhadores. Não conhece nenhuma iniciativa nes
se sent1do nos últimos vinte anos. A única que co
Olheco foi a occmc'3. :1~ Transam2.zónica. cuando o 

Governo Federal abriu a estrada e assentou milha
res de colonos que trouxe do Nordeste até paía de
safogar a pressão que lá havia. Mas de lá para cá. o 
Governo desapropria apenas as fazendas já ocupa
das. Estamos vendo que existe boa vontade dos 
proprietários para negociarem terras com o Gover
no, mas o Governo não está tomando essa iniciati
va. E o que há são mortes como as que ocorreram 
no sábado passado, em agosto e em abril do ano 
passado, lamentavelmente, no meu Estado do Pará. 

Espero que o Ministro Raul Jungmann se sen
sibilize e perceba que não está conduzindo a ques
tão como deve ser conduzida, com a rapidez neces
sária e reconheça a deficiência do Ministério, apesar 
de toda a boa vontade pessoal que tem para resol
ver o problema, e mude a sua forma de agir, tendo a 
humildade de reconhecer que está caminhando mui
to lentamente diante de um problema que exige so
lução mais rápida e efetiva. 

Era esse o registro que queria fazer no dia de 
hoje. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Júlio Campos. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ontem, foi objeto de po
lêmica e debate no plenário desta Casa a questão 
levantada pelo talento, pela inteligência, pela com
petência e pela qualidade jurídica do Senador Jo
saphat Marinho e pela percuciência do Senador Epi
tácio Cafeteira. 

O Senador Josaphat Marinho fez um pronun
ciamento da tribuna, e o Senador Epitacio Cafeteira 
levantou uma questão de ordem. O debate se travou 
de maneira elevada, em nível de discussão que en
tendo esclarecedora, porque, de fato, o tema tem al
gumas nuanças importantes, que devem ser salien
tadas, que devem ser esclarecidas. Hoje os jamais, 
as rádios, a televisão, enfim, os meios de comunica
ção estão dando a notícia de que a direção nacional 
do Partido Progressista Brasileiro, o PPB, está en
trando com ação de inconstitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal. 

Quero crer, Sr. Presidente, que esse é um de
bate mais importante do que o ocorrido ontem por
que estamos diante de uma questão política de rele
vância: a decisão da liderança nacional de um parti
do de grande expressão no País de questionar o 
fato de que não pode o Congresso Nacional convo
car-se extraordinariamente deoois que 2 r:onvoca-
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ção já foi realizada por ato do Presidente da Repú
blica. Quero crer que agora esse tema, mais do que 
uma análise, merece ênfase, merece um tratamento 
político mais delicado porque está sendo envolvido 
algo que é fundamental sob o ponto de vista consti
tucional e que é também fundamental sob o ponto 
de vista político: as prerrogativas do Congresso Na
cional. São essas que estão em jogo a partir do mo
mento em que o PPB tomou a decisão de acionar o 
Supremo Tribunal Federal para que esse se pronun
cie sobre a matéria. Não é mais uma discussão aca
dêmica, não é mais uma discussão parlamentar. 
Creio que estamos diante, portanto, de um fato de 
conteúdo institucional. Por isso o debate se toma 
mais delicado. É preciso tratar a questão, digamos 
assim, com os panos quentes da política, mas tam
bém com a forma incisiva e séria que a matéria me
rece. 

O Senador Josaphat Marinho, da tribuna, on
tem, com o talento e a qualidade que lhe são pecu
liares tentou demonstrar que é inconstitucional a 
convocação extraordinária por parte do Congresso 
Nacional quando essa convocação já foi efetuada 
por ato do Senhor Presidente da República. 

A matéria foi aqui tratada sob vários aspectos: 
doutrinário, jurídico e até gramatical. Parece-me que 
fica claro, e esta é uma opinião minha, evidentemen
te, que do ponto de vista doutrinário, no mínimo, é 
preciso ter em consideração que, quando a Consti
tuição deseja vedar, deseja impedir, deseja obstar 
qualquer matéria, ela o faz expressamente. Para 
que algo se tome proibido, para que algo seja veda
do, a Constituição o expressa integralmente, de ma
neira clara e inequívoca e não meramente por pres
suposição ou por interpretação. 

De acordo com a boa doutrina constitucional, a 
proibição não se conclui por interpretação ou po.r de
corrência. A proibição tem que ser expressa de for
ma clara e inequívoca, sem haver nenhuma diver
gência ou dúvida. E não há uma vedação expressa 
de que o Presidente da República e, concomitante
mente, os Presidentes do Congresso Nacional e da 
Câmara dos Deputados possam convocar as sessõ
es extraordinárias. 

Sr. Presidente, não creio que o legislador, 
quando utilizou a conjunção coordenativa alternativa, 
tivesse a intenção da excludência absoluta. A boa téc
nica da expressão legislativa diz que, para evitar a in
tegridade solidária dos agentes ou dos fatores, evita
se a conjunção e e usa-se a conjunção ou. 

No caso da convocação do Congresso, se ti
véssemos "o Congresso será convocado extraordi-

nariamente pelo Presidente da República, pelo Pre
sidente da Câmara e pelo Presidente do Senado". 
haveria necessidade de três assinaturas para que a 
convocação se efetuasse, para que ela surtisse efei
tos. Faltando uma· das assinaturas, a convocação 
não poderia ser feita. 

Portanto, o uso da conjunção e estabeleceria 
uma solidariedade necessária e íntegra entre os 
agentes. 

Usa-se a conjunção alternativa ou quando se 
quer quebrar essa solidariedade, quando se quer 
romper essa unidade de agentes ou de fatores, para 
que, individualmente, cada um dos agentes possa, 
de per si, realizar o ato na sua integridade. Ou seja, 
poderá o Presidente da República fazer a convoca
ção, e também poderá fazê-lo, independentemente, 
o Presidente do Congresso Nacional. Ambos têm 
essa prerrogativa. Não são prerrogativas de caráter 
conflitivo, mas de caráter convergente. São prerro
gativas, portanto, ao mesmo tempo, também conco
mitantes. 

Desse modo, do ponto de vista da técnica le
gislativa, é claro, no meu modo de entender, que as 
duas convocações são passíveis de serem realiza
das: ou concomitantemente ou subseqüentemente -
como foi feito. 

Por outro lado, parece-me que é forçar e res
tringir demais o sentido da expressão quando se 
quer estabelecer para uma conjunção alternativa, 
como é o caso da conjunção ou, o sentido de exclu
dência absoluta. Ela implica alternância ou exclu
dência, mas não necessariamente sempre excludên
cia absoluta. Alternância significa simplesmente que, 
além de uma opção, outra pode existir. Alternância 
vem de alter, que, em latim, significa outro. Além de 
urna, outra opção pode concomitantemente existir. 
Esse também é um sentido que a conjunção alterna
tiva ou tem na língua Portuguesa. 

Creio que aqui levantei três aspectos: do ponto 
de vista doutrinário constitucional, a necessidade de 
que uma vedação seja feita expressamente; o ponto 
de vista jurídico legislativo, que faz com que a con
junção ou seja usada para quebrar a integridade ou 
unidade necessária dos agentes ou fatores; e o te · 
ceiro argumento, de caráter gramatical, o largo e 
amplo espectro de utilização linguística da conjun
ção alternativa ou. 

Mas me parece, Sr. Presidente, Srs. f ~nada
res, que esses aspectos acabam ficando agora se
cundários. A tese, diga-se a bem da verdade, bri
lhantemente levantada aqui pelo Senador Josaphat 
Marinho, que buscou numa 11uance, numa fímbria, 
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numa fresta da Constituição, um argumento politica
mente poderoso - reconheço - para tentar, por qua
renta dias, barrar a votação da matéria relativa à 
reeleição do Presidente da República. Só o talento 
do Senador Josaphat Marinho encontraria essa bre
cha, essa fissura constitucional, para buscar esse 
argumento de conteúdo político e de conseqüências 
políticas. 

Como disse, a discussão doutrinária, técnico
legislativa, constitucional, gramatical, agora se toma 
secundária, porque um partido político - e, no caso, 
um respeitável e importante partido político nacional, 
o PPB - decidiu entrar com uma ação de declaração 
de inconstitucionalidade. E me parece que isso tem 
implicações profundas, sérias, conseqüências que 
tangem, que tocam e que terem as prerrogativas do 
Congresso Nacional. Embora eu não creia que a 
tese prevaleça, caso venha a prevalecer, por pro
nunciamento do Supremo Tribunal Federal, a tese 
arguida agora em juízo pelo PPB, estaríamos im
pondo limitações dramáticas ao poder soberano e 
independente do Congresso Nacional perante outro 
Poder, que é o Executivo. Estariamos diante do se
guinte fato: caso o Presidente da República, por 
mais velocidade, por mais agilidade, por mais rapidez, 
resolva fazer a convocação do Congresso, este fica 
subordinado, submetido, rigorosamente amarrado à 
pauta estabelecida pelo Presidente da República. 

Isso significa dizer, caro Senador Leomar Quin
tanilha, que preside, neste momento, a sessão e 
que, há pouco, como Líder do seu Partido, fez a co
municação a respeito do fato, significa dizer que o 
Congresso tem, de certa maneira, uma enorme, uma 
fantástica limitação constitucional, que é a de sub
meter-se, inevitavelmente, à pauta que lhe é imposta 
de tora para dentro por um ato do Presidente daRe
pública, ficando totalmente destituído da prerrogativa 
de, por sua iniciativa, adendar uma pauta que lhe 
seja interessante, ou que seja da sua esfera de com
petência. O fato, do ponto de vista constitucional, 
tem uma enorme repercussão, uma grande conse
qüência. Daqui para a eternidade, daqui para o futu
ro, daqui para os próximos anos, para as próximas 
décadas, daqui para sempre, salvo se houver emen
da constitucional, o que é muito difícil neste caso, o 
Congresso Nacional ficaria limitado a esse condicio
namento. E isso seria permanente: o Congresso Na
cional estaria rigorosamente submetido à pauta im
posta, de tora para dentro, pela vontade do Presi
dente da República. 

Recordo, aqui, um momento importante e deli
cado da vida política brasileira recente. Não este 

que vivemos agora, que é um momento político har
mónico, estável, com as condições políticas pratica
mente harmonizadas pela vitória eleitoral do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e pelo conjunto 
de partidos que o apóiam dentro das duas Casas. 
Temos uma convivência básica, harmoniosa, estável 
e relativamente amistosa com o Presidente da Re
pública. Eu me lembro de um período recente muito 
mais sensível do ponto de vista político, quando 
exercia a Presidência o Sr. Fernando Collor. O Con
gresso, que havia sido objeto de campanha eleitoral 
do Sr. Fernando Collor, tinha em relação a ele enor
mes restrições. Existia entre Collor e o Congresso 
um abismo de desentendimentos. 

Naquele clima de conflito e de instabilidade, a 
utilização desse poder de impor ao Congresso uma 
pauta na convocação extraordinária e impedi-lo de 
reservar a sua prerrogativa constitucional de agregar 
pauta que lhe é própria teria conseqüências políti
cas, a meu ver, extremamente nefastas, bastante 
desinteressantes para a estabilidade das instituições 
e para a democracia. 

Portanto, quero aqui ressalvar o fato de que as 
normas, como se encontram organizadas no Texto 
constitucional, não têm nenhum caráter de conteúdo 
caótico. É justamente o fato de o Congresso poder, 
subsidiária ou concomitantemente ao Presidente da 
República, também autoconvocar-se e incluir a sua 
pauta é que dá equilíbrio entre os Poderes. 

O Presidente pode convocar? Pode. O Presi
dente pode estabelecer uma pauta? Pode. No en
tanto, essa mesma atitude poderá ser tomada pelo 
Congresso ao organizar a pauta que lhe interessa. 
Isso é que é equilíbrio; isso é que é estabilidade har
mónica entre os Poderes. No momento em que as 
duas Casas impõem uma pauta ao Presidente, ou 
este ao Congresso - um anulando o poder de con
vocação do outro- passará a existir o desequilíbrio, 
ferindo o equilíbrio entre os Poderes, estabelecido e 
exigido pela Constituição. 

Portanto, temos um fato político circunstancial, 
momentoso, em que o Partido Progressista Brasilei
ro é contrário à matéria da emenda constitucional da 
reeleição, direito inalienável do PPB, razão política 
própria e inatacável de ficar contrário, ou porque não 
lhe interessa, ou por ser doutrinariamente contra, ou 
mesmo por não considerar adequado às circunstân
cias do País. Esse direito lhe é absolutamente líqui
do, certo e inquestionável. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exª 
um aparte? 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concluirei. not:re Se
nador Josaohat Marin'lo. e ouvirei V. Exi!. com oran
de orazer e honra. 

Estou argüindo que esse dire1!0 seria satisfeito 
por um prazo brevíssimo e extremamente curto. ou 
seja, dentro de 40 dias, o Congresso vai es!ar em 
atividade constitucional. Portanto. em auarenta dias, 
queira ou não o PPB, queira ou não quem se opõe à 
tese. a matéria terá que ser votada. 

Logo, a conseqüência prática dessa obstrução 
é de apenas quarenta dias. E em nome desta conse
qüência prática de se obstruir por quarenta dias ape
nas a votação de uma matéria. estabelecer-se-la um 
princíoio constitucional quase que eterno de a:.;e c 
Congresso tem de se subme!er ao Presidente aa 
Repúbiica, de que o Congresso não tem o ooaer de 
criar a sua pauta na convocação extraordinária. 
Esta, sim, é uma conseqüência oermanente. 'lão 
dura quarenta dias; dura um ano. dois anos. déca
das, quem sabe. 

Então, parece-me que estes dois fatores - os 
quarenta dias durante os qua1s estaríamos impedi
dos de votar a matéria relativa à reeleição e a eterni
dade da submissão do Congresso ao Pres1deme aa 
República- devem ser sopesados. 

É importante considerar que o conteúdo per
manente das coisas deve prevaiecer. ou seja, permi
tir e assegurar ao Congresso oue as suas prerrogati
vas constitucionais se)am preservaaas. oorranto. as
seguradas não só hoJe, como arraves cc temoc. 

Com muita honra, concedo aparte 20 Senaaor 
Josaphat Marinho, a cujo brilho se ceve tcda essa 
importante discussão que aqui se estaoe!ece. 

O SR. PRESIDENTE (:..eomar Cu:r.tamihaJ -
Comun1co ao orador que o seu tempo Já es7a esgo
tado. mas vamos ouvir o aparte ao r:oore 3enaaor 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Ag;aaeço a v. ex~ a 
compreensão. 

O SR. PRESIDENTE (i...eomar Cuintanllha) -
Pedimos ao orador que, em segu1da. encam1nne a 
conclusão do seu pronunciame:1to. 

O Sr. Josaphat Marinho - :~obre Senador 
José Fcgaça, não vou interromper iongamenre c seu 
discurso. como exigiria o rebate aos seus argu:-nen
tos. Ouero. em primeiro lugar, agraaecer-!he .:;s ex
~ressões que a mim dirigiu no principio c;e sua ora
ção. Em seguida. quero apenas assinalar que toaa 
essa discussão não pode travar-se sem a com
:Jreensão de aue é o s1stema da Const!twcào. e o 
11ecanlsmo do reglrr.e. é a intercre•ac3c s;s7·s~;:,::c::: 
::a Consmwcão que não oerrrmem ;::,om1tir·se a ccn-

vocação pelo Presidente da República e, ao mesmo 
tempo, em seguida. pelos Presidentes da Câmara 
dos Deoutados e do Senado. A Constituição se ba
seia em alguns princípios. Entre esses princípios, 
está o de que os Poderes são independentes, mas 
'1armônicos. Então. quando se trata de convocação, 
que é medida pela própria designação de caráter ex
cepcional. há que atentar que, quem primeiro exerce 
o poder, exclui a competência do outro. Não há por 
que se dizer que isso fere a soberania do Congresso 
e que ele fica longamente estrangulado. Não. A con
vocação extraordinária é sempre de curto prazo. 

O Congresso, além de ter todo um ano para 
deliberar livremente sobre as matérias de sua com
oetência. também oode convocar-se extraordinaria
mente. Se não o fez em tempo próprio e o Presiden
te da República lhe precedeu, há que atentar-se em 
que o mecanismo do regime, a necessidade de or
dem r.os trabalhos não permite a Convocação em 
duplo exercício de autoridade. Isso geraria uma de
sordem que é incompatível com o sistema e a finali
dade da Constituição. Esse é o problema. O proble
ma não é gramaiical; o problema não é de isolar o 
termo da Constituição neste ou naquele artigo, é 
compreendê-la no seu sistema. É o sistema da 
Constituição que não permite. 

Há um dispositivo peculiar à convocação ex
traordinária aue concorre vivamente para impedir 
~ssa duplicidade de Convocação. Trata-se do § 7º 
ao art. 57. aue diz aue. na convocação extraordiná
ria, r.ão pode ser discutida matéria estranha à con
vocação. 

Ora, no caso concreto, quando o Presidente da 
Câmara e o Presidente do Senado produziram o ato 
convocatório. o Congresso já estava convocado com 
data anterior pelo Presidente da República. Como 
conciliar essa situação com os termos da Constitui
ção? V. Exª cumpre seu dever de, como Partamen
tar. tendo entendimento diverso, colocar o problema. 
Mas eu lhe queria situar esses princípios que são in
dispensáveis à interpretação da Constituição e pecu
liarmente necessários: a interpretação do ato de 
convocação extraordinária. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
Josaphat Marinho. pelo aparte de V. Exª. 

Em primeiro iugar, devo dizer que as referên
cias que fiz a V. Exª no inicio da minha intervenção 
não foram de forma nenhuma generosas, foram rea
:istas. V. Ex;; tem uma história não só como Sena
dor. mas como Juris!a. como constitucionalista, e 
~:.Jem o dizia e repetia era Ulysses Guimarães, não 
era apenas o Senador José Fogaça. 
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Mas devo dizer a V. Ex' que os argumentos 
que agora acaba de reproduzir e que ontem expres
sou da tribuna, foram justamente objeto de uma par
te do meu pronunciamento, tentando, de alguma for
ma, mostrar por que divi~o. por que não concordo 
com os argumentos de V. Exª e tentando demonstrar 
que, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista 
jurídico, do ponto de vista gramatical, a interpretação 
feita pelo Presidente do Senado, Senador José Sar
ney, é a mais adequada. 

Não creio que esse tema possa ser resolvido 
ou pelo meu posicionamento ou simplesmente pelo 
enunciado que V. Exª tez do problema. Esse é um 
debate parlamentar que eu creio terá ainda muito 
espaço pela frente. O que me traz à tribuna hoje, 
não é nem sequer as ponderações argüidas por V. 
Exª, o que me traz à tribuna hoje, e a minha grande 
e grave preocupação é que eu gostaria de ver essa 
questão solvida, tanto no posicionamento de V. Ex' 
quanto nos demais, dentro do Congresso Nacional, 
por uma decisão de caráter parlamentar. O que au
mentou a minha preocupação foi a notícia de que 
hoje o Partido Progressista Brasileiro, que não é um 
partido qualquer, mas um dos mais importantes, um 
dos partidos que tem história, tradição, estrutura e 
vínculos com a sociedade brasileira. Esse Partido 
importante está entrando com uma ação de declara
ção de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tri
bunal Federal. Isto sim me parece um fato político 
de grande importância, de grave repercussão e que 
terá conseqüências futuras, a meu ver, dramáticas, 
no sentido de, uma vez prevalecendo essa tese, ver
se o Congresso Nacional na obrigação de ou fazer 
uma emenda constitucional para solver o problema, 
caso o Senador Josaphat Marinho tenha razão, ou 
então de, no caso de entender que assim as coisas 
devem ficar, mantê-las tais como estão. No entanto, 
o fato político importante não pode ser aqui despre
zado: o partido político entrando no Supremo Tribu
nal Federal com uma ação que vai ter repercussões 
sérias sobre o futuro desta Casa. 

Esta é a razão da minha intervenção nesta tarde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Foga
ça, o Sr. Levy Dias, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Leomar Quintanilha. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e 

Srs. Senadores, a divulgação recente da pesquisa 
sobre a educação básica, realizada pelo Ministério 
da Educação e do Desporto- MEC, derrubou alguns 
mitos, reafirmou determinados valores e teve o méri
to incontestável de recolocar na pauta do debate na
cional a questão educacional. 

Realizado pela primeira vez em 1990, e aper
feiçoado em 1993 e 1995, o Sistema Nacional de 
Educação Básica - SAEB consistiu na aplicação de 
testes que permitiram a avaliação de conhecimentos 
e habilidades presentes nos conteúdos curriculares 
ministrados no País. O Saeb apurou, também, da
dos relativos à escola, aos diretores e aos professo
res. Os testes toram aplicados em 90.499 alunos de 
3.449 turmas de 2.800 escolas (2.229 públicas e 511 
privadas) de todo o País. Os alunos foram avaliados 
de forma a que suas respostas permitissem situá-los 
em diferentes níveis de domínio de conteúdos e ha
bilidades. A pesquisa apurou, ainda, as condições 
de funcionamento das escolas, quanto a instalações, 
recursos pedagógicos, equipamentos e aspectos re
lativos à administração, além de informações sobre 
a escolaridade dos diretores e professores e a utili
zação dos recursos oficiais. 

Os dados confirmam algumas suspeitas: há 31 
milhões de crianças matriculadas no primeiro grau. 
Mais de 63% têm idade superior à habitual; de cada 
100 alunos que ingressam na primeira série, só 50 
concluem a oitava; os alunos da oitava série das re
giões Sudeste e Sul sabem mais português dos que 
os que terminam o segundo grau no Nordeste. Os ti
lhos de pais com instrução superior apresentam me
lhor desempenho, evidenciando que os fatores só
cio-econômicos influenciam no rendimento escolar. 
Os níveis de desempenho também tendem a ser 
mais elevados nas capitais do que no interior e mais 
baixos entre os alunos das classes notumas. Pelos 
resultados, fica claro que a distorção idade-série, 
que reflete principalmente nos altos índices de repe
tência existentes no Brasil, incide negativamente no 
desempenho dos alunos: em uma mesma série, 
quanto maior a idade do aluno, mais baixo é o seu 
rendimento. 

Os alunos responderam a duas provas, uma de 
português, outra de matemática. Com honrosas ex
ceções, tanto os alunos das escolas do Governo 
quanto os da rede privada apresentaram nota medío
cre em português e desanimadora em matemática. 

S~s e Srs. Senadores, afinal o que trouxe de 
novo esse estudo? Quais dessas informações já não 
eram, mais ou menos, de domínio público? 
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Para responder a essas questões, eu gostaria 
de mencionar outro documento, também divulgado 
pelo Ministério da Educação, embora sem o mesmo 
impacto na pesquisa do Saeb. Trata-se de "Desen
volvimento da Educação no Brasil", um relatório que 
aborda a evolução recente do sistema educacional 
brasileiro, destacando, quando é o caso, as mudan
ças introduzidas no período 1995/1996. Ao final, são 
descritas as reformas do arcabouço legal que estão 
sendo propostas com perspectiva de vigência a par
tir de 1997. 

A leitura desses dois documentos permite a 
constatação de dois fatos relevantes. Inicialmente, 
destaco a própria iniciativa do MEC ao promover os 
mencionados estudos, numa demonstração inequí
voca da retomada de sua função planejadora e de 
seu papel como órgão máximo do setor, responsável 
pela definição de políticas e diretrizes estratégicas. 
Essa é a primeira boa notícia. A segunda delas: o 
Brasil, mesmo com suas notórias deficiências na 
área, está passando por uma revolução silenciosa 
na educação. Em 1960, 46% da população era anal
fabeta, e hoje são 22%. O ensino fundamental, em 
1960, atendia 50% das crianças em idade escolar. 
Agora, quase todas as crianças brasileiras- 96%
estão em sala de aula. Por fim, o estudante perma
necia só dois anos na escola e, atualmente, fica cin
co anos e meio. Ainda estamos longe de outros paí
ses, mas já se avançou espetacularmente, tanto na 
cobertura escolar do ensino fundamental quanto na 
redução do analfabetismo. 

Parece que agora estamos diante de um pro
blema de qualidade. É preciso melhorar os padrões 
da educação tanto na escola privada quanto na es
cola pública. 

O relatório "Desenvolvimento da Educação no 
Brasil" traz uma visão ampla e contextualizad~. so
cial e politicamente, do sistema educacional brasilei
ro. Partindo da organização e estrutura desse siste
ma, o documento aborda temas como o financia
mento, a administração, as características do pro
cesso educativo, os níveis e modalidades de ensino 
e a situação do pessoal docente. O material é farta
mente ilustrado com gráficos, tabelas e quadros que 
facilitam a leitura e a interpretação dos dados. Quan
to às diretrizes política, o documento aponta as prin
cipais metas do Governo: a formação inicial e contí
nua do pessoal docente. 

Devemos refletir sobre essa questão. O núme
ro de pessoas que buscam a universidade para se 
formar em Pedagogia ou que buscam tirar a licencia
tura nas antigas escolas normais cai assustadora-

mente, por vários fatores, principalmente em função 
do salário. 

Os dados demonstram que concursos públicos 
realizados em estados mais desenvolvidos da Fede
ração resultam num grande número de pessoas 
aprovadas que simplesmente se recusam a assumir 
os cargos de magistério, pois o salário desestimula o 
exercício da atividade do magistério. 

Quanto a matérias como Física, Matemática, 
Química, e Ciências a escassez de professores é 
absoluta. Já não se encontra professor para lecionar 
essas matérias, porque o salário simplesmente não 
compensa, não retribui o esforço que o professor 
tem que fazer para se qualificar para ministrar essas 
matérias. 

Tem-se falado muito em educação. O Governo 
do Presidente Fernando Henrique - e nisso não vai 
nenhum favor, mas simplesmente um reconheci
mento- não tem medido esforços para melhorar os 
padrões da educação no Brasil. Mas espera-se, por 
exemplo, que a emenda que alterou a Constituição e 
a lei que regulou essa alteração constitucional ve
nham estimular mais ainda os professores do ensino 
básico, do ensino fundamental. Mas, sem dúvida ne
nhuma, temos que olhar para esse problema da ca
rência de professores. 

Estive, há pouco, no Rio de Janeiro, em conta
to com pessoas ligadas à Secretaria Estadual de 
Educação e à Secretaria de Educação do Município 
de Niterói, e constatei a seguinte realidade: as pes
soas aprovadas em concurso para professor do en
sino público no Rio de Janeiro e em Niterói simples
mente desistem quando são convocadas em função 
dos baixos salários. Nas matérias que mencionei, 
aquelas que exigem uma maior qualificação por se
rem matérias mais técnicas, ligadas às ciências exa
tas e naturais, a escassez já é notória. Não há pro
fessores para ministrar tais matérias. 

Gostaria de, no momento em que estou fazen
do este pronunciamento, registrar a presença no ple
nário do nosso eterno Senador da educação, Sena
dor João Calmon, que tem, ao longo dos anos de 
sua vida pública, feito um formidável esforço que re
sultou positivamente. Citamos como exemplo a 
emenda de S. Exª que estabeleceu recursos definiti
vamente vinculados para a educação. S. Exª sabe 
que, apesar dos passos que estamos dando, ainda 
há muito o que fazer nessa matéria. Quero ressaltar 
o problema específico da escassez de professores 
em função dos baixos salários. 

Sem mencionar as qualidades técnicas que o 
trabalho que estou citando certamente possui, e que 
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poderão ser avaliadas pelos especialistas, quero 
destacar, SRA.s e Srs. Senadores, algumas caracte
rísticas que, a par de seus méritos intrínsecos, pare
cem-me revelar uma nova postura em documentos 
dessa natureza. 

Em primeiro lugar, destaco a preocupação em 
consolidar as informações e os dados já existentes, 
bem como a de dar continuidade a programas e pro
jetas já iniciados. O documento, portanto, não se 
propõe a "descobrir a roda" nem apresenta um tom 
messiânico ou apocalíptico das propostas que se as
sentam em soluções "mágicas". É um retrato bas
tante fiel da realidade e uma proposta de política 
realista, fundamentada em ações e projetas viáveis 
e simples. Propõe-se, por exemplo, o repasse de re
cursos diretamente para as escolas. Evita-se, assim, 
aquela cadeia perversa desde Brasília até a escola 
do pequeno povoado ou pequeno município, na qual 
os recursos se evadiam na cadeia burocrática, para 
não falar em corrupção e desvio de recursos. Pro
põe-se também a valorização da educação à distân
cia para o treinamento de professores, definição de 
parâmetros curriculares nacionais e institucionaliza
ção de um processo de avaliação global do sistema 
educacional. 

Tudo isso dentro de uma moldura nova, que é 
a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que 
foi o coroamento de um grande esforço do Congres
so Nacional, tanto de uma Casa como outra. A lei 
tramitou nesta Casa ao longo dos anos. Muitos se 
queixam da morosidade dos trabalhos do Parlamen
to, mas certas matérias requerem debate, discus
são, audiência dos setores interessados, manifesta
ção da sociedade. Nesse particular, o Senado deu 
uma grande contribuição a partir da relataria do Se
nador Darcy Ribeiro e de numerosas emendas e 
propostas que S. Exª acolheu contribuíram para tor
nar a lei mais compatível com a nossa realidade. O 
resultado foi, portanto, uma lei não tão detalhista, 
tão minudente, mas que traçou as grandes linhas da 
educação nacional como convém à Lei de Diretrizes 
e Bases. Volto a dizer que neste particular temos ra
zões de estarmos animados com o que vem aconte
cendo no País em relação à educação. 

A última meta que mencionei, ou seja, a avalia
ção, constitui o segundo ponto qJe desejo ressaltar 
neste pronunciamento. A preocupação com a aferi
ção da qualidade do ensino revela, a meu ver, que 
há uma verdadeira "sincronia" entre o projeto político 
do Governo e a orientação que vem sendo imprimi
da na presente gestão educacional. 

Documentos, relatórios e manifestações de au
toridades e de políticos demonstram que, tanto na 
Inglaterra quanto nos Estados Unidos, há uma gran
de preocupação com os padrões de ensino. Há si
nais de que está caindo a qualidade de ensino na
queles países, o que vem preocupando partidos po
líticos, autoridades educacionais, governos e legisla
dores. Há a crença de que o padrão educacional 
está em declínio e-de que o ensino ministrado já não 
oferece ao aluno as condições necessárias para que 
ele possa competir e se inserir numa sociedade que 
está sofrendo grandes mudanças económicas e so
ciais. A própria mobilidade dos indivíduos é afetada 
numa sociedade em mutação rápida como a atual. 

Em outras palavras, a educação é, mais do 
que nunca, um elemento central para que o desen
volvimento possa ser assegurado no interior de um 
modelo calcado na competição e nas regras do mer
cado em geral. A cidadania que está emergindo no 
contexto da estabilização económica não apenas é 
condição de um paradigma de produção e de consu
mo mas também supõe a capacidade de demandar 
qualidade. 

Poder-se-ia dizer que, ao lado da consciência 
de que muito ainda há por fazer para alcançar os ní
veis de eqüidade de que o Brasil necessita- eqüida
de no sentido de dar a todos as mesmas chances de 
desenvolver o seu potencial e se preparar para o 
exercício da cidadania e encontrar oportunidade de 
afirmação individual no seio da sociedade -, desen
volve-se a procura cada vez mais enfática por quali
dade do ensino, o que pode ser visto como correlato 
da demanda por produtos de maior qualidade, a par
tir de uma base quantitativa que é dada como evi
dente por si mesma. 

Em termos de políticas educacionais, pode-se 
afirmar que os documentos oficiais trazidos a público 
revelam a consciência da necessidade de definir ob
jetivos educacionais a partir de um novo modelo de 
desenvolvimento. 

A tecnologia condicionou um novo tipo de qua
lificação: capacidade de manipular modelos mental
mente; pensamento conceituai com raciocínio abs
trato; compreensão do processo de produção; capa
cidade de comunicação verbal, oral e visual. Essa 
última é importante. Poderia parecer que, numa so
ciedade dominada pela tecnologia, pela idéia de 
competir e pela idéia de produção, esses valores 
das chamadas ciências humanas, como a capacida
de de escrever, de articular uma idéia e de produzir 
um documento, estivessem relegados a um segundo 
plano e que nós vivêssemos numa sociedade domi-
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nada pela oralidade, pela capacidade de verbalizar, 
muitas vezes até com cacoetes lingüísticos, com de
formações das articulações das idéias, e que se pu
desse prescindir dessas chamadas ciências huma
nas. Isso não é verdade. Essa é uma base sobre a 
qual terá que se erigir qualquer outra forma de co
nhecimento. 

Capacidade de rápida adaptação a novas gera
ções de ferramentas e maquinarias. 

O sistema educacional e as escolas, por sua 
vez, são influenciados por critérios dominantes na 
economia de mercado. Tal como ocorre nas empre
sas, percebe-se, na linguagem dos planejadores 
educacionais, que a chave das reformas é institucio
nal. No entanto, o controle é cada vez mais colocado 
na basd do sistema, exigindo uma atitude de cidada
nia vigilante para que a qualidade se recupere ou al
cance outro patamar. Pais, professores e lideranças 
em geral estão sendo estimuladas a assumir a res
ponsabilidade pelas questões escolares, com inicia
tiva e criatividade, forçando o sistema a atuar com 
mais eficiência e a adaptar-se rapidamente às ne
cessidades do momento. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que 
ainda é cedo para identificar o limite político e social 
dessas tendências em nossos dias e prever com 
que amplitude as idéias e os movimentos sociais 
mudarão de rumo, como se articularão com as mu
danças tecnológicas e as novas necessidades que 
estão a surgir todos os dias. 

Contudo, é bom saber que, no campo educa
cional, estamos em busca de soluções que assegu
rem a eficiência, sem desconsiderar os mecanismos 
capazes de garantir níveis socialmente aceitos de 
eqüidade. 

Ou seja, é bom saber que o sopro de modern
ização que tem renovado nossa economia e nosso 
sistema de produção chegou, enfim, à educação -
base e princípio de toda transformação social verda
deira. 

Era o que eu tinha a dizP.r. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) 

Os Srs. Senadores Gilberto Miranda e Júlio Campos 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Inter
no. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM) - Sr. 

Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, nosso inviável 
sistema previdenciário vive um impasse histórico, e 
a tentativa do Govemo de reformá-lo está sendo en
curralada e descaracterizada. 

O atual sistema previdenciário brasileiro, ba
seado na chamada repartição simples, é insolvente 
por natureza, por definição. Está insolvente no pre
sente, na conjuntura, e é insolvente estruturalmente, 
em sua natureza profunda. Enquanto isso, vários 
países que viviam o mesmo mal, conseguiram im
plantar reformas radicais, na direção certa, com 
base na previdência social de capitalização. Em al
guns casos, essas reformas já são claramente vito
riosas, pelos benefícios que estão trazendo à socie
dade, como é o exemplo do Chile. 

O Governo diagnosticou corretamente a atual 
inviabilidade e injustiça da previdência social no Bra
sil. Formulou um projeto de reforma moderada, que 
procurava atacar as principais mazelas do sistema 
atual e abria um certo espaço para uma previdência 
complementar mais modema. No entanto, o Gover
no perdeu a batalha da opinião pública. Certas cor
rentes políticas hesitantes, percebendo a falta de 
respaldo pop~r à reforma, e submetidas à pressão 
dos grupos privilegiados pela situação presente, le
varam a sucessivas modificações e diluições da pro
posta original. 

O Governo acabou obrigado a aceitar uma so
lução de compromisso, por assim dizer, aguada. A 
energia que se despendeu para modificar um siste
ma previdenciário de repartição, poderíamos tê-la 
empregado em uma reforma mais ousada, passando 
o País de vez para uma previdência de capitaliza
ção. Qualquer reforma duradoura, seja qual tosse 
sua orientação, dependeria de uma prévia e eficaz 
campanha de esclarecimento da opinião pública. 

O modelo de repartição está crescentemente 
desprestigiado em todo o mundo. Alguns países o 
estão reformulando, para bases mais realistas; ou
tros o estão abandonando em favor de modelos de 
capitalização, em que fundos privados substituem 
com vantagem a operação previdenciária estatal. 

No modelo de repartição, o trabalhador de hoje 
sustenta a aposentadoria do trabalhador de ontem. 
Isto é, as contribuições dos ativos fornecem os re
cursos transferidos aos beneficiários da previdência. 
Nesse sistema, há uma idade mínima de aposenta
doria, e cálculos atuariais asseguram o equilíbrio e 
viabilidade da previdência social. Isto é, no tempo de 
vida médio que lhe resta após a aposentadoria, o 
segurado beneficiário consumirá recursos dos traba
lhadores ativos segurados contribuintes e esses re
cursos estão garantidos por aqueles cálculos. 

A causa do desequilíbrio do sistema de reparti
ção, em todos os países, é a profunda alteração do 
perfil demográfico das populações. Nas décadas 
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que trans~rreram desde a formulação dos siste
mas, e respectivos cálculos atuariais, o tempo médio 
de vida aumentou muito e as populações envelhece
ram. Com isso, há menos trabalhadores na ativa, 
proporcionalmente à população de aposentados, o 
que leva à inviabilização da previdência sociaL 

Nosso caso é muito pior. Além de estar se re
produzindo entre nós o mesmo fenômeno demográ
fico, sofremos do absurdo de oferecermos aposen
tadoria por tempo de serviço. O Brasil é o único 
país do mundo, afora alguns emirados produtores 
de petróleo, a oferecer esse paternalismo total
mente irrealista e irresponsáveL O mecanismo de 
aposentadoria por tempo de serviço leva à apo
sentadoria em massa de pessoas que estão em 
plena capacidade produtiva, com isso negando o 
princípio básico de qualquer sistema previdenciá
rio, seja de repartição ou de capitalização, que é o 
de prover uma fonte de renda ao trabalhador que 
perde a capacidade laborativa, por idade ou por 
outro motivo. 

O que sustentou por algum tempo esse siste
ma paternalista foi uma proporção alta de segura
dos contribuintes em relação aos segurados bene
ficiários. Mas, se em 1950 essa proporção era de 
oito por um, em 1970 de quatro por um, e em 1990 
de dois e meio por um, teremos no ano 2000, da
qui a quatro anos, apenas dois por um; e esse nú
mero continuará a piorar. A Constituição de 1988, 
com sua benevolência desmiolada, acelerou a 
multiplicação dos beneficiários, e a realidade de
mográfica fez o resto: enquanto a população brasi
leira cresceu, de 1960 até hoje, cento e trinta por 
cento, isto é, menos que duas vezes e meia, os 
benefic:ários da Previdência cresceram 1.400 por 
cento, isto é, quinze vezes! 

Conseqüentemente, temos um universo de 
segurados contribuintes cada vez mais insuficiente 
para sustentar o volume de benefícios. Com o pas
sar dos anos, a Previdência perdeu suas reservas; 
depois, teve de cessar suas transferências à Saú
de; e agora, está em déficit, já que custeio e pes
soal da própria Previdência estão sendo pagos 
pelo Tesouro Nacional, isto é, pela massa geral de 
tributos, o que é inaceitável. E a administração da 
Previdência é cara, custa dez por cento das recei
tas do sistema, quando em outros países a média é 
de três por cento. 

Não obstante as campanhas enérgicas, nos 
últimos anos, contra as fraudes e a sonegação, e 
o esforço para melhorar a gestão, é evidente que 

o sistema é, por sua natureza, irrecuperável. O nú
mero de beneficiários cresce cinco por cento ao ano; 
já a população economicamente ati v a cresce menos 
que três por cento ao ano. Temos todo o motivo 
para recear que, com a débil reforma que está sen
do gestada no Congresso, não se consiga senão 
prorrogar em alguns anos a fatal falência e débâcle 
da Previdência. Os resultados serão muito mais do
lorosos então que a dor que resultaria hoje de escla
recermos ao povo que ele está iludido, que aquilo 
que pareceu funcionar por algumas décadas sempre 
esteve fadado ao fracasso. Que essa ilusão foi fruto 
de nossa omissão, nós, a elite, os políticos, a im
prensa, os governos. Que a aposentadoria por tem
po de serviço é um conceito insustentáveL 

Efetivamente, quando alguém contribui com 
um salário mensal por ano, por trinta anos, isto é, 
trinta meses de contribuição, como pode esperar 
viver dessa contribuição por duzentos ou trezentos 
meses? Os estudos atuariais recentes são irretor
quíveis: o brasileiro que chega aos cinqüenta, ses
senta anos, tem pela frente longos anos de vida. 
Se se aposenta aos cinqüenta anos, ficará apo
sentado, em média, vinte e cinco anos. E dos bra
sileiros que hoje se aposentam por tempo de ser
viço, quase dois terços o fazem com menos de 
cinqüenta e quatro anos! 

Além disso, quanta injustiça e privilégios in
festam a Previdência! Os mais pobres tendem a se 
aposentar mais tarde, contribuindo por mais anos; 
os de melhor situação, de maior poder aquisitivo, 
tendem a se aposentar mais cedo, recebendo be
nefícios durante mais tempo! O regime de aposen
tadoria dos servidores públicos incha a folha de 
inativos e vai inviabilizando os orçamentos de 
União, Estados e Municípios. Enquanto o benefí
cio médio rural da Previdência Geral é de um salá
rio mínimo, e o urbano de pouco mais de dois sa
lários mínimos, os legislativos e judiciários brasi
leiros pagam benefícios médios de cerca de trinta 
e seis salários mínimos! A previdência comple
mentar patrocinada pelas empresas estatais de
pende pesadamente de repasses feitos pelos em
pregadores, isto é, de dinheiro da massa geral de 
tributos pagos por todos os brasileiros! 

Enfim, são inúmeros os furos, ralos, facilida
des e vícios na situação previdenciária atual. Pen
sões que se eternizam; pessoas que se aposen
tam com apenas seis anos e meio de contribuição; 
categorias de alta renda que gozam de condições 
privilegiadas de aposentadoria. 
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Sr. Presidente: o Governo bem que tentou, 
apresentando proposta. parte dela a ser concreti
zada por Emenda Constitucional, e parte, por Lei 
Complementar. Mas a batalha foi inglória. Já na Co
missão de Constituição e Justiça da Câmara o proje
to foi bombardeado e teve que ceder em alguns pon
tos. Depois, formou-se Comissão Especial da Câma
ra para aorec1ação da Emenda Constitucional. Fez
se o conhecido Substitutivo do Deputado Euler Ri
beiro. fruto de novos compromissos. Esse Substituti
vo foi a Plenário. no dia seis de março próximo pas
sado e, apesar de o Gc·v·emo ter cedido em tantos 
pontos, foi derrotado. Seguiu-se a Emenda Aglutina
tiva do Deputado Michel Te me r, um pouco mais ao 
gosto do Governo, mesmo assim proposta débil e di
iuída em relação à verdadeira reforma inicialmente 
pretendida. 

A proposição Michel Temer venceu uma vota
ção, mas a1nda lhe resta cumprir uma boa parte do 
ritual de uma Emenda à Constituição. O que o Go
verno irá conseguir, nessa última versão de suas 
idéias, caso consiga aprová-la, não é muito: essen
cialmente, muda o conceito de tempo de serviço 
para algo semelhante, mas um pouco mais sólido, 
que é o tempo de contribuição; são introduzidas li
mitações na aposentadoria dos funcionários públi
cos, impondo-se idade mínima de aposentadoria e 
tempo mínimo de serviço público; é posto algum li
mite ao descontrole dos Fundos de Pensão das 
empresas estatais: é remetida a Lei Complementar 
a regulamentação da previdência complementar, 
pública ou privada, além de vários outros quesitos; 
extinguem-se as aposentadorias especiais, exceto 
a de professores de primeiro e segundo grau; no 
regime de previdência geral, fica estabelecido o 
teto máximo de dez salários-mínimos para o salá
rio-de-benefício. 

Essa última previsão acena para a fronteira 
entre a previdência pública e o campo de potencial 
desenvolvimento de uma previdência privada com
plementar. que se tornará atraente para os traba
ihadores que desejarem assegurar um benefício 
superior àquele limite, e tão mais atraente, ao lon
go do tempo, quanto mais for se revelando a inevi
tabilidade da falência do sistema público. Falência 
que pode não vir de súbito, mas na forma de um 
gradual achatamento dos benefícios estendidos 
aos segurados do sistema. 

A previdência social no Brasil, baseada no 
tempo ae serv1ço, mesmo que ele seja tempo de 
contnbuição, pode não desmoronar subitamente, 
mas transformar-se, assim mesmo, rluma cruel ar-

madilha, que irá esmagando os projetas de aposen
tadoria de dezenas de milhões de brasileiros, sejam 
eles do regime geral, ou servidores públicos. 

Preferível a essa crueldade é o realismo e a 
solidez de um regime de capitalização. Como em 
qualquer sistema previdenciário sustentável, o se
gurado aposenta-se por idade. Durante sua vida 
ativa, o trabalhador contribui obrigatoriamente, 
com um percentual de seu salário, para uma conta 
individual de aposentadoria. Ao atingir a !dade pre
vista no sistema, ele se aposenta com um salário 
de valor próximo ao seu salário na ativa. A conta 
individual é transparente para o trabalhador, que 
pode sempre consultá-la. Ele é livre para escolher 
a administradora de fundo de pensão que adminis
trará sua conta, podendo transferir-se para outra 
administradora sempre que achar que os rendi
mentos de sua conta podem com isso melhorar. 
Assim, estabelece-se concorrência saudável entre 
as administradoras, e o dinheiro do trabalhador é 
bem gerido. 

As administradoras são fiscalizadas pelo Po
der Público, e por lei devem apresentar uma renta
bilidade mínima. Um importante efeito da previ
dência de capitalização, de grande impacto econô
mico e social, é a acumulação de imensos recur
sos nos fundos de pensão, que passam a ser in
vestidos no mercado de capitais e em projetas 
rentáveis de longo prazo. Como, em princípio, o 
empregador não contribui para o sistema, fica re
duzido o custo de criar empregos formais na eco
nomia. 

Um exemplo de sucesso na implantação de 
uma previdência de capitalização é o Chile. O sis
tema, lá, teve início em 1981; hoje conta com a 
adesão da quase totalidade dos trabalhadores, e 
tem o apoio dos sindicatos. No Chile, a contribui
ção básica do trabalhador para a aposentadoria é 
de dez por cento do salário. Além disso, paga um 
por cento de seguro de invalidez e dois por cento 
de taxa de administração à administradora. Por
tanto, um total de contribuição de treze por cento 
sobre o salário. A aposentadoria é aos sessenta e 
cinco anos para homens e sessenta anos para 
mulheres. Não há categorias privilegiadas quanto 
à idade de aposentadoria. É possível uma aposen
tadoria antecipada para aqueles que fazem uma 
acumulação acelerada em seu fundo de pensão, 
segundo regras pré-definidas. Os trabalhadores de 
baixa renda, que não conseguem acumular o sufi
ciente, recebem a garantia do Estado de aposen
tadoria mínima por velhice. 
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As administradoras de fundo de pensão são 
rigidamente controladas. O governo acompanha 
suas aplicações no mercado de capitais em tempo 
real, por meio de computadores. Se não atingem um 
rendimento mínimo, sofrem intervenção. As respecti
vas diretorias respondem criminalmente pela admi
nistração indevida dos fundos. Outra feição muito 
importante do sistema chileno: o governo exerce fis
calização rigorosa, mas não pode por a mão no di
nheiro do trabalhador. Uma vez por ano, o trabalha
dor pode desligar-se de uma administradora e pro
curar outra com melhor atendimento e melhores re· 
sultados nas suas aplicações. 

Um subproduto invejável da previdência chi
lena é o efeito de alavancagem na economia exer
cido pelos fundos de pensão. Eles significam po
deroso aumento da poupança interna, redundando 
na geração de empregos e gradual aumento dos 
salários. Grande parte da prosperidade e da forte 
criação de empregos que vêm ocorrendo no Chile 
nos últimos anos se explica pelo efeito benéfico 
dos investimentos dos fundos de pensão. Eles to
talizam hoje um patrimônio que é quase a metade 
do Produto Interno Bruto; prevê-se que dentro de 
poucos anos igualarão o PIB. No Brasil, o patrimô
nio dos fundos de pensão não chega a um décimo 
do PIB. 

O sistema chileno foi muito bem formulado, 
mas evidentemente sua implantação foi simplifica
da por viver o país, naquela ocasião, sob um regi
me autoritário. No Brasil, país mais complexo, te
riam que ser previstas condições diferentes, para 
passarmos a um regime previdenciário de capitali
zação. 

Exemplo de um sistema mais adaptado ao 
caso brasileiro é o estudado pela FIPE, Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas, da Universida
de de São Paulo. Ele inclui um plano previdenciá
rio básico universal administrado pelo setor públi
co, com um teto de contribuição baixo, possivel
mente entre dois e três salários mínimos, plano 
esse de natureza assistencial, a ser financiado 
com recursos de impostos gerais. A partir do limite 
do plano básico, todo trabalhador participaria com
pulsoriamente de um plano de capitalização com
plementar mantido tanto por organizações públi
cas como privadas. 

Esse é apenas um exemplo de vários el:.tu
dos já desenvolvidos no Brasil sobre o regime de 
capitalização. Qualquer plano que fosse aplicado 
teria que prever solução para dois problemas: o de 

custeio da transição, na coexistência de dois siste
mas por alguns anos, que envolve elevadas somas; 
e o da atração dos trabalhadores para o novo siste
ma, que exige forte incentivo. Para ambos os proble
mas pode-se dispor da parcela de contribuição do 
empregador, que no futuro seria extinta, mas que 
poderia fornecer fundos para a transição e também 
ser transformada em estímulo para o trabalhador. 
Por exemplo, no Chile, a contribuição do emprega
dor foi incorporada ao salário dos que aderissem ao 
novo sistema. · 

Sr. Presidente: nossa Seguridade Social, 
nossa Previdência, fazem triste figura. A Segurida
de transmite insegurança; a Previdência revela im
previdência. É difícil modificar a situação atual, ba
sicamente devido aos mitos e preconceitos profun
damente arraigados no ideário da população brasi
leira. A pré-condição para uma reforma digna des
se nome seria o esclarecimento público, em pro
fundidade, para que se dissolvessem esses mitos 
e preconceitos. Uma vez alcançado isso, novas 
idéias, mais lúcidas, penetrariam também em nos
sa representação política. 

Idéias novas, lucidez, significam reconhecer 
as vantagens do regime previdenciário de capitali
zação, com o Poder Público exercendo o papel de 
fiscal dos operadores privados do sistema. A pre
vidência social de capitalização faz justiça aos se
gurados e pensionistas, e leva à formação de for
midáveis fundos de pensão. Esses são um fenô
meno democrático, desenvolvimentista, moderno. 
Eles já são realidade em muitos países, que deles 
se beneficiam. É uma nova realidade que ouso so
nhar para o Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) -Sr. Presi
dente, SRA.s e Srs. Senadores, a questão am
biental, nas últimas décadas, vem ganhando im
portância cada vez maior, em todo o mundo. Bus
ca-se, na atualidade, uma integração harmônica 
entre o ambiente natural e o homem, tentando-se 
conciliar o equilíbrio ecológico com o desenvolvi
mento social e econômico. 

No Estado que tenho a honra de representar 
nesta Casa, as preocupações com o meio ambien
te impõem-se de maneira especial, pois Mato 
Grosso abriga, em seu território, um terço da su
perfície total do Pantanal, uma área natural privile
giada, um verdadeiro santuário ecológico, consa
grado como patrimônio nacional pela Constituição 
Federal de 1988. 
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Minha preocupação com o desenvolvimento 
sustentado do Mato Grosso e com a gestão institu
cionalizada e integrada do Pantanal é tanta que 
apresentei, em abril deste ano, o Projeto de Lei nº 
80/96, que institui o Plano de Gerenciamento do 
Pantanal Mato-grossense. 

Sri!s e Srs. Senadores, o Pantanal Mato-Gros
sense, com seus cento e quarenta mil quilômetros 
quadrados, é a maior bacia de inundação contínua 
da Terra e um dos maiores redutos mundiais de bio
diversidade. 

No Pantanal, que possui águas abundantes e 
apresenta uma dinâmica de inundações periódicas e 
regulares, a pesca é uma atividade de grande impor
tância, sendo, em meu Estado, fonte de subsistência 
para cerca de oito mil pescadores profissionais que 
recolhem dos rios milhares de curimbas, peixes da 
espécie local predominante. 

A legislação ambiental proíbe terminantemente 
os milhares de pescadores locais e os cerca de cen
to e cinqüenta mil turistas que visitam anualmente a 
região de pescar durante o período da piracema, 
época em que os peixes, em cardumes, migram no 
sentido das nascentes dos rios e riachos para se re
produzirem. 

O período de defeso da p1racema na região vai 
de 1º de novembro a 28 de fevereiro, época da de
sova para a maioria das espécies do Pantanal Mato
Grossense, que ocupa áreas dos Estados do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, drenadas por cento e 
trinta e dois rios principais, habitat de uma das 
maiores concentrações de peixes, encontradas em 
todo o País. 

Durante a piracema, os peixes sobem para o 
Alto Pantanal, situado no Estado do Mato Grosso, e 
adentram a região para a desova e a perpetuação 
das espécies. Nesse período, tomam-se presas fá
ceis, nadando em cardumes contra a correnteza dos 
rios. 

SRA.s e Srs. Senaaores, todos sabemos o 
quanto é importante o respeito à proibição da pesca 
nesse período de defeso. A desobediência a essa lei 
é considerada crime contra a natureza, pois a pesca, 
nesse período, quebra o ciclo de reprodução, com 
sérias conseqüências para o meio ambiente, poden
do colocar em risco a perpetuaçãn das espécies da 
região. 

A fiscalização na época do defeso da piracema 
e também a verificação do tamanho mínimo permiti
do para captura do pescado nos períodos normais 

de pesca revestem-se de especial importância em 
toda a região pantaneira, e é sobre isso que passa
rei a falar mais especificamente. 

Sr. Presidente, no Pantanal, a fiscali-qçãc da 
pesca é um problema sério. O Instituto Bros.ieir 
do Meio Ambiente - IBAMA, órgão responc :ível 
pela ordenação da atividade pesqueira em todo o 
País, tem um número insuficiente de funcionários 
para fiscalizar se as leis estão sendo respeitadas 
nos inúmeros cursos d' água da região, especial
mente a lei que proíbe a pesca no período de re
produção. 

O lbama possui no Estado do Mato Grosso 
cento e quarenta e oito funcionários, dos quais cin
qüenta e dois são Agentes de Defesa Florestal, 
encarregados de fiscalizar os novecentos e noven
ta e um mil quilómetros quadrados que integram 
essa Unidade Federativa. 

Nos últimos anos, a carência de pessoal é 
cada vez maior. Os tuncionános que se aposen
tam não têm sido substituídos, e seria de extrema 
importância que o lbama promovesse um remane
jamentc de recursos humanos. aumentando o nú
mero de seus funcionários no Mato Grosso. 

Para tentar minimizar o problema da falta de 
pessoal para realizar todo o trabalho de proteção 
ambiental no Pantanal, foram firmados convênios 
entre o lbama e as Prefeituras de vários Municí
pios mato-grossenses e estas ficaram encarrega
das de designar funcionários para efetuar a neces
sária fiscalização. 

Ocorre, porém, que o pessoal designado não 
recebe qualquer treinamento específico para exer
cer a função, criando, algumas vezes, sérios pro
blemas para a administração local daquele órgão 
federal. 

O jornal Correio Braziliense, de 28 de no
vembro passado, publicou matéria intitulada "Fis
cais do lbama desrespeitam piracema", denun
ciando que, no Município de Poconé, os funcioná
rios encarregados de reprimir a pesca durante o 
período de reprodução dos peixes foram os primei
ros a burlar a lei. 

Segundo o mencionado artigo, os funcioná
rios cedidos pela Prefeitura daquele Município 
pescaram traíras, no rio próximo ao posto situado 
no quilómetro dezesseis da Transpantaneira. em 
pleno período da piracema, num total desrespeito 
à legislação vigente. 
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Segundo o Superintendente do IBAMA no Es
tado, Jacob Ronaldo Kuffner, os funcionários mu
nicipais infratores foram devidamente afastados 
e foi aberta uma comissão de sindicância para 
apurar as irregularidades cometidas. Agora, o pró
prio chefe do Posto do IBAMA em Poconé é o en
carregado de fiscalizar a área em que ocorreu o 
problema. 

Depois desse lamentável episódio, a Superin
tendência do lbama no Estado colocou funcionários 
do seu quadro junto à Transpantaneira para evitar 
qualquer abuso ou desrespeito à lei. 

Sr. Presidente, essa medida é exemplar, mas 
não resolve o problema. P..s unidades do lbama loca
lizadas no Mato Grosso precisam ser reestruturadas 
e equipadas. 

A Superintendência local estima que seriam 
necessários recursos da ordem de duzentos mil 
reais para a aquisição de equipamentos que melho
rem e garantam a fiscalização do Pantanal. 

Também seria desejável que pelo menos cin
qüenta por cento dos recursos arrecadados no Esta
do pe rrnanecessem no órgão local do lbama, para 
que esse gerisse autonomamente a execução dos 
trabalhos mais imediatos. 

Assim, as unidades descentralizadas do IBA
MA localizadas no interior do Estado poderiam pla
neJar e contar com recursos para gerir seus próprios 
trabalhos, sob o acompanhamento e a supervisão 
direta da Superintendência locai. 

Senhoras e Senhores Senadores, ao concluir 
meu pronunciamento, gostaria de fazer um apelo à 
direção do lbama para que estude a possibilidade de 
ampliar o número e de flexibilizar as atividades de 
seus funcionários lotados no Estado do Mato Grosso. 

Tenho a certeza de que a descentralização de 
parte dos recursos orçamentários arrecadados no 
Estado agilizaria a realização das atividades dos 
serv1dores públicos encarregados de zelar pela pre
servação daquele ecossistem3 tão importante para o 
Mato Grosso e para o Brasil e propiciaria o gerencia
mento e a fiscalização mais eficientes dos fabulosos 
recursos ambientais do Pantanal Mato-Grossense. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (leomar Quintanilha) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os traba
lhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 17h42min.) 

DISCURSO PRONUNC/AOO PEi_ 'J 
SR. FRANCELINO PEREIRA NA SESE):J 
DE 7/1/97, QUE SE REPUBLICA pc,-:: ·-::_·_ 
LICITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-:.: ~c. 
p·ronuncia o seguinte discurso. Sem revisão de ~ ::.
dor.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadore:::. ' :: 
iniciar os nossos trabalhos do ano de 1997, s·::Ju c:::< 
gado, com desprazer, a vir a esta tribuna para f2:::::~ 

um pequeno relato e um veemente apelo à scc:cc::> 
de brasileira, em particular aos mineiros, no ser~,do 
de que alcancemos, com a maior rapidez possí,•,:ol. 
projeto que possa debelar as crises e as tragéaic.s 
que ocorrem quase que anualmente no meu E.sc::c..c 
com as inundações que mais uma vez se reoet&T 
em cerca de 160 municípios da terra de Minas. 

De um momento para outro, sem que tlvéss?
mos uma previsão, fomos atingidos no nosso Es!:::r:'o 
por inundações e enchentes de extrema gravid2.ds. 
surpreendendo não apenas a região metropoli'(ê.f"a 
de Belo Horizonte, constituída de 22 municípios " 
outras regiões como a do Vale do Rio Doce. além ce 
outras áreas do nosso território. Somos, em Mi:!2S. 
853 municípios, e em quase todos eles houve '?'l

chente, causando-nos preocupação e levando-nos a 
tomar providências relativas a esses aconteCir<:<?,:
tos. Na verdade, em aproximadamente 150 a 180 "!· 
dades e municípios, as inundações provocara~ r·.:e
salojamentos. Dezenas, milhares de desabricE.c''S 
foram deslocados para abrigos, casas de paren, :c: ; 
repartições públicas, numa demonstração ci9 ··-'" 
efetivamente este País não tem uma estrutura ca.c:::z 
de atender tais situações. 

Ocorre lembrar que, quando assumi o Gover::o 
de Minas, em 1979, ocorreu uma das mais gr2ves 
inundações no Estado. Mais de 200 mil pessoas :-
ram desalojadas, atravessando momentos d1í!ceis. 
Cerca de 280 pessoas morreram e todo o Brasil ii
cou condoído diante da tragédia que se abateu so
bre Minas Gera1s. Naquele momento, tivemos duas 
fases importantes da nossa ação: a primeira fo1 a .:.::a 
assistência, necessária nesses instantes; em segui
da, a da reedificação de estruturas, como a cons~íu
ção de diques às margens dos grandes rios, c:::mo 
ocorreu no rio São Francisco. Essas e outras provi
dências já contribuíram para não agravar air:da ii'Sis 
a situação de crise e de tragédia que se abate:.J, 
agora, sobre o meu Estado. 

Sr. Presidente, a imprensa oras1leira. aamcu
larrnente a de Minas Gera1s, notiCIOU toda essa :>1-
tuação. É a seguinte a manchete do JOrnal O Esmoo 
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de Minas: "Calamidade. Minas conta os mortos, de
sabngados e as perdas causadas pela violência das 
águas". "Chuva passa e o drama fica". O Estado de 
Minas mostra ciaramente, através de fotografias, 
uma cidade nas proximidades de Belo Horizonte, na 
bacia do Rio das Velhas, atravessando um momento 
difícil. Refiro-me à cidade de Jequitibá, ainda sub
mersa, nas proximidades de Sete Lagoas, na região 
de Belo Horizonte. 

Uma outra matéria, no mesmo jornal, diz: "Mais 
três mortos na calamidade. Apesar do período de 
estiagem, chuva continua provocando mortes, e a 
~egião que mats preocupa é o Vaie do Rio Doce". 

O Correio Braziliense de hoje publica a man
chete: "Minas conta os seus mortos. Vítimas fatais 
das chuvas no Estado Já são 46 e há mais de 40 mil 
desabrigados". A Folha de S. Paulo, de hoJe, mos
tra uma fotografia em que se vê claramente, no bair
ro de Santa Lúcia, em Belo Horizonte, casas desli
zando, pessoas desabrigadas, numa demonstração 
inequívoca de que esse quadro se const1tui numa 
oportunidade de, mats uma vez, o Governo se voltar 
para o problema das inundações no Brasil, particu
larmente no sul e no centro-sul do meu Estado, no 
Espírito Santo e no Rio de Janeiro, para que não 
nos tornemos vítimas permanentes da incúria ou 
dos descutdos dos governos na resolução dessa 
questão, que dtz respeito à infra-estrutura e às 
questões soctats. 

Não recrimino. Sr. Presidente, o chamado as
sistencialismo. Nesta hora, a assistência é neces
sária, a solidanedade é fundamental, e a socieda
de m1ne1ra uniu-se por inteiro, governo e povo, en
ttdades públtcas e privadas, para socorrer, de to
aas as formas possíveis, as populações atingidas. 

Reunimo-nos com as lideranças políticas e 
comunitárias, com os Prefeitos e Vereadores da 
reg1ão metropolitana de Belo Horizonte, prioritaria
mente. e ta.mbém com Se112dores e Deputados, 
para que nos uníssemos. numa demonstração ine
quívoca. clara, da nossa solidariedade, e verificás
semos quais as providências que poderíamos to
mar para minorar essa situação. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, conversei bastan
te com o Governador em exercício do meu Estado, 
Deputado Agostinho Patruce. S. Exª, ainda no do
mingo, manteve cantata telefónico com o Presi
aente Fernando Henrique Cardoso que, imediata
mente. recomendou ao Ministro do Planejamento, 
Antonio Kandir, e ao Ministro de Políticas Regio
nais, Fernando Gatão, que ficassem atentos e em 

cantata permanente com o Governador do meu Es
tado e com as nossas lideranças, para que agendás
semos medidas e providências indispensáveis para 
minorar o quadro de calamidade em que Minas se 
encontra. 

Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de 
conversar com os nossos Deputados e Senadores 
na busca de uma solução. Ainda hoje, conversei, 
pelo telefone, com o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que confirmava o contato mantido 
com o Governador em exercício do meu Estado, 
com os Ministros de Políticas Regionais e do Pla
nejamento, para que todos se unissem para que 
possamos alcançar medidas objetivas e práticas 
para assistir os desabrigados, e alcançar soluções 
que evitem a repetição permanente dessas calami
dades. 

Sr. Presidente, mantive novo cantata com o 
Governador do meu Estado e hoje posso anunciar 
que, ainda amanhã, estará em Belo Horizonte o Mi
nistro Fernando Gatão, da Secretaria de Políticas 
Regionais, levando delegação expressa do Presi
dente da República para tomar pessoalmente co
nhecimento da situação de calamidade em que se 
encontram grandes áreas de Minas Gerais e, ao 
mesmo tempo, formular e agendar, para decisão rlo 
Presidente da República, quais as medidas, provi
dências e recursos financeiros que poderão serdes
tinados, Governo de Minas Gerais e Governo Fede
ral, para solucionar, tanto quanto possível, essa si
tuação. 

Sr. Presidente, neste momento, a nossa pala
vra é de solidariedade aos mineiros de todos os par
tidos, de todas as facções e de todas as condições 
sociais. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa in
conformidade por não estarem sendo tomadas provi
dências no sentido de que sejam elaborados proje
tas para evitar situações como a que ocorre no mo
mento. 

No Governo de Minas, colaboramos prioritaria
mente com a assistência e também com a constru
ção de obras, sobretudo às margens dos rios e das 
estradas, para evitar acidentes mortais, situações de 
vexame e de descalabro. 

A nossa esperança é qui" o Rio de Janeiro, o 
Espírito Santo e o meu Estado, Minas Gerais, obte
nham não apenas assistência imediata, mas tam
bém medidas urgentes de infra-estrutura, para que 
não sejam novamente atingidos por calamidades 
dessa natureza. 
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Conversei hoje com o Presidente da Câmara 
Municipal de Governador Valadares, Vereador Re
nato Fraga. Ele me dizia que aquela cidade apresen
ta, no momento, um quadro de 40 mil desalojados, 
uma área absolutamente ilhada e uma total falta de 
assistência. 

Portanto, acredito que amanhã, em Minas 
Gerais, com a nossa presença e a do Presidente 
da República, representado pelo Ministro de Políti
cas Regionais, Fernando Gatão, possamos revelar 
a Minas e aos mineiros que o Governo Federal, o 
Governo do Estado e a :-~ossa sociedade unem-se 
para dar um passo decisivo, não apenas quanto à 
assistência, mas também quanto à construção de 
obras fundamentais para evitar calamidades dessa 
natureza. 

Convoco, portanto, o Congresso Nacional, par
ticularmente o Senado, para que coloquemos de 
lado alguns assuntos que não têm tanta urgência e 
nos voltemos para assuntos prioritários, a fim de evi
tar que este País continue sendo injusto e as autori
dades não sejam acusadas, como estão sendo em 
Minas Gerais, de descurar das soluções definitivas 
para evitar crises e calamidades como as que estão 
ocorrendo no momento. 

São essas, Sr. Presidente, as minhas palavras 
de apelo aos Senadores e a todo o Congresso, para 
que nos unamos ao Governo Federal e à sociedade 
brasileira. urgentemente, no sentido de buscar solu
ções que evitem tragédias como a que está vivendo 
agora o meu Estado de Minas Gerais. 

Muito obrigado. 

ATA DA 2141 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA 
REAUZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1996 

(Publicada no DSF de 5 de dezembro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 19.728, 1ª coluna, no Projeto de Lei 
do Senado nº 263, de 1996, 

Onde se lê: 

* PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 263, DE 1996 

Autoriza as pessoas jurídicas de di
reito privado que menciona a concede
rem empréstimos, em dinheiro, mediante 
penhor de bens móveis. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Ficam as pessoas jurídicas de direito 
privado, credenciadas na forma do art. 2º, autoriza
das a conceder empréstimos, em dinheiro, mediante 
garantias pignoratícias. 

Parágrafo único. Da denominação oficial do es
tabelecimento autorizado a conceder empréstir:ms 
constará a expressão "casa de penhor". 

Art. 2º São condições para o exercício da ativi
dade pelas casas de penhor: 

I - registro, exclusivamente para esse fim, na 
junta comercial ou órgão equivalente; 

11 - chancela do Banco Central do Brasil, me
diante garantias reais ou fidejussórias; 

III - capital financeiro igual ou superior a três 
mil salários mínimos; 

IV - exibição de registras e alvarás, estaduais 
e municipais, autorizativos do funcionamento; 

V- certidões negativas, cíveis e criminais, das 
Justiças Federal e Estadual. 

Art. 3º São admitidas, a critério da casa de pe
nhor, as seguintes garantias: 

I - jóias, móveis e utensílios, animais, produ
ção agrícola pendente ou não, máquinas, veículos e 
títulos de valor econômico; 

11 - fidejussórias. 

Parágrafo único. Não é admitida a penhora de 

bem imóvel. 

Art. 4º O prazo máximo para o resgate do bem 
penhorado é de seis meses. 

§ 1 º A inadimplência do proprietário do bem 
penhorado, por mais de sessenta dias, a cont8.r da 
data fixada para o resgate, autoriza a casa de pe
nhor a levar o objeto a leilão. 

§ 2º A data e o local do leilão serão divulgados. 
com antecedência mínima de trinta dias, no jornal de 
maior circulação local. 

§ 3º Feito o pregão, o leiloeiro, ao anunciar o ob
jeto, dará preferência de resgate ao seu proprietário. 

§ 4º O valor de resgate, pelo proprietário, limi
tar-se-á ao do empréstimo, atualizado monetaria
mente, acrescido apenas dos juros de mora e das 
despesas com publicação de editais específicos, na 
proporção dos gastos para a realização do leilão. 

§ 5º Se o bem for resgatado diretamente oelo 
proprietário, ou por seu preposto. serão ex!bidos à 

cartela do penhor e o documento pessoal de •. J;::

tificação. 
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§ 62 Não se manifestando, na oportunidade, o 
:<oo:-Jet3.rio, prosseguirá o leilão. 

o\rt. 5º A casa de penhor não poderá alienar o 
::::ielO penhorado ou deixar de entregá-lo ao pro
:;r!etário na data fixada, tendo este comparecido 
J&ra resgatá-lo, exceto na hipótese de inadimplên
·~:a e desde que observados os preceitos do artigo 
J1.~srior. 

Parágrafo único. Incorre em multa, em favor do 
v ·o::Jrietário, equivalente a vinte vezes o valor, mane
. s.;iamente corrigido, da avaliação do bem que pre
:.:;c;;::u ao empréstimo, a casa de penhor que, não o 
.õ.~c:o i2iloado, na forma do art. 5º, deixar de entre
;::o.-:o ao seu proprietário, tendo este comparecido na 
,~a:a estabelecida para o resgate. 

Art. 6º Não haverá tributação sobre os emprés
"::lOS concedidos com base nesta lei. 

Art. 7º O Banco Central do Brasil fixará os li
.-:i:Ies dos juros a serem cobrados pelas casas de 
.::snhor. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor noventa dias 
~_::;os a sua publicação. 

Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1996. -

-::::nadar Jonas Pinheiro. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminativa.) 

, PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 263, DE 1996 

Au!:::o•iza as pessoas jurídicas de di
reito ;>rivaáo que menciona a concede
rem ;o·~~néstimos, em dinheiro, mediante 
penncr de bens móveis. 

O Co.1gresso Nacional decreta: 

-'~rt. • · ;:icam as pessoas jurídicas de direito 
Jí!vaao, cr=d• 1ciadas na forma do art. 2º, autoriza
:;as a c:or·;.;~Jeí empréstimos, em dinheiro, mediante 
;&:z.:-íias pignoratícías. 

Parágrafo único. Da denominação oficial do es
.aneiecímento autorizado a conceder empréstimos 
:onstará a expressão "casa de penhor". 

Art. 2º São condições para o exercício da ativi
.. :o.::e oelas casas de penhor: 

l - registro, exclusivamente para esse fim, na 
,:::; .:;omercial ou órgão equivalente; 

11 -chancela do Banco Central do Brasil, me
diante garantias reais ou fidejussórias; 

III - capital financeiro igual ou superior a três 
mil sa~rios mínimos; 

IV - exibição de registras e alvarás, estaduais 
e municipais, autorizativos do funcionalismo; 

V - certidões negativas, cíveis e criminais, das 
Justiças Federal e Estadual. 

Art. 32 São admitidas, a critério da casa de pe
nhor, as seguintes garantias: 

I - jóias, móveis e utensílios, animais, produ
ção agrícola pendente ou não, máquinas, veículos e 
títulos de valor econômico; 

11 - fidejussórias. 

Parágrafo único. Não é admitida a penhora de 
bem imóvel. 

Art. 42 O prazo máximo para a resgate do bem 
penhorado é de seis meses . 

§· 12 ' A inadimplência do proprietário do bem 
penhorado, por mais de sessenta dias, a contar da 
data fixada para ·O resgate, autoriza a casa de pe
nhor a levar o objeto a leilão. 

§ 22 A data e o local do leilão serão divulgados, 
com antecedência mínima de trinta dias, no jornal de 
maior circulação local. 

§ 32 Feito o pregão, ú leiloeiro, ao anunciar o 
objeto, dará preferência de resgate ao seu proprietá
rio. 

§ 42 O valor de resgate, pelo proprietário, limi
tar-se-á ao do empréstimo, atualizado monetaria
mente, acrescido apenas dos juros de mora e das 
despesas com publicação de editais específicos, na 
proporção dos gastos para a realização do leilão. 

§ 52 Se o bem for resgatado diretamente pelo 
proprietário, ou por seu preposto, serão exibidos a 
cartela do penhor e o documento pessoal de identifi
cação. 

§ &I Não se manifestando, na oportunidade, o 
proprietário, prosseguirá o leilão. 

Art. 52 A casa de penhor não poderá alienar o 
objeto penhorado ou deixar de entregá-lo ao pro
prietário na data fixada, tendo este comparecido 
para resgatá-lo, exceto na hipótese de inadimplên
cia e desde que observados os preceitos do artigo 
anterior . 

Parágrafo único. Incorre em multa, em favor do 
proprietário, equivalente a vinte vezes o valor, mone
tariamente corrigido da avaliação do bem que prece-
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deu ao empréstimo, a casa de penhor que, não o 
tendo leiloado, na forma do art. 511, deixar de entre
gá-lo ao seu proprietário, tendo este comparecido na 
data estabelecida para o resgate. 

Art. 611 Não haverá tributação sobre os emprés
timos concedidos com base nesta lei. 

Art. ?2 O Banco Central do Brasil fixará os limi
tes dos juros a serem cobrados pelas casas de pe
nhor. 

Art. 811 Esta lei entra em vigor noventa dias 
após a sua publicação. 

Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A nova filosofia mundial ancora-se na minimi
zação do Estado. A sociedade modema vive um pro
cesso de sístole, que se traduz pela compressão 
dos sistemas antes muito ampliados, em franca in
versão do que ocorreu na década passada. 

Esgotam-se os conceitos de sistemas fechados 
das nações, que não têm maior sentido nas relações 
eminentemente comerciais dos dias atuais. 

Assim a implementação de urna política de li
vre comércio não se coaduna com a prática de mo
nopólio nem mesmo nas questões mais ligadas ao 
Estado. 

Tanto que, na atualidade, já identificamos di
versas iniciativas que bem caracterizam essa ten
dência. Exemplificam-na as polícias paralelas, hoje 
autorizadas pelo Poder Público, para garantir a pro
teção de pessoas e entidades privadas; os juízos ar
bitrais, operando simultaneamente ao oficial; as em
presas de pesquisa nuclear e aeroespacial, entre 
tantas outras antes desenvolvidas pelo Estado. 

Nessa nova filosofia, também não se permite 
mais ao Estado invocar exclusividades. 

Neste particular, reportamo-nos especificamen
te ao monopólio atualmente assegurado à Caixa 
Econõmica Federal para a atividade de Penhor Civil. 

Isto porque a Caixa Econõmica Federal, muitas 
vezes denominada de "banco social" é na verdade 
um braço do Estado, que monopoliza a atividade 
pignoratícia e o faz oficialmente. 

Assim, na revisão dos valores sociais e huma
nos dos dias atuais, há que se rever também essa 
atividade, para tomá-la pública para assim estendê
la a todos aqueles que reunindo as necessárias con
dições a queiram exercê-la. 

No caso específico há que se estender aos 
empresários a possibilidade de efetuarem emprésti
mos, a juros aceitáveis, quiçá inferiores aos atual
mente cobrados pela Caixa Econômica Federal, me
diante as garantias costumeiras. 

Com o objetivo de implementar esse novo qua
dro, estamos apresentando a esta Casa o presente 
Projeto de Lei, que oferece a oportunidade de que
bra de mais este monopólio. 

O objetivo deste Projeto de Lei é autorizar as 
pessoas jurídicas de direito privado devidamente 
credenciadas e qualificadas através de critérios 
nele definidos, com a chancela do Banco Central 
do Brasil a concederem empréstimos, em dinheiro 
mediante penhor de bens móveis. 

Tivemos o cuidado especial de, no seu texto, 
proibir o empréstimo dado em contrapartida a bem 
imóvel, o que atende a duas razões. A primeira 
delas é a de manter inalterada a fórmula das hipo
tecas, ainda que, no fundo, o penhor nada mais 
seja que uma hipoteca em que um empréstimo de 
mútuo tem a sua garantia pela gravação de um 
bem. De qualquer forma, julgamos preferível que 
essa modalidade de empréstimo se destine exclu
sivamente aos pequenos empréstimos. 

A segunda razão, busca evitar que os bens 
imóveis ingressem de modo tão informal no mer
cado de empréstimos, comprometendo os que se 
destinam a moradias, ou ensejando intermináveis 
demandas judiciais para que se prove tratar-se de 
bem impenhorável. Permeia essa segunda razão, 
portanto, a idéia de manter-se acessível o emprés
timo sob penhor, sem descaraterizá-lo. 

Estamos convencidos de que este Projeto de 
Lei, além de ser coerente com a política de livre 
comércio, irá democratizar uma atividade que já 
conta com uma profunda aceitação social, quer 
pela operacionalidade fácil, quer pelo modo rápido 
e não burocrático de resgate e, por fim, em razão 
de envolver empréstimos de limitada expressão fi
nanceira. 

Além do mais, possibilitará a regularização 
dessa atividade, que já vem sendo exercida de 
maneira informal em várias cidades e, de maneira 
formal e legalizada em vários países. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1996. -
Senador Jonas Pinheiro. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminativa.) 
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ADITAMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO DOS 

PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 

SENADO FEDERAL 

O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal, no uso da 
competência que lhes é conferida pelo inciso 11 do § 6º do art. 57 da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, resolvem Aditar à pauta da convocação extraordinária do Congresso Nacional para 
o período de 6 janeiro a 6 de fevereiro de 1997, o seguinte: 

1. Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 1995, de autoria do Senador Ronaldo Cunha 
Uma e outros senhores Senadores, que dá nova redação ao § ~ do art. 1 02 da Constituição Federal. 

2. Comissão Parlamentar de Inquérito criada através do Requerimento nº 1.101, de 1996, 
destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos pú
blicos, estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1996; 

3. Comissão Temporária criada através do Requerimento nº 518, de 1995, destinada a es
tudar a refonna político-partidária. 

Congresso Nacional, 9 de janeiro de 1997. - Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câ
mara dos Deputados- Senador José Samey, Presidente do Senado Federal. 

CONGRESSO NACIONAL 
ATO CONVOCATÓRIO 

O Presidente da Câmara dos Deputados e o 
Presidente do Senado Federal, no uso das atribuiçõ
es que lhes são conferidas pelo inciso 11 do parágra
fo 62 do art. 57 da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, fazem saber que o Congresso Na
cional é convocado extraordinariamente, no período 
de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 1997, para apre
ciação das seguintes matérias: 

1 - Projeto de Lei n2 8, de 1996-CN, que "esti
ma a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1997". 

2 - Medidas Provisórias. 

3 - Matérias em tramitação na Câmara dos De
putados: 

3.1. Proposta de Emenda à Constituição n2 96, 
de 1992, que "introduz modificações na estrutura do 
Poder Judiciário; 

3.2. Proposta de Emenda à Constituição n2 1, 
de 1995, que "dá nova redação ao § 52 do art. 14 da 
Constituição Federal"; 

3.3. Proposta de Emenda à Constituição n11 81, 
de 1995, que "cria o imposto sobre distribuição de 
combustíveis líquidos e gasosos de competência da 
União e dá outras providências": 

3.4. Projeto de Lei n11 2.142, de 1996, que "dis
põe sobre as atividades econômicas relativas ao 
monopólio do petróleo, institui a Agência Nacional 
do Petróleo e dá outras providências"; 

3.5. Projeto de Lei n2 1.210, de 1995, que "alte
ra a redação da Lei n11 2.004, de 3 de outubro de 
1953, que dispõe sobre a Polftica Nacional do Petró
leo e define as atribuições do Conselho Nacional do 
Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Bra
sileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências"; 

3.6. Projeto de Lei n2 750, de 1995, que altera 
a redação da alínea f e acrescenta alínea g ao inci
so I do art. 17 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, institui normas para licitações, 
e dá outras providências"; 

3.7. Projeto de Lei n11 720, de 1995, que altera 
para 285% (duzentos e oitenta e cinco por cento), o 
limite máximo da gratificação extraordinária devida 
aos servidores da categoria funcional de Técnico do 
Ministério Público da União"; 

3.8. Projeto de Lei n2 1.151, que "disciplina a 
união civil entre pessoas do mesmo sexo e dá ou
tras providências": 
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3.9. Projeto de Lei n" 2.190, de 1996, que "alte
ra dispositivos dos Decretos-Lei n2s 1.001 e 1.002, 
de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar e 
Código de Processo Penal Militar, respectivamente"; 

3.1 O. Projeto de Lei n2 135, de 1996- Comple
mentar. que "estatui normas gerais de Direito Finan
ceiro para elaboração. execução e controle dos pla
nos, diretrizes, orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios·; 

3.11. Projeto de Lei n2 14, de 1995 - Comple
mentar, que "altera critérios de distribuição do Fundo 
de Participação dos Municípios- FPM"; 

3.12. Projeto de Lei n2 2.653, de 1996, que "al
tera o art. 42 da Lei n11 8.620, de 1993, a fim de redu
zir as multas variáveis incidentes sobre as contribui
ções devidas ao Instituto Nacional de Seguro Social 
- INSS, e dá outras providências"; 

3.13. Projeto de Lei n" 4.797, de 1994, que "dis
põe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Pri
meiro Grau da 1 íl Região, e dá outras providências·; 

3.14. Projeto de Lei n" 2.041, de 1996, que "al
tera o art. 22 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dis
positivos relativos a reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, Título VIl, da Constituição Federal"; 

3.15. Projeto de Lei n2 1.864, de 1996, que 
"dispõe sobre a instalação e o funcionamento da es
tação aduaneira interior e dá outras providências"; 

3.16. Projeto de Lei n" 1.878, de 1996, que 
"dispõe sobre o aproveitamento dos excessos de 
contingente do serviço militar no policiamento osten
sivo a cargo das Polícias Militares Estaduais e dá 
outras providências"; 

3.17. Projeto de Lei n2 1.975, de 1996, que 
"dispõe sobre o ressarcimento, ao Sistema Único de 
Saúde, de despesas referentes a atendimentos de 
saúde prestados a beneficiários de seguro-saúde ou 
de plano de saúde"; 

3.18. Projeto de Lei n11 1 .132, de 1995, que "al
tera dispositivo da Lei n2 8.212, de 1991; 

3.19. Projeto de Resolução n" 225, de 1994, 
que "cria o Centro de Informática e dá outras provi
dências". 

4 - Representação da Mesa da Câmara dos 
Deputados para perda de mandato de Deputados 
Federais- art. 55,§ 22 , da Constituição. 

5 - Matérias em tramitação no Senado Federal: 
5.1. Projeto de Lei da Câmara n2 14, de 1996 

(n" 200, de 1995, na Casa de origem), que "dispõe 
sobre a proteção da propriedade intelectual de pro-

grama de computador, sua comercialização no País, 
e dá outras providências•. 

5.2. Projeto de Lei da Câmara n" 94, de 1996 
(n" 1.325, de 1995, na Casa de origem), que "institui a 
lei de proteção de cultivares e dá outras providências·. 

5.3. Projeto de Lei do Senado n2 41, de 1996, 
que "introduz alterações na Lei n2 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993". 

5.4. Projeto de Lei do .Senado n11 177, de 1996-
Complementar, que "dispõe sobre a multa de mora 
decorrente do pagamento de tributos federais e con
tribuições após o vencimento e dá outras providências". 

5.5. Projeto de Lei do Senado n11 178, de 1996-
Complementar, que "estabelece limite para a multa 
de mora decorrente do inadimplemento de obrigação 
tributária e dá outras providências·. 

5.6. Projeto de Lei do Senado n2 6, de 1995, 
que "dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 
partes do corpo humano para fins de transplante e 
tratamento, e dá outras providências•. 

5.7. Projeto de Lei da Câmara n" 61, de 1996-
Complementar, (n" 172, de 1993-Complementar, na 
Casa de origem), que "institui o Fundo para Apare
lhamento e Operacionalização das Atividades-fins 
da Polícia Federal - FUNAPOL, e dá outras provi
dências·. 

5.8. Projeto de Lei da Câmara n11 64, de 1996 
(n2 7.865, de 1986, na Casa de origem), que "ins
titui o Sistema Nacional de Armas - SINARM, es
tabelece condições para o registro e para o porte 
de arma de fogo, define crimes, e dá outras provi
dências·. 

5.9. Projeto de Lei da Câmara n2 58, de 1996 
(n" 693, de 1995, na Casa de origem), que "dispõe 
sobre a jornada de trabalho de médico, médico de 
saúde pública, médico do trabalho e médico veteri
nário da Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações públicas federais, e dá 
outras providências". 

5.10. Matérias de competência privativa do Se
nado Federal - art. 52 da Constituição. 

6 - Acordo Brasil-Bolívia de Complementação 
Econômica - Mercosul. 

Congresso Nacional, 20 de dezembro de 1996. 
- Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câmara 
dos Deputados - Senador José Samey, Presidente 
do Senado Federal. 
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Ata da 3!. Sessão Não Deliberativa 
em 9 de janeiro de 1997 

42 Sessão Legislativa Extraordinária, da 50! Legislatura 

Presidência dos Srs. Jefferson Peres, Nabo r Júnior e Romeu Tuma. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 327/96, de 20 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado das Comunicações, referente ao 
Requerimento nº 1.067, de 1996, de informações, do 
Senador Ademir Andrade; 

N2 396/96, de 19 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado de Minas e Energia, referente ao 
Requerimento nº 1.044, de 1996, de informações, do 
Senador Pedro Simon; 

N2 401/96, de 20 de dezembro de 1996, do Mi
nistro de Estado de Minas e Energia, referente ao 
Requerimento nº 1.018, de 1996, de informações, do 
Senador Eduardo Suplicy; e 

N2 404/96, de 20 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado de Minas e Energia, referente ao 
Requerimento nº 1 .112, de 1996, de informações, do 
Senador Romero Jucá. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

AVISO DO SECRET ÁRIQ-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBUCA 

N2 197/96, de 19 de dezembro último, referente 
ao Requerimento nº 1.053, de 1996, de informações, 
do Senador Laura Campos. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECER N21, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da 
Câmara· n2 93, de 1995 (n!! 4.235193, na 
Casa de origem), que "altera a Lei n2 
8.432, de 11 de junho de 1992, para rede
finir as jurisdições das Juntas. de Conci
liação e Julgamento nas Regiões da Jus
tiça do Trabalho e dá outras providên
cias", e as emendas a ele oferecidas. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

O Projeto -em apreciação, de i'liciativa do Po
der Judiciário, trata da jurisdição territorial das Jun
tas Trabalhistas. Nos tennos da exposição de moti
vos, a iniciativa resulta da "desestabilização da es
trutura organizacional da jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho, 
posto que são inúmeros os municípios e cidades do 
País, dantes jurisdicionados por determinada Junta, 
que na proposição levada a sanção presidencial in
seriam-se nas de outras a serem criadas e, afinal, 
vetadas, ocasionando questionamentos sobre a ju
risdição de qual Junta de Conciliação e Julgamento 
estariam subordinadas, conforme manifestações de 
dirigentes de vários Tribunais Regionais do Trabalho 
a respeito da questão". 

A Proposição foi aprovada, na Câmara dos De
putados, com acréscimo de emendas. A principal 
delas, e mais polêmica, dispõe sobre a nomeação 
dos diretores de Secretaria daqueles órgãos jurisdi
cionais. Esta emenda consta do artigo 25 da reda
ção final adotada e altera o texto do artigo 71 O da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dando-lhe a se
g~inte forma: 

• Art. 71 O. Cada Junta terá uma Secre
taria, sob a direção de servidor titular, de 
cargo de nível superior por provimento efeti
vo, indicado pelo Presidente da respectiva 
Junta ao Presidente do Tribunal Regional do 
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Trabalho, para designação ao exercício da 
função de Diretor de Secretaria. 

Parágrafo único. O seiVidor designado 
para a função de que trata este artigo perce
berá, além da remuneração do cargo provi
do, a gratificação fixada em lei." 

Nesta Casa, a iniciativa passou a tramitar em 
regime de urgência, aprovada na Sessão de 16 de 
agosto de 1995. 

Em plenário, sendo relator o ilustre Senador 
Francelina Pereira, a análise da matéria chegou a 
ser iniciada. Em seguida, entretanto, foi aprovada a 
extinção do regime de urgência, em razão da remes
sa de Ofícios do Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho solicitando, primeiro, a retirada, em segui
da, a devolução e, finalmente, o arquivamento do 
Projeto. 

Com a aprovação do Requerimento nº 1.442, 
de 1995, do ilustre Senador José Eduardo Outra, foi 
submetido à apreciação desta CCJ o Ofício S/49, de 
1995, do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Após uma análise minuciosa dos incidentes 
processuais havidos, com o Parecer nº 271, de 
1996, esta Comissão adotou Decisão nos seguintes 
termos: 

• ... já tendo sido o Projeto apreciado na 
Câmara dos Deputados, a sua retirada, pura 
e simples, significaria desconhecer, o Sena
do Federal, a deliberação de outra Casa do 
Congresso Nacional. 

Nestas Condições e tendo em conta a 
competência do Tribunal Superior do Traba
lho (art. 96, 11, b), a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania propõe que o Ple
nário do Senado Federal informe ao Órgão 
Judiciário que a matéria foi sobrestada, 
aguardando as propostas de modificações 
consideradas necessárias, no prazo que for 
convencionado. • 

Mediante o OF.TST-GP-AJ Nº 741/96, o Presi
dente em exercício do Tribunal Superior do Traba
lho, Ministro Ermes Pedro Pedrassani, atento aos 
termos da decisão supracitada, ofereceu a proposta, 
desse Tribunal, de redação para o polêmico artigo 
25, nos seguintes termos: 

"Dê-se ao art. 71 O da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, constante do 
art. 25 do Projeto, a seguinte redação, supri
mindo-se o seu parágrafo único: 

• Art. 71 O. Cada Junta terá uma Secre
taria, dirigida por servidor, Bacharel em Di
reito, designado pelo Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho para o cargo de provi
mento em comissão, de nível superior, de 
Diretor de Secretaria. 

§ 1º É vetada a designação para o car
go de Diretor de Secretaria de cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha direta, co
lateral ou afim, até o terceiro grau, inclusive 
por adoção, de magistrado em atividade. 

§ 2º A vedação estabelecida no pará
grafo anterior não se estende a titular de 
cargo efetivo de órgão do Poder Judiciário, 
defesa, entretanto, sua nomeação, designa
ção ou exercício junto ao respectivo magis
trado.· 

Comprida a diligência solicitada por esta CCJ e 
superadas as questões regimentais envolvendo a 
iniciativa, a matéria, em nosso entendimento, está 
em condições de ser apreciada no que se refere à 
constitucionalidade e mérito. 

A Proposição foi objeto de 6 (seis) Emendas. 
As duas primeiras são de nossa autoria. A Emenda 
nº 1 propõe mudança na redação da ementa. A 
Emenda nº 2 trata da supressão do artigo 25 do Pro
jeto. A Emenda nº 3, do ilustre Senador Ronaldo Cu
nha Lima, Corrige a denominação do Município de 
São João do Rio do Peixe. A Emenda nº 4, do mes
mo Senador, também propõe a supressão do artigo 
25. A Emenda nº 5, do ilustre Senador Renam Ca
lheiros, determina alteração na jurisdição sobre o 
Município de Teotónio Villela. Finalmente, a Emenda 
nº 6, do ilustre Senador Antônio Carlos Valadares e 
outros, também visa à supressão do artigo 25. 

É o relatório. 

11- Análise 

A matéria de que trata o Projeto de Lei da Câ
mara nº 93, de 1995, é de iniciativa privativa do Tri
bunal Superior do Trabalho, nos termos da alínea d 
do inciso 11, do art. 96 da Constituição Federal. Esse 
pressuposto constitucional foi observado, como o fo
ram, também, as demais disposições da Carta Mag
na no tocante à tramitação. A matéria pode fazer 
parte de nosso Ordenamento Jurídico, já que atendi
dos os princípios que o regem a construção. Não há, 
portanto, reparos a fazer com relação à constitucio
nalidade e juridicidade da Proposição em análise. 
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Durante a tramitação vêm sendo observados 
os dispositivos regimentais. O texto apreciado atenta 
para a boa técnica legislativa. 

No mérito, também, objeto de nossa avaliação, 
coloca-se a necessidade de reestruturar a organiza
ção jurisdicional das Juntas de Conciliação e Julga
mento. Como sabemos, a Constituição de 1988 pro
moveu mudanças significativas na organização da 
Justiça do Trabalho, a começar pela instalação de, 
pelo menos, um Tribunal em cada Estado da Fede
ração e no Distrito Federal (artigo 112 da CF}. Des
de a aprovação de tais dispositivos constitucionais, o 
Poder Judiciário vem se empenhando na ocupação 
dos espaços, objetivando cumprir com as atribuições 
a ele conferidas. É natural que durante esse proces
so sejam necessários ajustes e alterações. Preten
de-se, realmente, que o benefício da prestação juris
dicional seja cada vez mais abrangente e mais efi
caz. 

A criação de diversos municípios também tem 
representado um fator de influência na estrutura or
ganizacional da Justiça do Trabalho, dada a neces
sidade de criação de novas Juntas e de alteração 
nas áreas de jurisdição. 

Outro fator de desestabilização foi a ocorrência 
de vetos presidenciais ao texto original da Lei n2 

8.432, de 11 de junho de 1992. Esses vetos ocasio
naram diversas distorções, ensejando dúvidas e 
suscitando conflitos de competência. 

A presente iniciativa pretende dar consciência 
à organização do Judiciário Trabalhista, superando 
as dificuldades geradas por estes fatores. 

Se em relação à redefinição jurisdicional há 
consenso, o mesmo não ocorre em relação ao 
acréscimo da emenda efetuada pela Câmara dos 
Deputados. Em face desta, instaurou-se a polêmica 
quanto a tal emenda, especialmente no que concer
ne à prerrogativa de nomeação e à natureza do car
go dos Diretores de Secretaria das Juntas de Conci
liação e Julgamento. 

No texto aprovado na Câmara essa prerrogati
va de nomeação seria do Presidente da Junta. Nos 
termos da proposta recentemente encaminhada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, a nomeação continua 
sendo de competência do Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Em nosso entendimento, a afirmação de que 
na Justiça Federal é o juiz singular o responsável 
pela nomeação de Diretor de Secretaria de sua 
Vara, brandida como argumento, não pode servir 
para justificar a aplicação da mesma norma para o 
Judiciário Trabalhista. Na Justiça do Trabalho a atri-

buição dessa competência aos Presidentes das 
JCJs ensejaria diferentes dificuldades. 

Sabe-se que o JUdiciário Trabalhista está em 
processo de consolidação, o que enseja, em algu
mas regiões, promoções e remoções mais rápidas 
de juizes e um maior grau de instabilidade na ocupa
ção dos cargos. Assim, as sucessivas ocupações do 
cargo de Presidente de Junta poderiam ensejar su
cessivas nomeações de Diretores de Secretaria, em 
prejuízo da realização dos trabalhos de rotina que 
dependem especialmente desses auxiliares diretos. 

Além disso, a Constituição prevê Tribunais Re
gionais do Trabalho em todos os Estados da Fede
ração. Com isso, diferentemente do que ocorre na 
Justiça Federal, haverá uma proximidade maior en
tre o Tribunal e os magistrados, configurando-se 
uma menor autonomia administrativa dos juizes tra
balhistas. 

O texto aprovado na Câmara dos Deputados 
transforma, também, o cargo de Diretor de Secreta
ria em cargo de provimento efetivo, alterando a atual 
situação em que esses cargos são de livre provi
mento. Entretanto, a natureza do cargo enseja, real
mente, uma relação de confiança especial, necessá
ria ao bom andamento dos trabalhos nas Juntas e à 
hannonia entre magistrados e subordinados. 

Além disso, sabemos que as Juntas, em mui
tas cidades do interior, não têm pessoal integrante 
do quadro permanente em número suficiente para 
atender em quantidade e qualidade às necessidades 
do serviço. Assim, não raro, tais Juntas são socorri
das com pessoal colocado à disposição pelas Prefei
turas e pelas administrações estaduais. Podem 
ocorrer em localidades do interior, então, casos de 
inexistência de servidor do quadro permanente à 
disposição e em condições de ocupar o cargo de Di
reter de Secretaria. 

A proposta do Tribunal Superior do Trabalho, 
pretendendo acabar com a polêmica, toma a ocupa
ção do cargo de Diretor de Secretaria privativa de 
Bacharel em Direito, mantendo o provimento em co
missão. Como medida de conteúdo moral, veda a 
designação para o cargo "de cônjuge, companheiro 
ou parente, em linha reta, colateral ou afim, até o 
terceiro grau, inclusive por adoção, de magistrado 
em atividade" (§ 1 º do artigo 71 O da CL T, previsto na 
proposição). 

Nosso entendimento, após a análise de tantos 
incidentes procedimentais, é de que o texto proposto 
pelo TST, se não representa a forma perfeita, está 
bem próximo de se constituir numa solução de con
senso para o ordenamento da matéria. Aceitando a 
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forma proposta por esse órgão, estamos nos afas
tando de polêmicas intermináveis e trabalhando pela 
harmonia entre os Poderes, em obediência a princí
pio fundamental constante do texto constitucional. 

Resta-nos analisar as diversas Emendas apre
sentadas nesta Casa. 

Como nos inclinamos pela aprovação da pro
posta do Tribunal, em razão da sua competência pri
vativa, adotando-a como emenda de Comissão, fi
cam prejudicadas as Emendas n2 2, 4 e 6 que pro
pugnam pela supressão do artigo 25 do texto apro
vado na Câmara. 

As alterações constantes das Emendas nº 1 e 
3, que tratam de mudanças de caráter meramente 
redacional, foram objeto de relatório favorável do 
ilustre Senador Francelina Pereira. 

Somos favoráveis, também, à aprovação da 
Emenda nº 3, do nobre Senador Ronaldo Cunha 
Lima. Quanto a de n2 1, de nossa autoria, reconside
ramos o nosso posicionamento anterior e somos 
pela manutenção da Ementa na sua redação origi
nal, por ser mais objetiva do que a que oferecemos, 
razão pela qual a retiramos, com fundamento no arti
go 256, "a" do Regimento Interno. 

Já a Emenda nº 5, do ilustre Senador Renan 
Calheiros, ao transferir a jurisdição sobre o Municí
pio de Teotônio Villela, adentra, a nosso ver, em 
tema de competência privativa do Tribunal, expressa 
nos termos da alínea d, inciso 11 do art. 96, da Cons
tituição Federal, em face do exposto, pela rejeição 
dessa Proposição. 

Feitas estas considerações, passemos ao voto 
propriamente dito. 

III- Voto 

Reconhecida a constitucionalidade, juridicida
de, boa técnica legislativa e mérito do Projeto de Lei 
da Câmara nº 93, de 1995, de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, conforme parecer proferido 
em Plenário pelo nobre Senador Francelina Pereira, 
deixamos de nos manifestar sobre as emendas des
te Relator, já examinadas no parecer oral proferido 
pelo nobre Senador na sessão realizada dia 22 de 
agosto de 1995, quando incluída a matéria em Or
dem do Dia em virtude da aprovação de requerimen
to de urgência, posteriormente extinta, reafirmando o 
seu parecer favorável à emenda n2 3, de autoria do 
Senador Ronaldo Cunha Lima, e apresentando, ain
da, as emendas de n2s 7 e 8 CCJ, constantes desse 
parecer, sendo que a de n2 7, sugerida por este Re
lator e a de n2 8, consubstanciando pr<'posta do Tri
bunal Superior do Trabalho, considerando, em con-

seqüência, prejudicadas as emendas de nºs 4 e 6 e 
concluindo, ainda, pela inconstitucionalidade da 
emenda nº 5 e pela retirada das emendas nºs 1 e 2 
de minha autoria, conforme re~uerimento que enca
minharei, oportunamente, à Mesa. 

Somos, assim, pela apresentação das seguin
tes emendas ao Projeto. 

EMENDA Nº 7 -CCJ 

Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 
13 do Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1995: 

"Art. 13 ........................................... . 
III - Cajazeiras: o respectivo município 

e os de Helena, São José de Piranhas, São 
João de Rio do Peixe e Triunfo." 

EMENDA Nº 8-CCJ 

Dê-se a seguinte redação ao art. 25 do Projeto 
de Lei da Câmara nº 993, de 1995: 

• Art. 25. O art. 71 O da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 
1 º de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 710. Cada Junta terá uma Secre
taria, dirigida por servidor, Bacharel em Di
reito, disignado pelo Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho para o cargo de provi
mento em comissão, de nível superior, de 
Diretor de. Secretaria. 

§ 1º É vedada a designação para o 
cargo de Diretor de .Secretaria, de cônjuge, 
companhieiro ou parente, em linha reta, co
lateral ou afim, até o terceiro :1rau, inclusive 
por adoção, de magistrado em atividade. 

§ 2º A vedação estabelecida no pará
grafo anterior não se estende a titular de 
cargo efetivo de órgão do Poder Judiciário, 
defesa, entretanto, sua nomeação, designa
ção ou exercício junto ao respectivo magis
trado." 

Sala da Comissão, 1 O de dezembro de 1996. -
Íres Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator 
- Josaphat Marinho - Ney Suassuna - Sérgio Ma
chado - Pedro Simon - Fernando Bezerra - Jeffer
son Peres- José Eduardo Outra (com ressalva):
Ramez Tebet- Bernardo Cabral- Romeu Tu ma. 

REQUERIMENTO N2 12, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimen

to Interno, a retirada das Emendas n2 12, de minha 
autoria, oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 
93, de 1995. 
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Sala das Ses~es, 9 de janeiro de 1997.- Lú
cio Alcântara. 

PARECER N2 2, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Emenda de Ple
nário n2 1, modificativa do art. 92 do subs
titutitvo ao Projeto de Lei da Câmara n51 

102, de 1992, que •amplia para o estran
geiro, em situação ilegal no território na
cional, o prazo para requerer registro 
provisório. • 

Relator: Senador Francelina Pereira 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania a presente Emenda de Plenário n51 1, 
modificativa do art. 92 do substitu1ivo ao Projeto de 
Lei da Câmara n2 102/92 que "Amplia para o estran
geiro, em situação ilegal no território nacional, o pra
zo para requerer registro provisório. • Acompanha a 
emenda, breve e exauriente justificativa, da qual 
consta o seguinte: "A alteração de 30 para 90 dias, a 
partir da publicação da Lei, para a regulamentação 
da matéria, justifica-se pela sua complexidade e pela 
necessidade de audiência do Conselho Nacional de 
Imigração, integrado por representantes de 7 minis
térios, de 4 entidades representativas de trabalhado
res, de 4 entidades representativas da área patronal 
e de 1 representante da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - SBPC. • 

É o relatório. 

11- Voto 

Trata-se de proposta legislativa de todo oportu
na e conveniente, em absoluta consonância com o 
próprio espírito do Projeto de Lei da Câmara n2 102, 
de 1992, que foi objeto de emenda, possibilitando a 
legalização da presença de um grande número de 
estrangeiros no Brasil. 

A emenda é ainda constitucional, legal e versa
da em boa técnica legislativa, cabendo apenas ob
servar que o prazo de 90 dias para a expedição de 
normas, com o qual se inova os termos do art. 92, 

pode, potencialmente, conflitar com o prazo previsto 
no art. 22, inciso III, da lei que se pretende modificar, 
de cento e vinte dias a contar de sua publicação 
para que o estrangeiro requeira o registro provisório. 

No sentido de evitar tal colisão, propõe-se a 
adoção de nova emenda, desta feita do art. 22, inci
so III, versada nos seguintes termos: 

Emenda n2 2-CCJ 

Dê-se ao art. 22, Inciso III, do substitutivo ao 
projeto, a seguinte redação: 

"Art. 22 ................................................ .. 

III - apresente requerimento à Polícia 
Federal em até cento e vinte dias a contar 
da data de publicação do decreto regula
mentador desta lei, nos termos do art. 92• 

Sala da Comissão, 1 O de dezembro de 1996. -
rrls Rezende - Presidente - Francelina Pereira, 
Relator - Ney Suassuna - Sérgio Machado - Ra
mez Tebet - Romeu Tuma - Josaphat Marinho -
Fernando Bezerra - Jefferson Peres - José 
Eduardo Outra- Pedro Simon- Bernardo Cabral 

PARECER N2 3, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n2 54, de 1995 
tendo com 12 signatário o Senador Ronal
do Cunha Lima ,que dá nova redação ao 
§ 22 do art. 102 da Constituição Federal. 

Relator: Senador Jefferson Peres 

I - Relatório 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia julga nesta oportunidade o Voto em Separado, 
oferecido pelo Senador José Eduardo Outra, à Pro
posta de Emenda à Constituição n2 54, de 1995, que 
dá nova redação ao § 22 do art. 102 da Constituição 
Federal. 

A referida iniciativa estabelece que as decisões 
de mérito prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal 
tenham, após sumuladas, eficácia contra todos e 
efeito vinculantes, relativamente aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. 

Sobre a proposição original, foi oferecido Voto 
em Separado pelo eminente Senador José Eduardo 
Outra, o qual atribui competência para o Senado da 
República deliberar sobre a decisão de se atribuir 
efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal 
Federal. Como diz textualmente o Autor do Voto em 
Separado, •o que importa, na hipótese vertente, é 
que haja um crivo de conveniência do Senado Fede
ral para atribuição do efeito e da eficácia postula
dos•. 

11 - Do Mérito e dos Aspectos Jurídicos 

A modificação consignada por substitutivo in
troduz, em essência, verdadeiro controle do Poder 
Legislativo sobre o Poder Judiciário. De início, cabe 
ressaltar que o controle "inter-órgãos·, no dizer de 
Kar1 Loewenstein (em Teoria de la constituición, Bar-
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celona: Ariel, 1970), aplica-se no sentido de se obter 
resultados práticos em termos de contenção do pró
prio poder político. Tal hipótese, todavia, não parece 
bem delineada no caso que se quer definir. A ques
tão em tela é de natureza eminente jurídico-proces
sual, inserta, portanto, na esfera de atribuições da 
própria Justiça. Assim, o cometimento constitucional 
dessa atribuição à Suprema Corte não fere as ne
cessidades fundamentais de "controle horizontal" do 
poder político. De modo amplo, aliás, dificuldades 
teóricas e práticas podem ser sentidas quando se 
compromete o basilar princípio democrático de inde
pendência dos Poderes. 

De fato, à Corte Suprema, e somente a esta, é 
dada competência para decidir conflitos em caráter 
definitivo e fazer com seu efeitos sej3.m estendidos 
contra todos e possuam efeito vinculante para o Po
der Judiciário e para o Poder Executivo. 

Diante desse pressuposto, convém enfatizar 
que não se trata de conferir à mais alta Corte pode
res para massificar decisões em nome da celerida
de. Não se trata, também, de decisão incompatível 
com o sistema de "civil law", que tem no direito es
crito seu fundamento maior. A rigor, o que se quer é 
retirar mais rapidamente do mundo processual as 
demandas meramente protelatórias, cujo resultado, 
considerado o caso concreto, é insofismavelmente 
idêntico a outros tantos já reiteradamente decididos. 

Nesse sentido, convém lembrar o que disse 
Cândido Rangei Dinamarca a respeito da necessida
de de rápida prestação jurisdicional: 

"psicologicamente, às vezes, a priva
ção consumada é menos incômoda que o 
conflito pendente: eliminado este desapare
cem as angústias inerentes ao estado de in
satisfação e esta, se perdurar, estará desati
vada de boa parte de sua potencialidade 
anti-social (em A instrumentalidade do pro
cesso; 3ª ed., São Paulo: Malheiros Edito
res, 1993, p. 161 ). • 

Ora, se é importante que o direito tenha a ca
pacidade de se oxigenar mediante o reexame de no
vas situações fáticas e jurídicas, também o é que te
nha instrumentos para abreviar demandas que se 
caracterizam pela total homogeneidade de suas es
sências. Todavia, isto não deve significar que a Jus
tiça não possa ter mecanismos que aperfeiçoem o 
sistema da prestação jurisdicional, que também ne
cessita modernização em seu "arsenal de instrumen
tos processuais". 

Fernando da Costa Tourinho Neto (em Efeito 
vinculante das decisões do supremo tribunal federal: 
uma solução para o judiciário. Brasília, DF, Cartilha 
Jurídica, setembro/95, p. 8) lembra a fala do Ministro 
Sepúlveda Pertence, em palestra proferida na Esco
la Superior de Guerra: 

"Continuamos a viver uma ilusão; e. de 
tratar os processos de massa como se fos
sem processos individuais de conflitos inter
partes, como se fossem o desquite de João 
com Maria ou homicídio de Antônio que ma
tou Joaquim. 

.. .tem-se que questões decididas pelo 
Tribunal há três, quatro, cinco anos, conti
nuam a congestionar suas pautas, em ho
menagem à independência do juiz das ins
tâncias inferiores, que não se vincula à deci
são e pode, então, por amor a sua própria 
convicção, permanecer anos, anos e anos a 
decidir contrariamente à decisão absoluta
mente tranqüilizada no Supremo Tribunal. 
Isso é o que eu chamo de uma visão român
tica que se recusa a ver os mecanismos do 
processo da jurisdição para as questões in
dividuais. Pode haver acerto, consenso so
bre esta ou aquela questão jurídica, mas a 
questão de fato é necessariamente única. 
Não se pode transplantar para esta litigiosi
dade de massa, sobretudo na área previ
denciária, que tem trazido, a cada ano, cen
tenas de milhares de processos que nenhu
ma máquina judiciária comporta. O que che
ga ao Supremo - nesses números absoluta
mente astronômicos, indecentes - é uma 
parcela do que congestiona a Justiça Fede
ral." 

É forçoso repisar o argumento de que a juris
prudência sofre um processo de sedimentação, cau
teloso e progressivo, e, desta forma, suas decisões 
reiteradas e consolidadas merecem acolhida no sen
tido de abreviar os ~asos recorrentes que não ino
vam nem na matéria de fato, nem na matéria de di
reito. "Fossilizar a Justiça" (expressão usada para 
descrever o resultado negativo do efeito vinculante), 
a bem da verdade, tanto significa adotar generica
mente o efeito vinculante do direito sumular para to
das as decisões judiciais, quanto não permitir que se 
promova maior celeridade à prestação jurisdicional, 
quando for o caso de o julgamento ocorrer de acor
do com entendimentos já praticados pela Corte Su
prema. 
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Não deve escapar ao exame do legislador, 
além disso, o fato de que tal poder ocorrerá somente 
no âmbito do Supremo Tribunal, o que dá ao proces
so a necessária serenidade, garantia fundamental 
contra sobressaltos gerados por qualquer espécie 
de açodamento. 

Convém, por oportunas, lembrar as palavras 
do eminente professor, Senador Josaphat Marinho, 
em artigo sobre o tema publicado no Jornal A Tarde, 
de 25 de fevereiro de 1996: 

"Parece prudente, hoje, restringir o 
efeito vinculante a decisões do Supremo Tri
bunal Federal, e nos casos em que a ele se 
afigurar adequada a extensão da medida. 
Por sua composição limitada de 11 ministros 
e com extensa tradição de sobriedade e 
contenção, o Supremo Tribunal poderá de
clarar as decisões de efeito vinculante, sem 
perigo de precipitação e excesso. • 

A contribuição inestimável que se pode tirar 
das palavras do ilustre Parlamentar consiste no 
acautelamento com relação ao uso do efeito vincu
lante, em que a prudência se destaca como sábio 
recurso da racionalidade humana. E a força da solu
ção se encontra em permitir que a própria Corte Su
prema estabeleça que decisões deverão ter o efeito 
vinculante, suprimindo-se, em conseqüência, o cará
ter generalista da proposição inicial. 

Mencione-se, nesse mesmo sentido, que o 
questionamento advindo do Voto em Separado, pro
ferido pelo nobre Senador José Eduardo Outra, per
mite que se conduza o pensamento para soluções 
que privilegiem o equilíbrio na aplicação do efeito 
vinculante. É preciso, contudo, não comprometer a 
dinâmica, a estabilidade e a própria independência 
do Poder Judiciário. A este, enfim, deverá est<.u re
servada, na figura da mais alta Corte do País, a mis
são constitucional de realizar verdadeiro "crivo de 
conveniência para atribuição do efeito e da eficácia 
postulados". 

Conforme vislumbrou o Senador José Eduar
do Outra, a necessidade do exame da conveniên
cia e oportunidade estarão respeitados, se ao Su
premo Tribunal Federal for conferida a competên
cia para avaliar e definir as decisões que produzi
rão, após sumuladas, eficácia contra todos e efeito 
vinculante. 

Finalmente, cumpre lembrar que a premissa 
adotada implica restaurar a fórmula original da pro
posta, observada, no entanto, a modificação estimu
lada pelo voto ora em comento. 

III - Conclusão 

Em razão do que foi anteriormente exposto, é 
prudente acolher em parte os argumentos aduzidos 
pelo voto do ilustre Senador José Eduardo Outra, 
com a seguinte subemeda à Emenda Substitutiva à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 1995, 
a qual altera somente o seu artigo único, mantida, 
portanto, a emenda original da proposição primitiva: 

EMENDA N2 1 - CCJ (Substitutivo) 

O artigo único da emenda oferecida à Proposta 
de Emenda à Constituição n2 54, de 1995, passa a 
ter a seguinte redação: 

• Artigo único. O § 22 do art. 102 da 
Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 102 ........................................... . 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, 
sumuladas, do Supremo Tribunal Federal, 
se este assim o declarar, terão eficácia con
tra todos e efeito vinculante, relativamente 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao 
Poder Executivo. • 

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1996. -
lris Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Rela
tor - Freitas Neto - José Fogaça - Ney Suassuna 
-José E. Outra, (Vencido) - Bernardo Cabral -
Lúcio Alcântara- Pedro Simon, (Vencido)- Antô
nio Carlos Valadares - Romeu Tuma - Fernando 
Bezerra - Edison Lobão. 

Assinaturas Complementares atendendo o Dis
posto no art. 356 do RI:- Lauro Campos, (Vencido) 
- Regina Assumpção - Joel de Hollanda - Henri
que Loyola - Carlos Patrocínio - Ramez Tebet -
Élcio Álvares - Silva Júnior - Sérgio Machado -
Ademir Andrade - Jonas Pinheiro - Gilvan Bor
ges - Leomar Quintanilha - João Rocha - Geral
doMelo. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 54, DE 1995 VOTO EM SEPARADO DO 

SENADOR JOSÉ EDUARDO OUTRA, 
NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

O eminente Senador Ronaldo Cunha Lima 
apresenta proposta que visa a modificar a redação 
do § 2º do art. 1 02 da Constituição Federal. Quer o 
ilustre Representante do Estado da Paraíba nesta 
Casa, com sua proposição, introduzir em nosso or-
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danamento jurídico a eficácia contra todos (erga om
nes) e o efeito vinculante, relativamente aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, 
para as decisões definitivas de mérito, proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal, após sumuladas. 

Os objetivos do Autor são: a) dar maior unifor
midade à prestação jurisdicional e, com isso, propi
ciar maior estabilidade quanto aos pronunciamentos 
judiciais e a desejável segurança jurídica; b) descon
gestionar a Suprema Corte, atabalhoada com as de
zenas de milhares de processos submetidos anual
mente à sua apreciação. 

Em seu parecer, o insigne relator, Senador Jef
ferson Peres inclina-se pela aprovação da proposi
ção, tal como oferecida, ressaltando sua conveniên
cia como "solução para afastar, de forma definitiva, 
verdadeira enxurrada de recursos que entopem os 
tribunais, ( ... ) muitos deles interpostos com objetivos 
meramente protelatórios". Ao concluir pela aprova
ção da matéria, o destacado Amazonense reafirma a 
necessidade de adoção, entre nós, do efeito vincu
lante para as Súmulas do STF como forma de pro
porcionar "maior celeridade e eficiência para a con
clusão do processo e melhores condições para a 
própria prestação jurisdicional do Estado". 

O que se pretende, em síntese, é a absorção 
do instituto da chamada praxis constitucional, co
mum entre diversos ordenamentos jurídicos euro
peus, ou de seu equivalente no sistema judicial nor
te-americano, qual seja, a doutrina do stare decisis, 
pela qual, conforme nos ensina Sidney Agostinho 
Beneti, "baixando a Corte o princípio legal aplicável 
a certo estado de fato, aderir-se-á a esse princípio e 
aplicar-se-á a todos os casos futuros em que os fa
tos forem substancialmente os mesmos" (O Proces
so na Suprema Corte dos EUA. ln: •o Judiciário e a 
Constituição", São Paulo, Saraiva, 1994, p. 292). 

Inegavelmente, o assoberbamento do Poder 
Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Fe
deral, está a exigir medidas eficazes que permitam à 
judicatura, na esteira da manifestação do ilustrado 
Relator, as adequadas condições para a prestação 
jurisdicional estatal. Ademais, é inequívoca a legiti
ma exigência da sociedade civil de aplicação da ga
rantia constitucional de segurança, inclusive a segu
rança jurídica, fator de estabilidade das instituições 
democráticas e de seus fundamentos: a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valo
res sociais do trabalho e da livre iniciativa e o plura
lismo político. 

Contudo, a transposição de teses, como a que 
ora se examina, reclama cautela e, quiçá, adequações. 

O stare decisis que, em resumo, consiste em 
"aderir aos precedentes e não alterar as coisas que 
já estão estabelecidas· (v. Henry C. Black, Blacks 
Dictionary of Law, St. Paul, Minn., West Publishing 
Co., 1891, p. 1119), é fruto do direito consuetudi
nário (common law), que tem nas decisões judi
ciais reiteradas a fonte primária de direito (judge
made law ou bench-made law). O direito brasileiro 
deita suas origens em prática diversa encetada pe
los romanos, que tem na norma legislada, escrita, 
(civil law ou statutory law) a nascente das regras a 
serem observadas. 

Essa diferença, no nascedouro, seria, por si, 
um elemento determinante de prudência no acolhi
mento da inovação. Não bastasse isso, impõe-se re
cordar as restrições que, no seio mesmo da Supre
ma Corte Norte-Americana, já foram feitas ao institu
to em comento. O Justice Louis D. Brandeis, no jul
gamento do caso State of Washington vs. Dawson 
afirmou: "o stare decisis é comumente regra sábia 
de agir. Mas ele não é um comando universal, inexo
rável" (apud Adhemar Ferreira Maciel, apontamentos 
sobre o Judiciário Americano, ln: ·o Judiciário e a 
Constituição", São Paulo, Saraiva, 1994, p. 284). 

Ninguém desconhece que o Supremo Tribunal 
Federal encontra-se, em face do acúmulo de ações 
que lhe são submetidas, impossibilitado de exercer, 
a contento, sua missão precípua, que é a guarda da 
Constituição, consoante o disposto no art. 102, ca
put de nosso estatuto Político. 

Mas, também é fato que, há muito, tenta-se ali
viar o Excelso Pretória, para que possa levar a efeito 
suas atribuições de Corte Constitucional. Torquato 
Lorena Jardim, anotou, a propósito, em ensaio publi
cado em 1980, intitulado O Congestionamento do 
Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte 
Americana, algumas iniciativas já empreendidas, ao 
longo dos anos, no sentido de minorar os encargos 
funcionais do STF: a limitação dos recursos extraor
dinários em matéria trabalhista à ofensa à Constitui
ção; e o rígido controle sobre as argüições de rele
vância em questão federal (ln: "Revista de Informa
ção Legislativa", vol. 17, n2 68. Brasília, Senado Fe
deral, out/dez 1980, p. 65 a 78). 

A esses obstáculos processuais poderíamos 
aditar, já sob a égide da Constituição de 88, a cria
ção do Superior Tribunal de Justiça, com a atribui
ção essencial de uniformizar a interpretação de lei 
federal, através do recurso especial e a ampliação 
da legitimação ativa para propositura da ação direta 
de inconstitucionalidade. Esta última, todavia, aca
bou gerando efeito inverso do pretendido; entupiu-se 
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o Supremo Tribunal Federal com causas em que se 
pretende o controle concentrado de inconstitucionali
dade, a par do controle difuso inerente aos juízos 
monocráticos e aos tribunais. 

A avalanche de ADINs no STF e a proliferação 
de liminares, sobretudo dentre os juízes de 12 ins
tância da Justiça Federal, em questões relevantes, 
mormente planos de estabilização económica, resul
tou na Ação Declaratória de Constitucionalidade, 
para a qual estão legitimados ativamente em elenco 
menor do que aquele relativo aos que podem propor 
a ação de inconstitucionalidade. Além disso, com 
esta ação acrescentou-se à Constituição um disposi
tivo - que é objeto da presente reforma -onde se in
troduziu, na processualística nacional, o efeito vincu
lante e a eficácia erga omnes, que, agora, quer o 
Senador Cunha Lima estender para todas as decisõ
es simuladas do STF (v. Emenda Constitucional nº 
3, de 1993). 

No mesmo estudo supracitado de Torquato Lo
rena Jardim tem-se que, nos Estados Unidos da 
América, apesar do secular instituto do stare decisis, 
vem se agravando o encargo judiciário. O referido 
autor cita, a propósito, Lawrence Tribe, professor de 
Direito em Harvard, que afirma: "em todo o país, há 
cerca de 10 milhões de novos processos por ano. 
Mantidos os atuais índices de aumento do número 
de processos, nossos filhos, talvez, não possam 
concluir durante o período de suas vidas" (obr. cit., 
p. 69). A Suprema Corte, não obstante a eficácia 
contra todos e o efeito vinculante, segundo aquele 
pesquisador, teve, nos últimos 35 anos, um aumento 
de quatro vezes no número de processos que lhe 
são apresentados. 

As evidências indicam, portanto, que o remédio 
proposto é, pelo menos, insuficiente, mero emplas
tro, incapaz de sanar, por completo, os males identi
ficados pelo Autor e reiterados pelo Relator da maté
ria. Porém, é preciso fazer algo, enquanto não se 
pode propor uma solução definitiva para o congestio
namento do Judiciário que, para Lawrence Tribe, tem 
suas causas no aumento populacional; no incremento 
da riqueza com a industrialização; na revolução das 
expectativas emergentes (revolution of rising expecta
tions), na explosão legislativa e até mesmo na propa
gação da criminalidade (obr. cit. p. 70). 

Desta forma inclinamo-nos, em tese, pelo aco
lhimento da proposição, sensibilizados, uma vez 
mais pelas advertências de Lawrence Tribe, que as
severa: •a questão toma-se ainda mais perturbadora 
se se toma em conta que a tarefa de decidir é um 
processo, e não um evento, um processo de refie-

xão situado no extremo oposto ao do processamen
to rápido e em grande quantidade" (obr. cit., p. 69). 
O Justice Blackmun, citado por Kenneth F. Ripdle, 
da Universidade de Notre Dame, por seu turno, di
zia: "quanto maior o ônus da quantidade, menor a 
possibilidade de um desempenho adequado. O que 
estou dizendo é que há um ponto de não-retomo, no 
qual fica superada a capacidade do juiz e no qual 
seu trabalho toma-se de qualidade inferior (in: "Ame
rican Bar Association Joumal", vol. 66, p. 174-176, 
apud Jardim, T. L., obr. cit., p. 78). 

Essas últimas advertências dos famosos mes
tres daquelas tradicionais e sempre respeitáveis ins
tituições de Massachusetts e Indiana pennitem-nos 
situar devidamente o problema. Trata-se de buscar a 
compatibilização de dois imperativos da função judi
cial. De um lado, urge que se imprima maior celeri
dade e mais segurança na prestação jurisdicional, 
com descongestionamento dos órgãos judicantes. 
De outro, impõe-se preservar, em razão do papel 
terminativo da Judicatura na interpretação das leis, 
os princípios da livre apreciação dos fatos e das cir
cunstâncias constantes dos autos e do livre - porém 
motivado - convencimento. 

No intuito de viabilizar-se o propósito do Autor, 
não se pode solapar os postulados acima enuncia
dos que dão à Magistratura singularidade entre as 
funções estatais: "é que o Magistrado consubstan
cia, no panorama institucional de uma sociedade de
mocrática, o intérprete conclusivo do Direito, o último 
feitor e concretizador da norma jurídica à situação 
fática efetivada .. Em decorrência, emerge como últi
mo instante institucional de retificação e resguarda 
de direitos lesados na óbita de sociedade e Estado 
respectivos. Esgotado esse instante, esgota-se a or
dem jurídica, com o início, se for o caso, do duvido
so espaço das intervenções não-institucionais e não
democráticas" (Maurício G. Delgado, Democracia e 
Justiça, Sistema Judicial e Construção Democrática 
no Brasil. São Paulo, Ltr, 1993, p. 43). 

E aqui não se pode menosprezar o primado do 
juízo natural e as permanentes contribuições de to
dos os operadores do direito, no exercício da função 
judicante. O eminente Senador Eduardo Suplicy, ao 
oferecer emenda ao substitutivo desta Comissão, la
vrado pelo douto Senador Bernardo Cabral, ao PLC 
n2 85, de 1993, recordou, em situação análoga, com 
muita propriedade, os magistrais ensinamentos de 
Francesco Carrara, insigne mestre da Universidade 
de Pisa, em seu indispensável Interpretação e Apli
cação das Leis, parte de seu Tratatto de Direito Civi
le Italiano: •a interpretação é atividade científica li-
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vre, indagação racional do sentido da lei, que com
pete aos juristas teóricos e práticos. Devendo apli
car-se a lei, todos os cultores do direito colaboram 
para a sua inteligência, e os resultados a que che
gam podem ser vários e diversos. Não se pode afir
mar a priori como absolutamente certa uma dada 
interpretação, embora consiga num dado momento o 
aplauso mais ou menos incontrastado da doutrina e 
da magistratura. A interpretação pode sempre mudar 
quando se reconheça errõnea ou incompleta. Com 
toda a obra científica, a interpretação progride, afina
se (apud de Andrade, Manuel A. Domingues. "En
saio Sobre a Teoria da Interpretação das Leis". 
Coimbra, 1978, p. 130). 

Pelo efeito vinculante e eficácia erga omnes 
corre-se o risco de encapsulamento do direito. ·A ju
risprudêrcia - como sustentou o Senador Suplicy -
não pode tomar-se uma camisa de força à atividade 
de interpretação jurídica. Os pronunciamentos das 
instâncias hierarquicamente superiores devem servir 
de guia segura para os juízes em grau inferior, con
duzindo a interpretação de forma objetiva, equilibra
da, sem paixão. Não defendemos as posições da 
escola da livre interpretação jurídica, mas entende
mos que as decisões sumuladas não podem consti
tuir-se em fato impeditivo, cerceador da missão do 
intérprete que, é, no dizer de Wíndscheid descobrir o 
conteúdo real da norma, determinar em toda a pleni
tude o seu valor, penetrar o mais possível na alma 
do legislador, reconstruir o pensamento legislativo 
apud de Andrade, M. A. D., obr. cit., p. 128)". 

O engessamento da atividade interpretativa é 
incompatível com a permanente busca do conheci
mento e da verdade a mover a humanidade. E a par
te que toca à Magistratura como um todo, nessa pro
cura do saber jurídico, não pode, de forma alguma, 
ser minorada, transformando-se o juiz em mero au
tômato, simples processador de um banco de dados 
de repertório de jurisprudência, sem em nada distin
guir-se de um simples computador. Assinalava o Mi
nistro Leitão de Abreu, do Supremo Tribunal Fede
ral, em saudação ao Ministro Décio Miranda, quando 
de sua posse no Tribunal Superior Eleitoral: "no apli
car o direito, não só a lei, mas a norma jurídica em 
geral, o juiz exerce, em certa medida, função criado
ra" (apud Jardim, T. L., obr., cit., p. 71 ). 

A receita ideal está ditada por Manuel A. Do
mingues de Andrade: "o objetivo que se deve pre
tender será pois tão somente que o direito seja certo 
sem grave detrimento da sua retidão ou reto sem 
grande prejuízo para a sua certeza. E a melhor teo
ria da interpretação será portanto aquela por via da 

qual o direito legislado mais completamente realize 
nas duas doses ótimas, nas proporções exatas, esta 
fórmula de combinação ou equilíbrio entre a certeza 
e a retidão, cumprindo, todavia não esquecer que, 
num dado grau, o primeiro requisito prevalece sobre 
o segundo" (obr. cit, p. 56). 

Cremos que a solução que aponta para o exato 
e desejável equilíbrio está em atribuir ao Senado Fe
deral a prerrogativa de conferir às decisões sumula
das do Supremo Tribunal a eficácia e o efeito pre
tendidos. Por quê? 

O que se quer, pela proposição, é algo análogo 
à atribuição de efeito erga omnes em declaração in
cidental (difusa) de inconstitucionalidade de lei, pelo 
STF. Sabemos que essa projeção só se dá quando 
o Senado Federal, aquiescendo, atribui, por resolu
ção, a uma decisão que opera apenas entre aqueles 
que formam a lide, a necessária oponibilidade geral, 
ou eficácia contra todos e o efeito vinculante para os 
demais órgãos do Poder Judiciário e para o Poder 
Executivo, impingindo-lhes um determinado compor
tamento, sob o império da lei fiscalizada e conside
rada inconstitucional (art. 52, inciso X, CF). Do con
trário, a decisão do STF não projeta eficácia sobre 
situações idênticas, a não ser como mero preceden
te. O genial Pontes de Miranda afirma peremptoria
mente: "a resolução da casa legislativa é que tem o 
condão de tomar concentrado o controle de constitu
cionalidade exercido difusamente (in concreto) pelo 
Supremo" (Comentários à Constituição difusamente 
(in concreto) pelo Supremo" (Comentários à Consti
tuição de 1967, Tomo III. São Paulo, Revista dos Tri
bunais, 1967, p. 88). 

Ante a predominância do papel do Supremo 
como Corte Constitucional (art. 102, caput), é certo 
que imensa maioria dos julgados sumulados versa
rá, portanto, sobre questão que, incidentemente, tra
rá a baila tema de ordem constitucional. Assim o lo
cus apropriado para o tratamento da matéria está no 
art. 52 da Carta magna, e não do art. 102, § 22, que 
dispõe sobre o efeito vinculante e a eficácia erga 
omnes para situações em que se tem um controle 
de constitucionalidade concentrado, inexistindo lide 
com partes contrapostas. Este é, inclusive, o. magis
tério do Ministro Moreira Alves, expresso por oca
sião do exame da Ação Declaratória de Constitucio
nalidade n2 1 (apud Sacha Calmon N. Coelho. Ação 
Declaratória de Constitucionalidade - Sua constitu
cionalidade. ln: "Revista do Tribunal Regional Fede
ral-11 Região, vol. 6, n2 2, Brasília, Tribunal Regio
nal Federal - 11 Região, abriVjunho 94, p. 30). Quan
tos aos efeitos inerentes à manifestação do Supre-
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mo em controle concentrado de constitucionalidade, 
o art. 1 02, § 22 é, por óbvio, imperfeito, na medida 
em que não faz referências às decisões definitivas 
de mérito nas ações diretas de inconstitucionalida
de, incongruência que, ao que consta, vem sendo 
suprida por lógica e necessária interpretação cons
trutiva-extensiva do dispositivo. 

O que importa, na hipótese vertente, é que 
haja um crivo de conveniência do Senado Federal 
para atribuição do efeito e da eficácia postulados. 
Ressaltamos, neste particular, que o Senado Fede
ral é, de acordo com a Constituição, órgão com atri
buições judicantes e de nevrálgica cooperação com 
as funções judiciais, inclusive o controle de constitu
cionalidade, como já foi mencionado, o que avaliza a 
outorga a esta· Casa dessa importante inovação (v. 
art. 52, incisos 11, III, alínea a, e, X e XI). 

Pelos argumentos acima aduzidos, somos pela 
aprovação da proposição, nos termos da emenda 
substitutiva que oferecemos na forma seguinte: 

EMENDA SUBSTITUTIVA À 
PEC N2 54, DE 1995 

Artigo único. O art. 52 da Constituição Federal 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XI, re
numerados os demais: 

"Art. 52 ............................................. . 

XI - atribuir às decisões definitivas de 
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, após sumuladas eficácia contra to
dos, e efeito vinculante, relativamente aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e ao Po
der Executivo;" 

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1996. -
Senador José Eduardo Outra. 

DOCUMENTOS ANEXADOS PE;LA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNI
CO, O REGIMENTO INTERNO 

MINUTA DE PARECER 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n2 54, de 1995, 
que dá nova redação ao § 22 do art. 102 
da Constituição Federal. 

Relator: Senador Jefferson Peres 

I - Relatório 

Encontra-se sob exame da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania a Proposta de Emenda 

à Constituição Federal que dá nova redação ao § 22 

do art. 102 da Constituição Federal. 
A referida iniciativa estabelece que as decisões 

de mérito prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal 
tenham, após sumuladas, eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. 

A modificação consignada na proposta significa 
que as decisões da referida Corte terão que ser obe
decidas por todos os juízos interiores, no que tange 
à matéria sobre a qual houver jurisprudência sumu
lada. 

11 - Do Mérito e dos Aspectos Jurídicos 

A modificação do alcance jurídico dos provi
mentos do Excelso Pretório tem por fundamento a 
constatação de que as situações fáticas idênticas 
devem receber o mesmo desfecho em termos de so
lução judicial. Se o ordenamento jurídico é comum, 
não há õcl.Zão para que as decisões divi~a. entre si, 
muitas vezes de forma substancialmente radical. 

Do ponto de vista da operacionalidade ou do 
funcionamento do aparelho judiciário, é alegada a 
conveniência de se adotar tal medida como solução 
para afastar, de forma definitiva, verdadeira enxurra
da de recursos que entopem os tribunais. Aliás, mui
tos deles são interpostos com objetivos meramente 
protelatórios. Essa disfunção corrobora o entendi
mento de que o efeito vinculante propiciaria maior 
celeridade e eficiência para a conclusão do proces
so, o que determina melhores condições para a pró
pria prestação jurisdicional do Estado. 

Vale mencionar, ainda, no que toca ao aspecto 
da hierarquia dos órgãos judicantes, a conveniência 
de que haja subordinação dos juízos inferiores às 
decisões dos tribunais. 

A esses argumentos alia-se, também, o fato de 
que o atual sistema, que admite a independência de 
julgamento dos juízos inferiores, estaria esgotado, o 
que recomenda que se adote a medida inovadora. 

Não obstante os pontos de vista anteriormente 
expostos, já refletidos por Vicente de Paula Macia! 
Júnior, professor de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, em ensaio sobre o assunto, é fato 
inegável que a Justiça precisa de mecanismos que 
acelerem a composição da lide. levando em conta 
que inúmeras ações se repetem, a modificação pre
tendida possui o mérito de induzir, de forma mais ve
loz, o encerramento de feitos rigorosamente idênti
cos, em termos de objeto. 

Questiona-se, por outro lado, a conveniência 
de que seja suprimida a autonomia interpretativa do 
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juízo· a quo, que estaria impedido de inovar quanto 
ao julgamento de questão já decidida no Supremo 
Tribunal Federal. Realmente, este é um aspecto im
portante, não fosse a exigência expressa de que a 
matéria seja devidamente sumulada, o que implica 
haver meditação e consolidação dos julgados. A 
Corte Máxima não haveria de ceder às pressões de 
outros Poderes do Estado, de modo a que fossem 
obtidas as chamadas "Súmulas de conveniência". 
Há que se partir da premissa de que a atuação no 
Supremo Tribunal é pautada pela absoluta inde
pendência de suas decisões, como deve acontecer 
num regime onde prevalece com plenitude a demo
cracia. 

Não se pode conceber um sistema para fazer 
face, única e exclusivamente, a possíveis disfunçõ
es. É de se esperar que os magistrados saibam ex
cluir do bojo das decisões os argumentos facciosos, 
não alicerçados no direito e nos fatos. 

Por derradeiro, convém salientar que, relativa
mente aos aspectos jurídico-formais, nada foi detec
tado que possa prejudicar o andamento da proposi
ção em apreço. 

III - Conclusão 

Diante dos elementos que foram anteriormente 
evidenciados, cumpre, portanto, opinar favoravel
mente à aprovação da Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 54, de 1995. 

EFEITO VINCULANTE 
E AVOCATÓRIA 

Josaphat Marinho 
Apreciações diversas têm sido feitas sobre a 

situação do Poder Judiciário. Umas fundadas, outras 
desarrazoadas ou parciais, muitas incompatíveis 
com a realidade constitucional, política e social do 
País. Em princípio, não há inconveniência na discus
são. Conquanto alheios aos arrebatamentos da opi
nião crítica, os órgãos da Justiça devem ser adverti
dos de seus erros de estrutura e funcionamento. O 
trabalho voltado para os processos pendentes de 
decisão isola o juiz, ordinariamente, das mutações 
sociais e econômicas que o circundam, ou só lhe 
permite descortinar a controvérsia entre partes. Os 
espíritos dotados de forte poder de observação, ou 
de sólida base cultural, é que atravessam a barreira 
do isolamento. 

Os mecanismos da Justiça experimentam, na
turalmente, os efeitos desse tipo de ocupação inte
lectual, a que se juntam os defeitos do indivíduo e 
do meio social. Circunstâncias várias, assim, pertur
bam a ação do Poder Judiciário. Apontar os vícios é 

útil, como advertência aos que erram e aos respon
sáveis pelas correções necessárias. Nos regimes 
democráticos, a vigilância externa é forma de cola
boração com as entidades públicas, sobretudo se re
vestida de espontaneidade e de desinteresse. Quan
do a vigilância, especialmente, se desdobra na pro
posta da solução considerável, revela a força criativa 
da sociedade, que preserva seu destino. A idéia que 
reforma ou inova perpetua as instituições, aperfei
çoando-as. 

No debate presente, du.as sugestões, entre al
gumas outras, merecem relevo: a de conferir efeito 
vinculante a decisões superiores e a de readmitir a 
avocatória pelo Supremo Tnbunal Federal. A ambas 
referiu-se o deputado Antônio Kandir, em recente ar
tigo. São proposições importantes e de adoção deli
cada. Uma e outra abalam o princípio da dualidade 
ou multiplicidade de instâncias. Daí a discordância 
que suscitam gerando contestações moderadas e 
descomedidas. Como em todas as situações polêmi
cas, a dificuldade está em encontrar-se o ponto de 
equilíbrio, como decisão certa, e não acomodação 
condenável. Fixar a norma que se harmonize com o 
sistema inconstitucional e atenda às exigências da 
sociedade, é a construção inteligente e de eficácia 
garantida e duradoura. 

No que respeita ao P.feito vinculante, cabe ver 
a questão, antes de tudo, em face da existência de 
vários tribunais superiores, de composição e compe
tência diferenciadas, e de diversos colegiados e juí
zes inferiores. Deferir a todos os tribunais supe
riores, inclusive aos de competência especializada, 
porém ampla, a faculdade de proferir decisões vin
culatórias de outras instâncias, é um risco para a in
dependência dos demais julgamentos. Não se trata 
de duvidar da clarividência desses tribunais, mas de 
atentar na multiplicidade excessiva de julgados de 
preeminência indiscutível. Mesmo o Superior Tribu
nal de Justiça, apesar de sua posição singular, é 
constituído de 33 ministros, e com dilatada compe
tência, o que lhe dificulta a elaboração de decisões 
de perfil vinculante de outras esferas da magistratu
ra. Parece prudente, hoje, restringir o efeito vincu
lante a decisões do Supremo Tribunal, e nos casos 
em que a ele se afigurar adequada a extensão da 
medida. Por sua composição limitada de 11 minis
tros e com extensa tradição de sobriedade e conten
ção, o Supremo Tribunal poderá declarar as decisõ
es de efeito vinculante, sem perigo de precipitação e 
excesso. Tribunal da Federação, conciliará, pruden
temente, a lógica do sistema judicial instituído com 
as razões de interesse social. 
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Também a avocatória, a espaços relembrada, 
poderá inserir-se nas atribuições da Corte Suprema, 
com tranqüilidade. Por ter sido admitida no regime 
discricionário da Carta de 1967, não é motivo sufi
ciente para repeti-la, agora. Mesmo naquele perío
do, o Supremo Tribunal a aplicou obediente a rigoro
sa cautela, que não permitiu suspeita de usurpação 
de competência. Era, e pode ser, de novo, instru
mento impeditivo de desvio de poder, ou redutor de 
agravamento de tensão social, diante de certas de
mandas. Excluídas matérias impróprias à competên
cia da corte, e quanto possível com base em sua lar
ga experiência poderá ela mais facilmente cumprir 
encargos como o da avocatória e dos julgamentos 
de natureza constitucional. 

No mecanismo da competência e dos recursos, 
como na fragilidade dos controles internos, mais do 
que na estrutura de seus órgãos, residem os fatores 
determinantes do funcionamento crítico do Poder Ju
diciário. 

Josaphat Marinho é senador da República pelo PFL/BA. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N51 13, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, baseado no art. 21 O do Regimento 

Interno, a transcrição nos Anais do Senado, da re
portagem "Tribuna, trincheiras de lutas•, em anexo, 
publicada no jornal Tribuna da Imprensa, que circu
lou no dia 7 de janeiro de 1997, terça-feira. 

Brasília, 9 de janeiro de 1997.- Senador Fran
cisco Escórcio. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - De 
acordo com o art. 210, § 12 , do Regimento Interno, o 
requerimento será submetido ao exame da Comis
são Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 14, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e tendo em vista o disposto no art. 397 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vos
sa Excelência a convocação do Senhor Ministro da 
Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan, para compare
cimento perante esta Casa, a fim de prestar informa
ções e esclarecimentos sobre o episódio de quebra 
do sigilo bancário envolvendo o Banco do Brasil e 
parlamentares filiados ao Partido Progressista Brasi
leiro-PPB. 

Justificação 

O episódio envolvendo a quebra do sigilo ban
cário de congressistas filiados ao PPB gerou uma 
série interminável de denúncias e desmentidos, tan
to da parte dos dirigentes e líderes do Partido atingi
do, quanto de Ministros de Estado e de servidores e 
dirigentes do Banco do Brasil. 

Ministros se acusaram mutuamente. A direção 
do Banco do Brasil concluiu, em sindicância, não ha
ver identificado nenhum culpado pelo vazamento de 
informações sob sua responsabilidade. Servidor do 
Banco assegura ter levantado as informações que 
vazaram. 

E ficamos nós, todos os cidadãos deste País, a 
indagar com quem, afinal está a verdade. O Con
gresso Nacional, já por duas vezes, teve a compro
vação de que a verdade não estava com os dirigen
tes, os altos escalões do Executivo ou do Legislati
vo, no caso da CPI Color/PC e da CPI do Orçamen
to. A verdade, se comprovou, estava com aqueles 
que executavam as ordems ·superiores· e se senti
ram no dever de expô-la, francamente, à opinião pú
blica. Aparentemente, o servidor do Banco do Brasil, 
Plimo Gonçalves Outra, só tem a perder, em termos 
profissionais e até de segurança pessoal, quando 
afirma e reafirma que participou da elaboração das 
listas de devedores do Banco do Brasil, o que é forte 
indicativo de que fala a verdade. 

Por outro lado, as acusações, de parte a parte, 
entre os Senhores Luis Carlos Santos, Ministro da 
Coordenação de Assuntos Políticos, e Eduardo Jor
ge, Secretário-Geral da Presidência, leva a crer que 
um deles pode ser o responsável pela requisição 
dos dados ao Banco do Brasil. 

E, para que se esclareçam estes e outros pon
tos, é indispensável que o Ministro responsável pelo 
Banco do Brasil compareça a esta Casa para dar 
seu testemunho dos fatos, acompanhado, se neces
sário, dos dirigentes daquela instituição. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1997. - Se
nador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O re
querimento será publicado e incluído oportunamente 
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em Ordem do Dia, nos tennos do art. 255, 11, "c", 9, 
do Regimento Interno. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder, com base no art. 14, 11, 
do Regimento Interno desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo, 
como Líder, por cinco minutos, para comunicação 
urgente e de interesse partidário, nos tennos do art. 
14, 11, a, do Regimento Interno. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SJ"!s e Srs. Senadores, pedi a pala
vra exatamente para dar ciência a esta Casa sobre a 
decisão tomada ontem pela Comissão Executiva Na
cional do PTB, com base no art. 73 do seu Estatuto, 
que diz: 

• Art. 73 - Dependem de deliberação 
conjunta da Bancada Partamentar, com a 
Comissão Executiva de mesmo nível, as de
cisões que envolvam: 

I - diretrizes políticas e partidárias, no 
âmbito da bancada; 

11 - orientação de voto em relação a 
questões consideradas relevantes, doutriná
rias ou programáticas;" 

Sr. Presidente, é exatamente com base nesse 
artigo que a Comissão Executiva Nacional tomou 
ontem essa decisão, numa nota conjunta com as 
Bancadas do Partido Trabalhista Brasileiro repre
sentadas na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal. 

É a seguinte a nota: 

"Em face da relevância da Emenda em 
tramitação no Congresso Nacional referente 
ao princípio da reeleição, o PTB, em delibe
ração conjunta de sua Comissão Executiva 
Nacional e das Bancadas Parlamentares no 
Congresso Nacional adotada nesta data, e 

Considerando que o PTB participa da 
originária aliança que elegeu e dá sustenta
ção política ao Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, devidamente 
aprovada em Convenção Nacional, 

Considerando a legitimidade do princí
pio da reeleição dos titulares de cargos exe
cutivos adotada pela expressiva maioria dos 
Estados Democráticos, 

Considerando que o PTB deve sobre 
a matéria posicionar-se com finne transpa
rência perante seus filiados, suas lideranças 
e, especialmente, a sociedade como um 
todo, 

Considerando, ainda, as atribuições 
conferidas sobre a matéria pelo Estatuto do 
Partido, 

Resolve: 

Recomendar aos membros das Banca
das Partamentares do PTB na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal o voto de 
apoio ao Projeto de Refonna Constitucional 
que adota o princípio da reeleição de man
datários, inclusive os atuais, de cargos do 
Poder Executivo em todos os níveis. 

Brasília -DF, 8 de janeiro de 1997. 

Senador José Eduardo Andrade Vieira 
Presidente da Comissão Executiva Nacio
nal. 

Deputado Federal Vicente Cascione 

líder na Câmara dos Deputados. 

Senador Valmir Campelo 

líder no Senado Federal. • 

Sr. Presidente, era esta a comunicação que eu 
gostaria de deixar registrada. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Há 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Sena

dor Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-GE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde o iní
cio do meu mandato tenho vindo sucessivas vezes a 
esta tribuna para clamar por uma política de desen
volvimento regional para o País. 

Na verdade, acreditamos que não é possível o 
País continuar sem uma política de correção dos de
sequilíbrios regionais; aliás, desequilíbrios estes qup 
estão- como veremos a seguir- intimamente ass\.. 
ciados às desigualdades de renda entre a popula
ção, quer dizer, há uma grande concentração de po
bres nas regiões menos desenvolvidas do Paí~. 

Vários Senadores, particulannente os ao Nor
deste, têm-se reunido desde o início dessa Legisla
tura e procurado o Governo Federal, o Ministro do 
Planejan .~nto. e o Secretário do Desenvolvimento 



100 ANAIS DO SENADO FEDERAL 1 aneiro 1997 

Regional. Por mais de uma vez, estivemos com o 
próprio Presidente da República, fazendo as nossas 
ponderações quanto à necessidade de o Governo 
estabelecer uma política de desenvolvimento regio
nal, de correção dessas desigualdades. 

As regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste 
são justamente as mais pobres. A Região Norte, 
com o fabuloso potencial de recursos naturais, ain
da escassamente povoada, com baixa densidade 
demográfica; a Região Centro-Oeste, com um 
grande potencial, principalmente na área da agri
cultura e da agroindústria, mas com grande carên
cia de infra-estrutura - estradas e energia elétrica; 
e o Nordeste, com uma região mais pobre e den
samente povoada. 

Há uma grande concentração populacional no 
Nordeste; portanto, deve ser alvo de uma atenção 
especial do Governo. 

O jornal Gazeta Mercantil, de terça-feira, dia 7 
de janeiro, publicou matéria baseada em estudo 
contratado e divulgado pela CNI - Confederação Na
cional da Indústria, presidida pelo Senador Fernando 
Bezerra. Esse documento se chama "Economia Bra
sileira: Comparações Regionais". 

Segundo o documento, passados dez anos, há 
uma crescente concentração da riqueza e do desen
volvimento no Sudeste do País. Nenhuma região, ao 
longo desses dez anos, mesmo o Sul desenvolvido 
do Senador Osmar Dias, do Paraná, do Senador Pe
dro Simon, do Rio Grande do Sul, escapou de assis
tir ao decréscimo da sua economia e à queda do 
PIB. A única região que cresceu foi o Sudeste. Já 
não falo do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, e 
sim do Sul do Brasil, que teve diminuída a sua par
ticipação percentual no PIB brasileiro. 

Vejamos: nesses últimos dez anos, o PIB -
Produto Interno Bruto - do Sudeste saltou de 
58,18% em 1985 para 62,6% em 1995. Nesse pe
ríodo, reduziram sua participação no produto real 
todas as demais regiões: o Sul, com 16%; o Cen
tro Oeste, com 6%; o Norte, com 3%; e o Nordes
te, com 13%. 

Na região Sudeste, que ocupa 11% do Terri
tório Nacional e concentra 44% da população eco
nomicamente ativa do País, a maioria dos assala
riados têm rendimento entre dois e dez salários 
mínimos. Desse universo, 10% recebe mais de 
dez salários mínimos. Das pessoas ocupadas no 
Nordeste, quase 25% não têm nenhum rendimento 
e 10,7% dos trabalhadores ganham até meio salá
rio mínimo. Como se vê, a concentração no Su-

deste é um fato, e está mais uma vez comprovado 
nesse estudo da CNl. 

·A concentração regional da renda au
mentou no Brasil no período de 1985 a 
1995, conforme documento divulgado ontem 
pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) sobre "Economia brasileira: Compara
ções regionais". O trabalho, que consolida 
dados económicos e sociais das cinco regiõ
es brasileiras, revela que a participação da 
região Sudeste no Produto Interno Bruto 
(PIB) saltou de 58,18% em 1985 para 62,6% 
em 1995. 

Todas as demais regiões - Sul (16%), 
Centro-Oeste (6%), Norte (3%) e Nordeste 
(13%) - encolheram a sua presença no pro
duto real. A pesquisa confirma a região Su
deste corno a mais rica do País e a Nordes
te como a mais pobre. 

Nos últimos dez anos, revela o traba
lho, se mantém inalterado o perverso perfil 
da disparidade regional brasileira. • 

A distribuição do ICMs por região, por exemplo, 
mostra que o Sudeste, do total, arrecadou 61 %; o 
Sul, 16%; o Nordeste, 13%; o Centro-Oeste, 6%; e o 
Norte, 4%. 

É, portanto, evidente que essa questão é grave 
para um país que pretende modernizar-se, inserir-se 
na economia internacional, uma vez que está ingres
sando nesse novo paradigma económico e na globa
lização, um País que pretende ter maior presença no 
mercado internacional. O Brasil não está conseguin
do ou ainda não teve vontade política necessária, 
suficiente para a correção dessas disparidades re
gionais. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso já 
demonstrou disposição, interesse e empenho: já fez 
recomendações ao Ministro Antônio Kandir - com 
quem estivemos por mais de uma vez-, que acena 
com a breve divulgação de uma política de desen
volvimento regional. Não podemos admitir que essa 
situação permaneça e até se agrave, como fazem 
crer os dados levantados pela CNI. Até o momento, 
não houve política de desenvolvimento capaz de re
verter os quadros. 

Até há pouco tempo, as lideranças de São 
Paulo, o próprio Governador de São Paulo, nosso 
companheiro Mário Covas, demonstrava preocupa
ção com o possível esvaziamento industrial de São 
Paulo, com a migração de indústrias para outras re
giões. Esses dados mostram que nada disso aconte-
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ceu ou tem acontecido, pelo menos nos últimos 
anos. Pelo contrário, a concentração do desenvolvi
mento na região que abrange São Paulo, Espírito 
Santo, Minas Gerais e Aio de Janeiro é inquestioná
vel. 

É claro que esses desequilíbrios podem afetar 
profundamente a Federação na sua integridade polí
tica, na sua integridade física, na convivência har
mõnica dos irmãos brasileiros de diferentes regiões. 
Não queremos nenhum favor, não queremos ne
nhum benefício adicional, extraordinário, a não ser 
aquilo a que temos direito, de acordo com a disposi
ção constitucional das aplicações regionalizadas do 
Orçamento federal. Preocupa-nos mais a questão do 
desenvolvimento regional quando assistimos à políti
ca de redução do tamanho do Estado, de redução 
da participação do Estado na economia, que está 
em curso. Se há empresas, se há empresários, se 
há pessoas interessadas em assumir as funções 
que até então vinham sendo exercidas pelo Estado 
na área de transporte, na área de petroquímica, que 
seja dada essa oportunidade. Na Região Sudeste, 
nas regiões de melhor perfil de renda, há de se per
guntar: quem vai comprar, quem vai investir numa 
rodovia no Nordeste? Quem vai comprar, quem vai 
investir numa rodovia lá no interior do Estado do 
Amazonas? É claro que o Estado não pode, ou não 
deseja mais, exercer esse papel, mas pelo menos 
tem que preservar essas regiões com o mínimo de 
investimento capaz de acelerar o seu desenvolvi
mento e de fazer reduzir o fosso que existe entre a 
região mais rica, no caso a Região Sudeste, e as de
mais regiões do País. 

Li, espantado, no Jornal do Brasil de 31 de 
dezembro, na coluna "Coisas da Política". de Rosân
gela Bittar, que o Presidente Fernando Henrique e o 
Ministro da Casa Civil, Clóvis Carvalho, mostraram
se espantados em constatar que o Governo tinha 
pouco feito no Nordeste, quase não tinha realizado 
nada. Havia muitos êxitos a contabilizar em várias 
Regiões do País; todavia, não havia muito a registrar 
em relação ao Nordeste. Segundo a colunista Ro
sângela Bittar, na última reunião de avaliação des
ses programas, coordenada pelo Ministro Clóvis 
Carvalho, da Casa Civil, as autoridades concluíram 
que nada aconteceu que merecesse registro nesse 
campo. 

Entre as omissões mais lamentadas na reunião 
de avaliação do Governo estão os programas de re
cuperação do Finor, de reativação do Prodetur, do 
Pró-Água e o Programa de Desenvolvimento de Re-

cursos Hídricos para .o Nordeste Semi-Árido. Diz a 
coluna da Jornalista Rosângela Bittar. 

"O ex-Ministro José Serra sempre foi 
muito criticado pelos políticos nordestinos, 
quando estava no cargo, devido à falta de 
apreço que nutria pela região. Entretanto, os 
recentes balanços de governo mostram que 
o pouco realizado este ano aconteceu du
rante a sua administração, até se desincom
patibilizar para concorrer à Prefeitura de São 
Paulo". 

Ontem, o Ministro Kandir, em conversa que ti
vemos, negou os termos dessa notícia. Negou que 
essa reunião tivesse acontecido, que essa constata
ção tivesse sido feita. Ainda assim, cobrei, em nome 
do grupo de Senadores que se tem reunido para tra
tar da questão regional, as providências que já fo
ram demandadas pelo próprio Presidente da Repú
blica. Esses dados, agora trazidos à luz pela pesqui
sa da Confederação Nacional da Indústria, nos dei
xam muito preocupados, principalmente. porque ob
servamos de vez em quando uma certa resistência 
dos Estados mais desenvolvidos, às vezes até da 
própria imprensa, à adoção de políticas de desenvol
vimento regional e de estímulo a essas regiões por 
serem confundidas, freqüentemente, com a corrup
ção. com os desmandos e com o desvio do dinheiro 
público. 

Essa reação ficou bem patente no caso da me
dida provisória da indústria automobilística, quando 
colunistas de economia dos principais jornais do 
País se insurgiram contra a medida com um furor 
que nos deixava realmente muito preocupados. Fe
lizmente, o Presidente Fernando Henrique manteve 
a sua posição e, graças a isso, o Estado da Bahia, 
hoje, já pode se orgulhar de futuramente poder se
diar uma montadora de automóveis. 

louvem-se a coragem e a determinação do 
Presidente Fernando Henrique de arrostar contra 
essa incompreensão da imprensa, como se aquela 
medida fosse uma prebenda, como se fosse algo 
absolutamente incompatível com a política de auste
ridade que o País quer seguir. É preciso que.essas 
pessoas se conscientizem de que um país dividido, 
um país tão desigual não pode aproveitar o nosso so
nho de desenvoMmento nacional e de ingresso em 
uma nova fase a que o País todo aspira e almeja 

A tendência de ·empobrecimento dessas regiõ
es ou de agravamento dessa situação já foi detecta
da, em 1996, no relatório sobre o desenvolvimento 
humano no Brasil, o qual faz a seguinte menção: 
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"Esta urgência de promover o desen
volvimento regional toma-se ainda mais im
placável a partir da análise do "Relatório so
bre o Desenvolvimento Humano no Brasil -
1 996", de responsabilidade do PNUD - Pro
grama das Nações Unidas para o Desenvol
vimento-, e do lpea, órgão do Ministério do 
Planejamento. Este relatório apresenta re
percussões prováveis sobre o desenvolvi
mento humano da evolução projetada nos 
agregados macroeconômicos. Com base no 
exercício de simulações e tomando a trajetó
ria mais provável, o PNUD e o lpea projetam 
uma agudização dos desequilíbrios inter-re
gionais. 

Em 1990, a Amazônia e o Nordeste 
abrigavam 50% do contingente brasileiro vi
vendo em situação de pobreza. A evolução 
provável para a economia brasileira acarre
tará uma elevação da concentração de po
breza nestas regiões: no ano 2.000, vive
riam na Amazônia e no Nordeste 65% dos 
pobres brasileiros, e, em 201 O, esta propor
ção subiria para 66,4%. Ou seja, cada vez 
mais haverá uma maior coincidência entre 
estas regiões e a questão social no Brasil. 
Paralelamente, nas regiões dinâmicas do 
País, a incidência da pobreza baixaria de 
um patamar atual de 20 a 25% para um pa
tamar de 7% a 10%, em 2010. 

São dados e projeções oficiais. Para o 
Brasil como um todo se esperam melhorias 
quanto à diminuição da incidência da pobre
za, mas nas regiões menos desenvolvidas 
esta melhoria seria de ritmo bem menor. O 
que significaria o fracasso das políticas pú
blicas, que seriam mais eficazes nas regiões 
mais dinâmicas, e não sendo igualmente efi
cazes nas regiões onde a questão social é 
mais aguda.· 

Este fracasso das políticas públicas vigentes é 
também um fracasso da representação política des
ses Estados e dessas regiões. 

Não podemos nos conformar com essa situa
ção, como se isso fosse um destino, como se fosse 
alguma coisa da qual não pudéssemos fugir, ou al
gum obstáculo que não pudéssemos superar. Te
mos que clamar por isso e não há lugar mais apro
priado e fórum mais legítimo para isso do que o Se
nado, que é sede justamente da representação polí-

tica dos Estados e, conseqüentemente, das regiões 
do País. 

Prosseguindo, Sr. Presidente: 

"É o fracasso na capacidade de explici
tar a inviabilidade do rumo para o qual as 
políticas públicas vigentes estão conduzindo 
o País. Fracasso na construção de um outro 
paradigma para a evolução do Brasil na di
reção de uma nação mais fraterna, justa e 
una•. 

Para concluir, Sr. Presidente, e por achar o tex
to absolutamente conciso, expressando bem a situa
ção, vou ler um tópico de "Desenvolvimento huma
no, Estado e mercado", que trata justamente dessa 
questão da participação do Estado e do mercado no 
desenvolvimento, do Relatório sobre Desenvolvi
mento Humano no Brasil, de 1996. 

"Debates ideológicos têm freqüente
mente dificultado a análise dos papéis relati
vos ao Estado e ao mercado no que tange 
ao desenvolvimento. Enquanto alguns de
fendem a necessidade de intervenção do 
Estado para corrigir constantemente os efei
tos perversos do mercado, outros destacam 
as virtudes deste último, argumentando que 
a economia deveria livrar-se da mão pesada 
da burocracia estatal. Ambos os grupos 
acreditam que o Estado e o mercado são 
necessariamente separados e mesmo anta
gônicos - que um é benevolente e o outro 
não. Na prática, tanto o Estado quanto o 
mercado são freqüentemente dominados 
pelas mesmas estruturas de poder. 

Isto sugere uma terceira e mais prag
mática opção: a sociedade deveria guiar 
tanto o mercado quanto o Estado, os quais 
deveriam trabalhar em conjunto, com a po
pulação devidamente dotada de rr>ecanis
mos de poder para exercer uma influência 
mais efetiva para ambos. 

Se os interesses populares devem 
guiar o mercado e o Estado, diversas inicia
tivas devem ser tomadas para permitir que a 
sociedade participe plenamente dos merca
dos e auferir eqüitativamente seus frutos. Os 
mercados deveriam servir à sociedade, ao 
invés de a sociedade servir aos mercados. 
Afinal, os mercados são apenas o meio, a 
sociedade, o fim. 
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Para isto, algumas condições são ne
cessárias. Os membros de uma sociedade 
necessitam de padrões mínimos de educa
ção e saúde" - e os piores índices estão nas 
regiões pobres: a qualidade da educação, o 
analfabetismo, a evasão na escola, a con
centração de doenças e endemias -, "pois 
não se pode falar em competição justa 
quando um dos competidores é desnutrido 
ou analfabeto. Da mesma forma, também é 
necessária uma distribuição mais justa do 
acesso aos recursos produtivos (principal
mente a terra), de maneira a assegurar a to
dos a oportunidade de ingresso no mercado 
de trabalho (independentemente de sexo, 
cor, religião ou origem étnica) e a não ex
cluir a possibilidade de que os menos favo
recidos venham a exercer autonomamente 
uma atividade produtiva, seja como traba
lhador por conta própria, seja como pequeno 
empreendedor. • 

O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V.~ um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. E~. 
Senador Jefferson Peres. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Lúcio Ai
cântara, chamou-me a atenção um dos trechos do 
relatório que acaba de ser lido por V. E~. que é o 
referente à análise que faz do Estado e do merca
do. Realmente, estes têm sido os dois grandes 
equívocos, creio eu, dos últimos duzentos anos: 
os liberais têm sido mercadólatras e as esquerdas 
têm sido estatólatras. Nenhum dos dois foi capaz 
de compreender que existem dois espaços impor
tantes que devem ser preservados, mantidos: o 
Estado e o mercado, porque em ambos existem, 
realmente, estruturas viciadas de poder. Os países 
que até hoje foram mais bem sucedidos no mundo 
são aqueles em que ambos funcionam bem: o Es
tado e o mercado. Creio que quando conseguir
mos fazer com que os mecanismos de mercado 
funcionem realmente e que o Estado deixe de ser 
privatizado, como tem sido no Brasil - o Estado, na 
verdade, é privatizado por grupos que o alimentam 
e o parasitam normalmente -, quando essas duas 
ir.stituições históricas, que não foram inventadas 
por ninguém, porque nasceram de um processo 
histórico espontâneo, funcionarem bem no Brasil, 
realmente galgaremos o patamar do Primeiro Mun
do. Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. E~. com a 
sua competência, sua formação jurídica e de econo
mista traz um elemento importante para o debate: 
justamente a fuga desse antagonismo. 

Não podemos minimizar o papel do Estado, 
porque mesmo numa economia de mercado ele tem 
um papel importante. E nem tudo nesse particular é 
notícia ruim. Citaria, por exemplo, o papel que o 
Cade está tendo na busca de um maior controle das 
atividades econômicas monopolizadas ou oligopoli
zadas por grupos que se apropriam do mercado 
para dominá-lo, para submetê-lo, para imporem os 
seus preços e as suas condições. 

O Cade, sob a gestão do economista Gerson 
Oliveira, está fazendo um grande trabalho. E o Mi
nistro Raimundo Brito, hoje, deu uma grande lição 
quando resolveu agir drasticamente na questão das 
distribuidoras de derivados de petróleo, porque 95% 
do mercado é dominado por seis empresas que im
põem o preço, cartelizado, e vendem exclusivamen
te aos mesmos postos revendedores de combustí
veis. Conseqüentemente, isso é uma prisão, um cír
culo de ferro que faz com que o mercado seja privi
légio desse pequeno grupo de empresas em detri
mento do interesse maior da sociedade, da competi
ção, da concorrência e da busca pelo menor preço. 

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, essas 
atitudes mostram que há no Governo a preocupação 
em corrigir essa situação que pode fazer com que o 
papel do Estado, que se retira das atividades econó
micas, seja ocupado por pequenos grupos que se 
apropriam do mercado com grandes prejuízos para 
a sociedade. 

Concluo, Sr. Presidente, a partir de onde se fa
lava sobre o acesso das pessoas ao mercado. 

Neste particular, ressalte-se a necessidade de 
reformar o sistema de crédito, de modo a estendê-lo 
aos mais pobres, bem como dotar de infra-estrutura 
(particularmente em áreas rurais), garantir o fluxo li
vre e rápido de informações e construir um sistema 
legal que incentive operações abertas e transparen
tes. 

Por fim, é importante que redes de proteção 
social (por exemplo, seguro-desemprego, programa 
de alimentação e esquema de suplementação de 
renda) sejam estabelecidas para proteger as vítimas 
do processo competitivo. Algumas vezes, a necessi
dade dessa proteção é apenas temporária, como no 
caso do desemprego de curto prazo; mas sempre 
existirão aqueles que são excluídos, total ou parcial
mente, de forma mais permanente no mercado: os 
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muito jovens, muito velhos, deficientes e aqueles 
com pesados compromissos domésticos. 

Portanto, fica aqui o nosso apelo e a nossa 
confiança no sentido de que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e o Ministro Antônio Kandir pos
sam, em breve - inclusive faço essa revelação extre
mamente grave sobre o desequilíbrio entre as regiõ
es - possam anunciar uma política de d~senvolvi
mento regional, especificamente para o Nordeste, 
que é a mais pobre e a mais populosa. 

O Sr. Francisco Escórcio- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Nobre Senador, 
dependo da benevolência da Mesa, pois o meu tem
po está esgotado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Prorro
go o tempo de V. Exª, nobre Senador Lúcio Alcânta
ra. Peço apenas que o aparte seja breve. 

O Sr Francisco Escórcio - Nobre Senador Lú
cio Alcântara, o assunto que V. Exª traz à baila, 
além de muito sério é bastante atual. Quando fui Se
cretário particular do Ministro Alexandre Costa pude 
observar que tais assuntos são estudados de forma 
profunda, mas, infelizmente, só ficam no discurso, 
não vão para a prática. Nas nossas bases, nos luga
res mais pobres, a toda hora se ouve a pergunta: 
onde está a ação? Nobre Senador, como repre
sentante de um Estado pobre, o meu querido Mara
nhão, repito o que V. Exª dizia há pouco de que exis
tem dois países: o pobre e o rico. Precisamos fazer 
a junção, a integração desses dois países. Volto a 
dizer, V. Exª sempre traz a esta Casa assuntos sé
rios e atuais. E nós, que fazemos parte do país po
bre, não podemos sempre dizer amém ao país rico. 
Muito obrigado pelo aparte que me concedeu. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Agradeço o 
aparte de V. Exª. 

Para concluir o meu pronunciamento, quero di
zer que V. Exª disse algo com o que concordo total
mente: o Nordeste é uma prioridade adiada. Infeliz
mente, ou não houve ainda mobilização política sufi
ciente, ou não tivemos ainda capacidade para exigir, 
em nome da Região, esse tratamento que, acredita
mos, ela tem direito, estamos aqui exercitando esse 
papel e confiando no Governo Fernando Henrique 
no sentido de que, já que tem atacado questões an
tigas que se arrastavam há tantos anos e tem tido 
coragem de enfrentar certos desafios, enfrente este 
também, ou seja, apresente uma política clara, defi-

nida, objetiva e racional para promover o desenvolvi
mento regional. 

Esperamos que, em breve, através do Ministro 
do Planejamento, o Governo Federal possa fazer o 
anúncio dessa política a todo o País. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Lucia Alcân
tara, o Sr. Jefferson Peres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Na
borJúnior. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu 
Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao Senador Pedro Simon, por vinte mi
nutos, de acordo com o Regimento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, s,.-s e Srs. Senadores, nessa nossa 
convocação extraordinária, são vários os assuntos 
da maior importância que estão na sua pauta. Mas a 
verdade é que o grande debate está a se travar em 
tomo da possibilidade da chamada reeleição. Tanto 
que - ontem, o PFL; hoje, o PTB - ambos os Partidos 
se manifestam abertamente pela reeleição. No próxi
mo domingo, o PMDB realizará uma convenção que 
também tratará dessa matéria. Acredito ser essa dis
cussão importante. É verdade que ela nunca esteve 
muito identificada com o Brasil. Na Assembléia Na
cional Constituinte, que foi, talvez, o período mais 
extraordinário de debates e discussões da vida do 
Par1amento brasileiro, o tema reeleição não teve 
maior expressão, não teve maior discussão, não 
teve maior debate. Na Assembléia Nacional Consti
tuinte, o tema reeleição foi rejeitado por uma grande 
maioria e sem chamar atenção, estando entre os 
que o rejeitaram o Senador Fernando Henriaue Car
doso, o Senador Mário Covas e uma enormidade de 
Lideranças políticas que se manifestaram contra. 

A Assembléia Nacional Constituinte determi
nou, numa hora muito inteligente, que cinco anos 
depois houvesse a convocação de uma Assembléia 
Nacional Revisora, que teria o prazo, também por 
maioria absoluta e por reunião unicameral, de fazer 
a revisão total da Constituição. E houve a Assem
bléia Nacional Revisora. Naquele momento, votei 
contra; considerei o momento infeliz e que não era a 
hora de se fazer a convocação da Assembléia Na
cional Revisora. Porque o nosso Congresso já havia 
ca~ado um Presidente; porque o nosso Congresso 
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vivia em cima do fato trágico de cassar Parlamenta- · 
rés na CPI do Orçamento; porque na Presidência da 
República estava o Vice-Presidente no exercício da 
Presidência da República; porque o nosso Congres
so estava no final de mandato; porque o ideal seria 
convocar a Assembléia Nacional Revisora para o 
próximo Parlamento - este que estamos vivendo 
agora. Fui derrotado - eu era Líder do Governo, fala
va em nome do Presidente da República, mas fomos 
derrotados. E a Assembléia Nacional Revisora foi 
convocada. Foi um fracasso! Aquela oportunidade 
esplêndida que tivemos foi um fracasso. Poucos te
mas foram votados, entre eles a reeleição. 

Na reeleição, eu trouxe a palavra do Presiden
te da República, o Senhor Itamar Franco, que se 
manifestava contrário à reeleição, bem como o seu 
Governo. Tanto que eu, depois de manifestar da tri
buna que o Governo era contra a reeleição, na vota
ção da reeleição nem compareci. Na sessão em que 
foi votada a reeleição, na qual foi rejeitada, eu, Líder 
do Governo, sequer compareci. E não comparecen
do, votei contra, porque para a aprovação da maté
ria era necessária a presença de metade dos Parla
mentares mais um. 

Mas também vamos fazer justiça até pelo fato 
de o Presidente da República ter sido contra - e den
tro do Governo não houve um Parlamentar, um Mi
nistro que fosse favorável; não houve divergência. 
Aqui, no Congresso, vozes importantes como do 
hoje Governador, então Senador, Mário Covas, do 
Senador José Serra e de todos os outros também 
foram contra; o tema não teve maior explicação. 

Vamos fazer justiça: nem na Constituinte o 
tema teve maior debate. Pura e simplesmente foi re
jeitado. Não se aprofundou sobre a matéria. Agora, 
não; agora, há um amplo debate, uma ampla discus
são. E, nessa discussão, defende-se a tese de haver 
ou não a reeleição. 

Em primeiro lugar, a tese da reeleição foi rejei
tada pela Assembléia Nacional Constituinte, que é 
um poder maior do que o nosso. Somos o Congres
so Nacional. A Assembléia Nacional Constituinte foi 
designada pelo povo brasileiro para fazer uma nova 
Constituição. 

Em segundo lugar, a reeleição foi rejeitada 
pela Assembléia Nacional Constituinte também com 
poder específico para modificar a Constituição, para 
fazer, se fosse o caso, uma nova Constituição. Foi 
rejeitada! Isso impede de se discutir novamente a 
reeleição? Claro que não. É evidente que não. Mas 
aí concordo com o Deputado Almino Affonso: tem 

que ter um plebiscito. Plebiscito, ad referendum, 
não sei. Mas o povo tem que ser consultado. 

Parece-me isso de uma evidência, de um óbvio 
ululante. Permitir a reeleição? Mudar a Constituição? 
Claro que sim. Mas rejeitou a Assembléia Nacional 
Constituinte, rejeitou a Assembléia Nacional Reviso
ra. Mas pode-se discutir. Mas tem que se consultar 
um órgão, uma entidade que é superior à própria As
sembléia Nacional Constituinte, que se chama o 
povo, através do plebiscito. 

Essa é a tese do ilustre Vice-Udér. do Governo, 
Deputado Federal do PSDB de São Paulo, Almino 
Affonso. O seu projeto foi entregue ao Presidente da 
Câmara dos Deputados no dia 6 de agosto. E nas 
gavetas ele está até agora. Um projeto dessa impor
tância, desse significado, que é um pré-requisito 
para decidir juridicamente sobre essa matéria, está 
na Câmara dos Deputados! 

O Deputado Federal Franco Montoro procurou
me com um projeto, de sua autoria e de outros Par
lamentares do PSDB, no sentido de criar o parla
mentarismo. Eu lhe respondi: ora, Montoro, você 
sabe que sou totalmente favorável ao parlamentaris
mo. Lutei, desde guri, lá nas minhas origens, com 
Alberto Pasqualine, pelo parlamentarismo, e conti
nuo a defendê-lo. Mas tem uma coisa, Montoro, 
acho que vocês estão equivocados querendo criar o 
parlamentarismo com uma emenda à Constituição 
pura e simples. Porque o parlamentarismo foi rejeita
do. O que podemos é pedir um novo plebiscito. Paí
ses da Europa, como a Inglaterra, fizeram vários 
plebiscitos para decidir se entravam ou não no Mer
cado Comum Europeu. A Inglaterra, na primeira vez, 
disse não; na segunda disse não, na terceira disse 
não, e 20 anos depois disse sim. 

Então, não fui contra. Não sou a favor. A 
emenda está andando. Pediram que eu pronuncias
se no Senado o meu posicionamento a favor e eu 
disse não. Sou a favor que se faça um plebiscito. 

Haverá de se responder que no parlamentaris
mo houve um plebiscito, e que disse não. É verdade. 

O plebiscito é mais do que a Constituinte. É 
verdade. Mas a Constituinte é mais do que o Con
gresso Nacional. A Assembléia Nacional Constituin
te é mais do que o Congresso Nacional. 

Criar a reeleição sem o plebiscito é ato de vio
lência; e não fica bem. 

Vi pela televisão, em casa, o debate que se tra
vou ontem· e anteontem, aqui, em tomo da biconvo
cação do Congresso Nacional, porque feita pela Pre-
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sidência da República e pelos Presidentes da Câma
ra e do Senado. O Senador Epitacio Cafeteira e ou
tros afirmaram o seguinte: - Mas como? O Presiden
te da República convoca e nós não podemos convo
car? Mas isso é um esvaziamento! É urna falta de 
poder! É esvaziar o Congresso Nacional! O Presi
dente pode convocar?! Nós também podemos! 

Sabemos que não é essa a realidade. Vamos 
ser sinceros, não vamos brincar. O Presidente da 
República, o Presidente José Samey e o Presidente 
da Câmara dos Deputados se reuniram e decidiram 
convocar extraordinariamente, sendo que convoca
dos pelo Presidente da República os Parlamentares 
ganham jeton. "Agora, tem uma coisa - afirmou o 
Presidente -: fica mal, para mim, fazer uma convoca
ção extraordinária para discutir reeleição. Como vai 
soar no mundo o fato de que o sociólogo, intelectual, 
Presidente da República convocar o Congresso 
para, em uma reunião extraordinária, decidir reelei
ção? lssú vai ficar mal". 

"Fazemos o seguinte: o Senhor Presidente 
convoca; e se coloca o que quiser para discutir, por
que isso é só pro forma. Mas convoca. Nós ganha
mosjeton". 

"E os Presidentes da Câmara e do Senado 
convocam e colocam a reeleição". 

Foi isso que aconteceu. Não vamos agora di
zer: E a salvaguarda do Congresso? Estão queren
do esvaziar o Congresso! O Presidente convoca, e 
nós não podemos convocar? É até urna tese que dá 
até para discutir, mas não é essa a tese que está em 
discussão. Aqui, o Presidente convocou de verdade, 
mas a pauta era de mentirinha. Sua Excelência con
vocou de verdade, com uma pauta de mentira. De
pois, o Presidente José Samey e o Presidente da 
Câmara convocaram de mentirinha, com uma pauta 
de verdade, que é a reeleição. O jogo foi feito, a en
cenação foi feita; e estamos nesse debate. 

Lamento que o Senhor Presidente da Repúbli
ca tenha enveredado por esse caminho. Fui daque
les que fiz chegar ao Presidente da República o meu 
pensamento: o momento do Presidente da Repúbli
ca defender a reeleição seria no final deste ano, no 
mês de novembro - praticamente, no final do seu 
mandato. Se Sua Excelência estivesse indo bem- e 
penso que está-, se estivesse tendo sucesso, se a 
inflação continuasse como está, abaixo de um, se a 
economia estivesse indo bem, a reeleição seria uma 
aclamação e o plebiscito um aplauso geral. E não fi
caria devendo a ninguém - ninguém ficaria senhor 
do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Mas o Presiden-

te não aceitou essa sugestão. Parece-me que gosta 
de uma política diferente, engendrada pelos intelec
tuais. 

O Zero Hora publica hoje um artigo fantástico, 
sobre o PFL. Só não vi o Sr. Antonio Carlos Maga
lhães. V. ExA não está aqui. V. ExA, num gesto de 
humildade, não esteve presente. A única dúvida que 
tenho é a seguinte: como V. Exl' disse, em uma 
oportunidade, que reunião do PFL em que V. E:x'l 
não esteja presente não vale, não sei se essa aqui 
vale. Vale? Inclusive o Embaixador veio de Portugal. 
Justiça seja feita, vi o Senador Hugo Napoleão pa
gando as suas contas; S. E~ se licenciou, pagou a 
sua passagem, veio por conta própria, sem diária. 
Mas também é um fato inédito o Embaixador do Bra
sil em Portugal sair de lá, licenciar-se, para participar 
de uma reunião da Executiva do seu Partido. Outro 
dia, um Senador falava desta tribuna criticando o Sr. 
Itamar, que veio de Portugal ao Brasil, sem saber o 
que viria fazer aqui. 

O PFL fez a seguinte comunicação: Senhor 
Presidente, queremos lhe comunicar que o PFL, por 
unanimidade, sem fechar a questão, decidiu que irá 
votar com o senhor, na reeleição - são mais de cem 
votos. A frase - meus amigos, escutem, por gentile
za, porque é interessante - do Presidente da Repú
blica ao PFL está no Zero Hora de hoje. Isso é boni
to nas reuniões do PFL: é uma gargalhada só. E a 
do Fernando Henrique, vamos fazer justiça, é a gar
galhada mais bonita. Ganha da do Deputado Inocên
cio Oliveira, ganha da do Presidente da Câmara. 
Sempre disse que o pai do Senador Hugo Napoleão, 
Líder do Partido, é mais político e S. E:x'l mais diplo
mático; sua gargalhada é de diplomata. E, no meio 
dessa gargalhada só, quando o PFL comunica ao 
Presidente que há cem votos a favor da reeleição, 
Sua Excelência diz a seguinte frase: "Isso é que é 
Partido!" 

Quem diria que o Sr. Fernando Henrique Car
doso saiu do MDB para criar o PSDB, o partido da 
socialdemocracia, das mudanças, das transformaçõ
es, para depois dizer, a respeito do PFL: "Isso é que 
é Partido!" 

E diz isso num desabafo de alegria fantástica. 

Vejo, neste País, duas pessoas com um poder 
de convencimento fantástico: o Sr. Fernando Henri
que Cardoso e o Sr. Antonio Carlos Magalhães. 
Com toda a sinceridade, em nível nacional, digo que 
o poder de convencimento do Sr. Fernando Henri
que é fantástico. Sua Excelência fala, debate, discu-
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te, apresenta, justifica. Muitas vezes, fala o óbvio, 
mas o faz de uma maneira que impressiona. 

A mídia, a imprensa, é fantástica. Defendo a 
reeleição com direito a um plebiscito. Quero ouvir a 
resposta dos juristas, dos meus queridos amigos 
neste Congresso: como pode o Congresso decidir 
reeleição, depois de duas decisões, da Constituinte 
e do Congresso revisor, sem ouvir o povo? E tem 
mais: decidir retroagindo, voltando para trás, dizen
do que vale para o atual Presidente, para os atuais 
Governadores e para os atuais Prefeitos. Fazer 
isso sem ouvir o povo? E tem mais: sem decidir 
como fica. O Presidente fica no cargo e não se li
cencia? Não renuncia? Em que situação fica o 
Presidente? E tem mais: vamos votar a reeleição 
começando pelo fim. A reeleição teria que vir no 
bojo de um processo. 

Vamos debater essa matéria. Penso que quem 
é competente deve ficar, quem é capaz deve conti
nuar. É uma instituição que existe nos Estados Uni
dos, na Europa, nos grandes países. Vamos debatê
la. Mas como será? Já sabemos o que é reeleição. 
Mas como será o resto? Como será usado o dinhei
ro público? Como será a campanha política? Como 
serão os partidos? Como ficará a figura do Governa
dor, do Presidente? De que forma isso será feito? 
Vamos elaborar isso. 

O PFL votou a matéria, mas o ilustre Senador 
do Partido por Minas Gerais, Francelina Pereira, fez 
questão de dizer que apresentou um documento - a 
posteriori, mas apresentou -, para que se vote uma 
legislação urgente para se saber em que termos 
será feita a eleição na reeleição. Ontem, S. Exª fa
lou, da tribuna, que fez isso para que não haja abu
so do poder econômico, abuso da máquina adminis
trativa. A Executiva do PFL, por unanimidade, deci
diu que terá de ser elaborada uma legislação deter
minando de que forma será feita a reeleição do Pre
sidente e do Prefeito do interior. 

Não entendo a razão dessa correria. Hoje, foi 
publicada uma matéria muito triste na Folha de S. 
Paulo, e seu autor é um homem dos mais ilustres, 
Carlos Heitor Cony. Nego-me a trazer a matéria à tri
buna e me nego a lê-la da tribuna, mas ela me cho
cou, pela seriedade do seu autor e porque aquele 
não é o seu estilo, quando ele faz as comparações 
entre o atual Governo e o final do Governo Collor. 

Sr. Presidente, pode ser atropelado. Conseguir 
maioria no Congresso, não é difícil. Eu, Pedro Si
mon, sou candidato à reeleição. Li outro dia, no jor
nal, que o meu amigo Antonio Carlos Magalhães di
zia que a minha reeleição será muito difícil. Deve 

ser! Geralmente, ele conhece bem o que fala, tem 
boas informações. Entretanto, em sendo o Presiden
te da República, o Governador do meu Estado e os 
Prefeitos de toda parte do Rio Grande do Sul candi
datos à reeleição, conseguir voto não será difícil. 
Mas de que maneira? Será que esse é o estilo, a 
história, a biografia do Sr. Fernando Henrique Car
doso? Certamente alguém vai comparar os discur
sos e a ação do Presidente Fernando Henrique Car
doso com os discursos e a ação do Presidente José 
Samey, quando brigou pelos· cinco anos. Alguém vai 
comparar os discursos do Sr. Fernando Henrique 
Cardoso e dos Parlamentares, do então PSDB, com 
os do Sr. Antonio Carlos Magalhães e a distribuição 
de rádio e televisão para conseguir, dizia ele, cinco 
anos para o Sr. Samey. 

Surgiu, então, a frase de um falecido Parla
mentar, por quem eu tinha muito carinho: "É dando 
que se recebe". Que injustiça se fez com o Presiden
te José Samey! Não se convence ninguém neste 
Brasil que o Sr. José Samey não lutou, não brigou 
para ganhar mais um ano. Ora, o Sr. José Samey ti
nha direito a seis, foi eleito com seis anos. Ele con
cordara em abrir mão de um ano, queria cinco. O 
PSDB - com o Sr. Mário Covas na frente - queria 
quatro só, não aceitava cinco. Queria quatro. O es
forço que o Sr. Samey e os seus ministros fizeram 
não foi para lhe dar um ano a mais, não é verdade; 
foi para tirar um e não tirar dois, como queriam. O 
povo não sabe disso. Para a opinião pública o que fi
cou foi que o Sr. José Samey fez o que podia e o 
que não podia - "é dando que se recebe" - para ga
nhar um ano. 

Esse era o Fernando Henrique Cardoso, o bri
lhante Parlamentar que debatia neste Congresso 
Nacional. Eu penso que o Fernando Henrique Car
doso ganha o plebiscito, pois conta com o apoio da 
mídia, do Congresso Nacional, dos Parlamentares, 
dos Governadores, dos Deputados Federais e até 
da inflação, que está praticamente perto de zero. 
Entendo mais: ganhando o plebiscito, praticamente 
fica estabilizada a sua reeleição. Se ganhar o plebi
scito, a reeleição será alcançada. Se o povo disser 
sim à reeleição, estará dizendo sim a Fernando Hen
rique Cardoso. 

Dessa forma, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não ficará devendo a reeleição nem para 
o Senador Antonio Carlos, nem para o seu filho, o 
Presidente da Câmara, Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, nem para o Ministro da Política que 
diz que está saindo do PMDB, quando já devia 
ter saído. O Sr. Luiz Carlos Santos já deveria ter 
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saído do PMDB, não sei o que ele faz no PMDB por
que sua tradição é ficar do lado de quem está no po
der. Foi assim na época do Orestes Quércia, do Luiz 
Antônio Fleury Filho, do Fernando Henrique Cardoso 
e Itamar e agora novamente com o Fernando Henri
que Cardoso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a reelei
ção passando a toque de caixa, motorizada, passan
do como um rolo compressor em cima da Câmara, 
do Senado e da sociedade, o Sr. Fernando Henrique 
fica amarrado. "Reeleito sim, mas lembre-se que o 
senhor está aí por minha causa, está aí porque eu 
garanti. • Quantas serão as autoridades a dizer isso! 
O que ele poderá responder? 

Sair do plebiscito? É o povo que vai decidir, é o 
povo que vai dar a última palavra; é o povo que vai 
dizer sim ou não. Pelo que sinto, pelo debate, pelas 
conversas que tenho, inclusive, no Rio Grande do 
Sul, o povo vai dizer sim. Então, o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso sai consagrado. Sua Excelência 
sai com a credibilidade aa vontade popular porque 
não violentou a Constituição, não violentou suas de
cisões anteriores, não alterou o seu posicionamento, 
pois votou contra a reeleição na Constituinte; não 
terá votado contra o seu posicionamento na época 
em que era ministro do Itamar, quando se falou em 
reeleição e ele ficou quieto, porque a reeleição po
deria implicar em Itamar novamente. 

Plebiscito é plebiscito! Fala o povo e não fala 
mais ninguém! Decide o povo e não decide mais nin
guém! 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor, com todo o respeito que tenho por V. Exª, devo 
dizer que o seu tempo já se esgotou. Peço que V. 
Exª encerre o seu brilhante discurso. 

O SR. PEDRO SIMON - Encerro, Sr. Presiden
te, falando com profunda sinceridade. Faço um ape
lo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. Se
nhor Presidente, quer votar agora, vote! Quer votar 
depois, vote! Se eu fosse o Presidente da República 
deixaria para votar esse projeto em novembro ou de
zembro. Não misture, Presidente, esse projeto com 
eleição de Presidente do Senado, com eleição de 
Presidente da Câmara. Estão colocando-o numa ar
madilha, Senhor Presidente! O senhor vai sair-se 
mal, seja qual for o resultado. 

Não entre nessa, Presidente! Continue fazendo 
um governo que tenha seriedade, credibilidade e as
sim Vossa Excelência conseguirá o plebiscito. Mas 
se Vossa Excelência quer votar agora, se Vossa Ex
celência tem tal tipo de compromisso que não pode 
mais recuar, vote agora, mas aceite a proposta de 

reeleição com plebiscito. Tendo Vossa Excelência a 
reeleição com plebiscito aí, sim, irá valer à pena fi
car, aí Vossa Excelência ficará sentado na cadeira 
com um mandato popular, tendo amigos a quem 
agradecer, mas não devendo nada a ninguém, com 
contas a ter que prestar. Caso contrário, Senhor 
Presidente, Vossa Excelência poderá ganhar- não 
tenho nenhuma dúvida de que a vitória no Congres
so Nacional será muito fácil - mas não será um bom 
ato em sua biografia. A história não contará isso 
como a história de um grande estadista. A história 
contará isso como a história de mais alguém que 
usou o Poder, portanto, não foi tão difícil. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Conce
do a palavra ao Senador José Roberto Arruda, como 
Líder. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores. o Correio Braziliense e 
todos os órgãos dos Diários Associados publicam 
hoje editorial de primeira página que peço à Mesa 
seja transcrito nos Anais desta Casa. 

O editorial do Correio Braziliense, que se inti
tula "A Legitimidade da Reeleição", diz que o tema 
da reeleição ocupa há meses espaço nobre na 
agenda política do País e é, inclusive, um dos itens 
da convocação extraordinária do Congresso Nacio
nal. 

Diz o editorial: 

O que está posto ao exame dos parla
mentares - e nem sempre é transmitido com a 
devida clareza à opinião pública - é algo sim
ples: o direito de o eleitor manifestar-se, de 
forma direta e insofismável, a respeito do de
sempenho de seus governantes - prefeitos, 
governadores ou presidente da República. 

Reeleição, é preciso que se diga - ain
da que pareça óbvio a muitos -, não é no
meação ou prorrogação de mandato: é ape
nas o direito que o governante tem de dispu
tar, pelo voto direto, secreto e universal, em 
condições de igualdade com os demais can
didatos, mais um mandato governativo. Está 
longe, pois, de ser privilégio, abuso de poder 
ou transgressão da norma democrática. 

Diz ainda esse editorial que: 
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... antes de ser plataforma política des
se ou daquele governante, o direito à reelei
ção é um dos fundamentos mais legítimos 
do regime democrático, adotado por algu
mas das mais sólidas e tradicionais demo
cracias do planeta, como Estados Unidos e 
França. 

É um direito do cidadão, um instrumen
to a seu serviço, na medida em que lhe pro
picia julgar, sem mediações, os seus gover
nantes a cada fim de exercício. Parte subs
tantiva das críticas em curso à reeleição en
fatiza o risco de uso indevido da máquina 
administrativa do Estado por parte do gover
nante que se recandidata. 

O risco, de fato, existe, mas independe 
da circunstância de ser ou não o governante 
diretamente o candidato. O mesmo mau uso 
pode se dar- e é o que demonstra a história 
eleitoral brasileira - por meio de apoio a ou
tro candidato, ligado politicamente ao gover
nante. 

Esse editorial, do qual peço transcrição nos 
Anais desta Casa, vai por aí afora e termina dizendo: 

A tese é legítima e não pode ser ava
liada sob a inspiração de casuísmos e inte
resses menores, expressos em argumentos 
cabotinos e inconsistentes, que admitem a 
reeleição como princípio, mas pretendem 
dela excluir o atual Presidente da República. 
Porquê? 

Se a reeleição é um fundamento bené
fico para a consolidação democrática - e o 
é, como o indica sua prática em democra
cias mais avançadas-, não pode surgir en
tre nós marcada por casuísmos e exclusões, 
que a tomariam viciada na origem. 

A adoção do princípio reeletivo favore
ce o amadurecimento de nossa democracia 
e o aperfeiçoamento das instituições. 

Este editorial do Correio Braziliense, Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, pareceu adivinhar o 
pronunciamento que faria aqui o nobre Senador Pe
dro Simon, que aproveitou, inclusive, o seu pronun
ciamento para já se declarar candidato à sua própria 
reeleição, o que eu, particularmente, considero ab
solutamente legítimo, não só pelo mandato que faz, 
não só pela biografia que tem, pela coerência políti
ca, que é marca ... 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, se a 
Constituição tiver que ser mudada, não sou can
didato à reeleição; se a Constituição tiver que ser 
mudada, eu retiro a minha candidatura, pelo 
amor de Deus! 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Eu não 
aparteei V. Exl' nos 12 minutos que excederam o 
tempo de V. Exl', porque não quis atrapalhar o seu 
motivado discurso. E na comunicação de liderança, 
infelizmente, não poderei conceder-lhe um aparte, o 
que enriqueceria a minha biografia, Sr. Senador. 
Mas quero dizer principalmente, não só ao Senador 
Pedro Simon, mas aos Srs. Senadores, aos Srs. 
Parlamentares e à sociedade brasileira, que esse 
Governo conseguiu a menor taxa de inflação nos úl
timos 46 anos da vida brasileira, algo que começou 
no Governo Itamar Franco, do qual, inclusive, o Se
nador Pedro Simon foi Líder, base lançada que leva 
este País a um momento importante da sua história, 
porque tem democracia, estabilidade econômica e 
pode ter, a partir de agora, um projeto consistente 
de País, que passa por mudanças estruturais pela 
via democrática, que é a única que dá legitimidade 
ao processo de mudanças. 

É natural, Sr. Presidente, que no processo de
mocrático tenhamos as nossas divergências - abso
lutamente natural. Não faço nenhuma restrição, nem 
poderia fazê-lo, porque isso é básico do sistema de
mocrático, mas faço questão de pedir a esta Casa a 
transcrição do editorial de todos os periódicos dos 
Diários Associados, porque neste momento impor
tante de reflexão de todos os que pensam o País 
vem o Correio Braziliense e vêm os Diários Asso
ciados, com tradição de mais de cem anos na histó
ria da vida política brasileira, exprimir de forma clara 
e insofismável não só a sua posição como órgãos de 
divulgação e de imprensa, mas o que é a opinião 
francamente majoritária da sociedade brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- V. Exl' 
será atendido, na forma regimental. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

EDITORIAL 

A LEGITIMIDADE DA REELEIÇÃO 

O tema da reeleição do Presidente da República ocupa há 

meses espaço nobre na agenda política do país. É, inclusive, a cau

sa central da presente convocação extraordinária do Congresso. 
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O que está posto ao exame dos par1amentares - e nem 

sempre é transmitido com a devida clareza à opinião pública - é 

algo simples: o direito de o eleitor manifestar-se, de forma direta e 

insofismável, a respeito do desempenho de seus governantes -

prefeitos, governadores ou presidente da República. 

Reeleição. é preciso que se diga- ainda que pareça óbvio 

a muitos -. não é nomeação ou prorrogação de mandato: é ape

nas o direito que o governante tem de disputar, pelo voto direto, 

secreto e universal, em condições de igualdade com os den.ais 

candidatos, mais um mandato governativo. Está longe, pois, de 

ser privilégio, abuso de poder ou transgressão da norma demo

crática. 

Muito ao contrário: antes de ser plataforma política desse 

ou daquele governante, o direito à reeleição é um dos fundamen

tos mais legítimos do regime democrático, adotado por algumas 

das mais sólidas e tradicionais democracias do planeta, como Es
tados Unidos e França. 

É um direito do cidadão, um instrumento a seu serviço, na 

medida em que lhe propicia julgar, sem mediações, os seus go

vernantes a cada fim de exercício. Parte substantiva das críticas 

em curso à reeleição enfatiza o risco de uso indevido da máquina 

administrativa do Estado por parte do governante que se recandi

data. 

O risco, de fato, existe, mas independe da circunstância de 

ser ou não o governante dire1amente candidato. O mesmo mau 

uso pode se dar - e é o que demonstra a história eleitoral brasilei

ra- por meio de apoio a outro candidato, ligado politicamente ao 

governante. 

Em 1930, fez-se uma revolução para, entre outras coisas, 

sanear o processo eleitoral, marcado por eleições viciadas, com 

clara interferência do Estado. E não havia reeleição. Não é, pois, 

esse o cerne da questão, mas a escassez de meios, a serviço do 

cidadão, para fiscalizar o processo eleitoral. É esse o aspecto que 

precisa ser enfatizado no bojo da reforma política, em curso no 

Congresso. 

Nos Estados Unidos, paradigma da democracia contempo

rânea, o princípio da reeleição jamais foi questionado. O presiden

te da República disputa novo mandato sem deixar o cargo. É can

didato e governante simultaneamente, sem que disso resulte 

dano ao interesse publico. As instituições asseguram lisura e iso

nomia ao pleito. As freqüentes derrotas de presidentes america

nos que buscam a reeleição evidenciam que estar no poder não 
garante, a priori, vantagens eleitorais. 

O presidente Fernando Henrique Cardoso pleiteia o direito 

a recandidatar-se. É uma aspiração legítima, posta ao soberano 

exame do Congresso. O presidente está à frente de um governo 

que tem obtido resultados excepcionais no combate à inflação e 

no ajuste da economia. Colhe, com isso, apoio substantivo junto 

ao público, segundo o atestam sucessivas pesquisas de opinião. 

É uma obra administrativa que pleiteia, pelo voto popular, 

continuidade, em nome da preservação de conquistas obtidas a 

muito custo pela sociedade. Nada mais justo, nessas circunstl!n-

cias, que buscar o aval da população para um novo período go
vernativo. 

A tese é legítima e não pode ser avaliada sob a inspiração 

de casuísmos e interesses menores, expressos em argumentos 

cabotinos e inconsistentes, que admitem a reeleição como princí

pio, mas pretendem dela excluir o atual presidente da República. 

Porquê? 

Se a reeleição é um fundamento benéfico para a consoli

dação democrática- e o é, corno o indica sua prática em demo

cracias mais avançadas-, não pode surgir entre nós marcada por 

casuísmos e exclusões, que a tomariam viciada na origem. 

A adoção do princípio reeletivo favorece o amadurecimento 

de nossa democracia e o aperfeiçoamento das instituições. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu T uma) - Conce
do a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira, para co
municação como Líder, por 5 minutos. 

Em seguida, falará o Senador Osmar Dias, 
como orador inscrito, e, posterionnente, o Senador 
Roberto Freire, como Líder. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA (PPB-MA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
inicialmente quero dizer a V. Ex' que gostaria que os 
meus cinco minutos tivessem o mesmo tamanho dos 
cinco minutos do nobre Líder José Roberto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Esta 
Mesa tem sido tolerante, tem alertado o orador de
pois do seu tempo esgotado, quando seria correto 
alertá-lo um minuto antes. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Pois não. 

Sr. Presidente, o nobre Senador José Roberto 
Arruda acaba de ler um editorial do Correio Brazi
liense, órgão que também aprecio. Mas convém no
tar que esse mesmo editorial consta do Estado de 
S. Paulo, que ele consta de quatro jornais. É a mídia 
que está fazendo a campanha da reeleição. Não é 
um jornal, é algo mais do que um jornal. 

Como disse o Senador Pedro Simon, a Consti
tuinte rejeitou a reeleição; a assembléia revisora 
também a rejeitou. E, de repente, o argumento de 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso dimi
nuiu a inflação é o argumento da reeleição. Ou seja, 
a reeleição está fulanizada. E eu não voto em nada 
que seja fulanizado. 

Fui o único Senador que encaminhou contraria
mente à criação da CPMF quando da sua votação, 
porque o argumento favorável à CPMF era que o Mi
nistro da Saúde era o Sr. Adib Jatene. Não temos 
mais o Jatene e a CPMFvai entrar em vigor agora. 
Isso não tem sentido. 
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Não vou ler aqui outros editarias, como, por 
exemplo, o do Carlos Heitor Cony, que merece uma 
leitura mas que não vou inserir nos Anais da Casa. 

O que trouxe hoje o Partido Progressista Brasi~ 
leiro a fazer uma comunicação de liderança foi um 
discurso do nobre Senador José Fogaça ontem. S. 
Exª dizia que estava temendo o mandado de segu~ 
rança a que estávamos dando entrada no Supremo 
Tribunal Federal, pois estaríamos impondo limitaçõ
es dramáticas ao Poder Executivo se o Poder Judi~ 
ciário dissesse que a nossa interpretação é correta. 

O Partido, primeiro, pelos seus Líderes no Se~ 
nado e na Câmara, levantou questão de ordem con
tra o ato convocatório do Poder Legislativo, porque 
interferia num ato perfeito e acabado do Senhor Pre
sidente da República. Eu mesmo, desta tribuna, 
apresentei questão de ordem que não foi aceita pelo 
Presidente do Senado Federal. 

Só nos restava decidir, como Partido, se dáva
mos entrada ou não na medida. Reunimos a Execu
tiva Nacional, que, por unanimidade, ali presente o 
Ministro Francisco Domelles, resolveu que o cami~ 
nho seria o Supremo Tribunal Federal, para esclare
cer. Até porque essa foi a função dada ao Supremo 
na própria Constituição. 

Sr. Presidente, quando aqui chegamos, prome~ 
temos e juramos cumprir e defender a Constituição. 
Mas quando queremos dar prosseguimento, dar 
sentido a esse juramento, batendo à porta do Poder 
Judiciário para aquela Corte nos dizer o que é cons
titucional e o que é inconstitucional, o nobre Senador 
José Fogaça entende que essa atitude significa co
locar em risco o Poder Legislativo. 

Estamos usando argumentos que não são 
constitucionais, temos medo de que se esclareça 
que estamos invadindo um terreno que não devería
mos. Discutimos nesta Casa se o Congresso Nacio
nal não ficaria diminuído se houvesse uma convoca
ção pelo Poder Executivo. A nossa posição, real~ 

mente, é menor. Quando há convocação do Poder 
Executivo, paga-se ajuda-de-custo, o que não acon
tece quando há autoconvocação do Congresso. Por
tanto, as situações são diferentes. Mas não é essa a 
prevalência, e sim quando um ato jurídico é perfeito 
e acabado, como o foi no caso da convocação do 
Presidente da República, não se pode atropelar 
esse ato. 

É isso o que queremos ouvir do Supremo Tri
bunal Federal. Queremos apenas que aquela Corte 
declare se está correto o segundo ato convocatório 
ou se manteremos o primeiro. O que vamos querer 
saber é se podemos aditar ou aditivar alguma maté-

ria ao ato convocatório. Isso não é gasolina para ser 
aditivada, é uma matéria constitucional, não é uma 
matéria política! 

Sr. Presidente, estou aqui, em nome do meu 
partido, exatamente para dizer que o que queremos, 
através de procuração enviada pelo Presidente do 
meu Partido, Senador Esperidião Amin, para uma 
decisão da Executiva Nacional do Partido Progres
sista Brasileiro, é tã~somente bater às portas do 
Supremo ~ ato este garantido pela Constituição - e 
perguntar àquela Corte o que está certo em relação 
ao que o próprio Congresso redigiu. A atual Consti
tuição não foi redigida nem pelo Poder Executivo, 
nem pelo Poder Judiciário. Queremos apenas que o 
Poder Judiciário nos oriente não em relação à linha 
gramatical da matéria, mas à sua correção constitu~ 
cional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) ~ Senador 

Osmar Dias, V. Ex- está inscrito, mas o Senador Ro~ 
berto Freire pede a palavra como Líder. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, concor
do em conceder a palavra, em primeiro lugar, ao Lí
der do PPS. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Dessa 
forma, concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS~PE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Inicialmente, quero agradecer a gentileza do Sena
dor Osmar Dias, até para darmos continuidade à 
matéria. Não sei se S. Exª vai falar sobre reeleição, 
mas é este o tema que me traz hoje à tribuna. 

É com muita tranqüilidade que abordo esse 
tema, porque ele correspo1. ie a um posicionamento 
histórico do nosso partido. 

Em 1946, o Partido Comunista Brasileiro votou 
na Constituinte favoravelmente ao princípio da r~ 
leição, argumentando que o presidencialismo, com 
mandato de quatro anos, é profundamente democrá
tico, para que se dê oportunidade a um mandato 
consecutivo. A decisão é, evidentemente, da sobera
nia popular. 

Em 1986, na outra Assembléia Nacional Cons
tituinte, 40 anos depois, como Líder do Partido C~ 
munista Brasileiro, apresentei emenda favorável à 
reeleição, por um mandato consecutivo, para todos 
os cargos executivos no País. Foi uma emenda der
rotada. 

Na Revisão Constitucional, já como PPS e não 
mais como PCdoB, vohmos favoravelmente ao insti-
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tuto da reeleição. E queremos reafirmar que mante
mos essa nossa posição. Somos favoráveis ao insti
tuto da reeleição com uma diferença: nas oportuni
dades anteriores, tínhamos a competência originá
ria, porque era do poder constituinte, o derivado de 
um poder constituinte na revisão; portanto, não pre
cisávamos de nenhum referendum ou consulta po
pular, porque, originariamente, tínhamos o poder de 
fixar as instituições brasileiras. Por emenda ordinária 
não. É da essência da democracia a periodicidade 
de mandatos. 

Vamos mudar, mudar no processo, no meio 
de um mandato. Portanto, para haver legitimidade, 
precisa ser legitimado pela vontade popular. Não 
apenas pela democracia representativa, mas subs
tanciando essa decisão através de um plebiscito 
previamente, ou a posteriori por um referendum. 

Trouxemos a esta Casa, para o conhecimen
to dos Srs. Senadores e da opinião pública, docu
mento que o Partido Popular Socialista, neste mo
mento, junto com o Partido Verde, apresentou ao 
Presidente da República em relação ao nosso po
sicionamento e que, portanto, apresenta à Nação. 

A nota é a seguinte: 

Nota dos parlamentares do PPS e PV 
acerca da tese da reeleição e da democra
cia direta. 

O debate sobre a reeleição do presi
dente, governadores e prefeitos tomou-se o 
centro das discussões no País, polarizando 
entre os que apóiam o referido instituto e os 
que o negam. 

Reconhecendo que a reeleição ofere
ce uma nova oportunidade de escolha aos 
eleitores, aumentando, com isso, o seu po
der, afirmamos, no entanto, que essa mu
dança só terá sentido para garantia de sua 
legitimidade se for submetida a uma con
sulta popular. 

O centro da divergência, ao contrário 
do maniqueísmo oposicionista manifestado 
por setores à Esquerda e à Direita, não 
está na aceitação ou recusa da tese da 
reeleição. Para nós, o confronto, este sim 
democrático, deve se dar na possibilidade 
ou não de uma consulta popular. 

O Brasil, em consonância com o de
senvolvimento mundial, além de condições 
políticas e sociais, por força da revolução 
nas comunicações e na informática, reúne 
também conquistas técnicas inéditas em 

nossa história que viabilizam uma nova base 
para a ampliação da democracia repre
sentativa por intermédio do exercício da de
mocracia direta. 

Não se trata de negar ao Congresso 
sua legitimidade, mas sim de fortalecê-la, 
onde o nível de informação e conscientiza
ção democrática aumenta e com ele a ca
pacidade de avaliar e criticar os governan
tes. 

A consulta popular, ao invés de dimi
nuir o papel do Parlamento, vai aproximá
lo ainda mais da opinião pública, levando a 
cidadania a estabelecer compromissos 
mais sólidos e duradouros com as decisõ
es políticas nacionais. 

Aliar-se aos setores do malufismo 
com o propósito de barrar o projeto de ree
leição pode confundir e desorientar as for
ças de oposição de Esquerda, cujo cami
nho, no nosso entender, é fortalecer a de
cisão popular, ampliar a democracia e pre
parar uma alternativa para a maneira como 
o Brasil está se integrando no irreversível 
processo de globalização da economia. 

Não podemos aceitar, tampouco, que 
a questão da reeleição, pela sua importân
cia institucional, esteja vinculada ao jogo de 
interesses menores, embora legítimos, que 
permeia as sucessões das Mesas na Câma
ra e no Senado. Decisões estruturais da de
mocracia não podem se confundir com inte
resses conjunturais de políticos ou partidos. 

Dentro desse quadro, afirmamos uma 
posição pela reeleição com referendum, 
por acharmos que nenhuma das forças 
representadas no Congresso ou fora dele 
pode se considerar a dona da verdade. Se 
quisermos realmente pensar um novo País é 
importante reconhecer com humildade que o 
caminho será construído em conjunto. 

O processo da reeleição carrega com 
ele um outro debate: que propostas políti
cas conduzem o Brasil para o Século XXI. 

Quem se propõe a uma navegação 
de longo curso deve buscar desde agora a 
desenvolver a sua visão de futuro reafir
mando sua confiança na capacidade de 
escolha do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Pode
ríamos dar seqüência aos oradores, passando a 
palavra ao Senador Osmar Dias e, em seguida, a 
V. Exll. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (Sem Partido-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, para retri
buir a gentileza do Senador José Eduardo Outra, 
pretendo utilizar apenas o tempo que cabe às Lide
ranças, menos de cinco minutos, e aproveito até 
para falar pela liderança dos sem-partido! 

Hoje eu faria um pronunciamento a respeito de 
um dos temas que constam da pauta, como bem 
disse o Senador Pedro Simon, "de mentirinha" da 
convocação extraordinária. Houve uma outra con
vocação que, segundo o Senador Pedro Simon, é 
de "mentirinha", mas há uma pauta verdadeira. E é 
este o apelo que quero fazer: já que fomos convo
cados pelo Presidente da Câmara, do Senado e 
pelo Presidente da República, na minha opinião, 
temos a responsabilidade de transformar as duas 
pautas em verdadeiras e as duas convocações em 
verdadeiras. Não cabe ao Presidente da Repúbli
ca, bem como ao Presidente do Senado e da Câ
mara, que essas pautas sejam transformadas em 
absolutamente verdadeiras. Cabe ao Senado da 
República. 

Se durante a convocação extraordinária de
batermos apenas a emenda da reeleição e ficar
mos restritos a discutir apenas a eleição para a 
Presidência da Câmara e do Senado, estaremos, 
sim, condenando a pauta elaborada pelo Presiden
te da República a ser uma pauta não-verdadeira. 
Mas penso que não se trata de responsabilidade 
do Presidente da República. Nela estão contidas 
matérias de extrema importância para o País: a re
forma administrativa, a ser discutida pela Câmara; 
a reforma da Previdência, a ser discutida pelo Se
nado; a própria Lei de Cultivares, sobre a qual já 
me pronunciei aqui esta semana. 

No entanto, ficarei frustrado - sei que tam
bém a sociedade brasileira ficará - se nos limitar
mos a discutir, nesse período de convocação ex
traordinária, com custos ao País - isso não pode 
ser negado-. apenas a emenda da reeleição. 

Por isso, utilizo esse tempo - menos de cinco 
minutos, Sr. Presidente - para fazer um apelo às 
Lideranças de todos os Partidos. Consultei o Pre
sidente da Comissão de Relações Exteriores e De-

fesa Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que me ensinou que as Comissões podem funcio
nar, desde que seja para tratar de assuntos relativos 
à pauta de convocação - uma ou outra convocação. 
Faço um apelo às Lideranças para que as Comissõ
es funcionem, para que se coloque em debate toda 
a pauta que faz parte da convocação do Presidente 
da República e toda a pauta que faz parte da convo
cação dos Presidentes da Câmara e do Senado. As 
matérias, depois de discutidas nas Comissões, de
vem vir ao debate do Plenário, para serem aprova
das, se for o caso. Digo isso, Sr. Presidente, porque 
passamos um grande período, no ano passado, sem 
votar absolutamente nada, e quando chegamos ao 
final do ano, quando já estávamos no final do perío
do legislativo, fomos obrigados a votar durante o pe
ríodo da manhã, da tarde e da noite, muitas vezes 
sem o tempo devido para estudarmos as matérias 
que estavam em votação. 

Se vamos permanecer aqui, convocados, ga
nhando para isso, vamos trabalhar para fazer jus a 
essa convocação. Por isso, reitero o apelo às Li
deranças dos partidos no sentido de que coloquem 
efetivamente em funcionamento as Comissões 
para que possamos votar, ou pelo menos debater, 
todas as matérias que constam das duas pautas. 
Assim, elas serão verdadeiras. Cabe ao Senado e 
à Câmara transformá-las em verdadeiras, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Ape
nas para esclarecer a V. Exª- não sei se regimen
talmente o Presidente pode fazê-lo -: hoje, das 
11 h30min até as 14h, as Lideranças que puderam 
comparecer ao gabinete do Senador Elcio Alvares 
discutiram a questão que V. Exª levanta. Foram 
realmente indicados os projetas que já podem ser 
discutidos nas Comissões para que imediatamente 
se lhes possa requerer a urgência urgentíssima, a 
fim de serem votados pelo Plenário. Acredito que 
o apelo de V. Exª fez eco, por antecipação, e que 
todos estamos empenhados para que isso aconte
ça o mais rápido possível. 

Desculpe a explicação, mas é apenas para 
esclarecer a opinião pública, que deve ter ouvido 
V. Exª neste instante. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação de 
Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra, para uma comunicação de Liderança. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Para uma comunicação de Liderança. Sem revisão 
do orador.} - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, o resultado da reunião de Líderes que tivemos 
hoje no sentido de indicar matérias em condições 
de serem votadas durante a convocação extraordi
nária, comprova, de maneira muito clara, que na 
verdade o único objetivo desta Convocação é o de 
se votar a proposta de reeleição. Depois de nos 
debruçarmos sobre toda a pauta, as duas pautas -
a de mentira e a de verdade -, conseguimos locali
zar duas matérias que poderemos incluir na pauta 
da próxima semana: o Fenapol e a questão do por
te de armas. São as duas matérias que o Senado 
deve votar durante a próxima semana. Na verdade, 
se fosse possível constitucionalmente, muito pro
vavelmente, neste período extraordinário, ape
nas a Câmara sería convocada, e não o Senado, 
porque o assunto que interessa ao Presidente da 
República é apenas a reeleição. E a partir de 
agora, parece que até os argumentos na defesa 
da reeleição vão ser os editoriais publicados na 
imprensa. 

Nós, do PT, vamos votar contrariamente à 
proposta da reeleição com a mesma autoridade 
com que o fizemos na Constituinte, em 1988, e 
em 1993, na Revisão Constitucional, apesar de 
naquela época as pesquisas de opinião, as mes
mas pesquisas de opinião que hoje são apresen
tadas como justificativa para aprovar a reeleição, 
apontarem o candidato do PT como um possível 
vencedor das eleições de 1993, com 42% 

Votamos favoravelmente à redução do 
mandato presidencial para quatro anos e vota
mos contrariamente à reeleição. Entendemos 
que a democracia não pode transformar-se em 
um instrumento que, eventual ou conjuntural
mente, venha ser utilizado a favor de quem este
ja bem nas pesquisas, ou, por outro lado, contra 
os que porventura possam estar mal colocado 
nas pesquisas. Se assim fosse, a democracia 
perderia o seu caráter universal de ser ao mes
mo tempo meio e fim. E é isso que se está pro
pondo neste momento da defesa da tese da ree
leição. Não me venham com os argumentos dos 
países mais desenvolvidos, porque com exceção 
dos Estados Unidos, todos os outros que são ci
tados são países parlamentaristas. Por essa ra
zão, não podem ser utilizados como argumentos 
neste País de um presidencialismo imperial, úni
co no mundo, que é um presidencialismo com 
medida provisória. Não se pode nem citar o 

exemplo dos Estados Unidos, onde a Constituição, 
desde sua origem, é extremamente libertária e prevê 
inclusive o direito de rebelião contra a tirania, numa 
tradição profundamente diferente da nossa. 

Se verificarmos a própria evolução da legis
lação americana, veremos que, de lá para cá, 
houve uma restrição desse direito de reeleição, 
que era antes absoluto e depois foi restrito a 
apenas um mandato. 

No Brasil, diz-se que aprovar a reeleição é 
um avanço da democracia, uma evolução do di
reito democrático brasileiro. Mas a evolução do 
direito democrático se dá exatamente no sentido 
contrário. Antes, era proibida a reeleição apenas 
para os Presidentes da República, já previsto na 
primeira Constituição; depois, proibiu-se a reelei
ção para os Governadores; e, por fim, proibiu-se 
a reeleição para os Prefeitos. 

Portanto, a evolução do direito democrático 
brasileiro se dá exatamente no sentido contrário 
daquele que está sendo proposto hoje como 
uma evolução democrática. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se utiliza
rem, como argumento favorável à reeleição, o 
fato de que a população hoje querer a continui
dade do Governo, no futuro, esse mesmo argu
mento poderá vir a ser utilizado para fechar o 
Congresso; no futuro, esse mesmo argumento 
poderá ser utilizado para aprovar a pena de mor
te; no futuro, esse mesmo argumento será utili
zado para fechar a democracia brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se se fizer 
uma pesquisa de opinião hoje, é bem possível 
que a maioria da população brasileira veja o 
Congresso como dispensável. Conhecemos mui
to bem a manipulação que essas pesquisas so
frem a partir do momento em que se define a 
quem interessam. 

A partir do ponto em que as pesquisas de 
opinião passam a ser a justificativa para se esta
belecerem medidas casuísticas na democracia 
brasileira, passamos a contribuir para o seu re
trocesso, porque o grande problema do Brasil é 
a •fulanização• das leis. Da mesma forma que ti
vemos a "fulanização" da Lei Afonso Arinos, que 
coibia a discriminação racial, da Lei Fleury, que 
foi criada especificamente para livrar um carras
co da ditadura da cadeia, está-se criando a Lei 
FHC, que permite a reeleição do Presidente. En
tendemos que essa "fulanização" das leis brasi
leiras não contribui para o aperfeiçoamento da 
nossa democracia. 
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Portanto, coerentemente com a pos1çao 
que adotamos em 1993 - aliás, a mesma de mui
tos que hoje são grandes arautos da reeleição -. 
reafirmamos a nossa posição contrária à propos
ta de reeleição e lamentamos, inclusive, que o 
Congresso Nacional esteja sendo convocado ex
clusivamente para debater essa matéria. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jeffer
son Peres. S. Exi! dispõe de 20 minutos para o 
seu pronunciamento. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Srªs e Srs. Senadores, já que 
o ilustre S~nador Pedro Simon antecipou o debate, 
neste plenário, sobre reeleição, vamos dar-lhe se
qüência, embora sem o mesmo brilhantismo. 

Desde o segundo semestre do ano passado, a 
questão da reeleição, ou melhor, da reelegibilidade 
do Presidente da República e dos executivos esta
duais e municipais praticamente monopoliza a agen
da dos debates nacionais. 

Temia muito, e manifestei isto há um ano, que 
a deflagração da questão da reelegibilidade acabas
se atropelando o processo de reformas neste Con
gresso, o que parece estar acontecendo. 

Considerada, até pouco tempo atrás, como ló
gico desenlace de um bem sucedido processo de re
formas constitucionais e estruturais, de que o País 
tão logo e urgentemente necessita para reencontrar 
o caminho do crescimento econômico e, assim, pro
mover a correção de seculares injustiças sociais, a 
reeleição, agora, é percebida como garantia da con
tinuidade e do êxito dessa reforma. Pelo menos é 
essa a percepção dominante nos círculos políticos, 
empresariais e em outros segmentos formadores de 
opinião. 

Como dizia um dos fundadores da sociologia 
americana, William Isaac Thomas, se uma situação 
é definida como real pelos seus participantes, aca
bará sendo real em seus resultados, ou, para ficar
mos com Pirandello: "Cosi e, se vi pare", ou seja, 
"Assim é se lhe parece". 

Quero deixar claro que, a par dessas consta
tações de fato, sou pessoalmente favorável ao ins
tituto da reelegibilidade dos executivos porque, an
tes de mais nada, acrescenta à lista de direitos do 
cidadão a prerrogativa de formular um julgamento 
retrospectivo sobre o desempenho dessas admi-

nistrações. Tal convicção, no entanto, não me impe
de de compartilhar das preocupações manifestadas 
em todos os quadrantes da vida brasileira quanto 
aos perigos do uso indevido, abusivo e aético da 
chamada máquina administrativa por governantes 
dispostos a tudo, ou quase tudo, para conquistarem 
um segundo mandato. 

Srªs e Srs. Senadores, é impossível ignorar 
que esses abusos são e sempre foram endêmi
cos ao longo da nossa experiência republicana, 
com os oligarcas de plantão distribuindo favores 
e empregos à custa do contribuinte, com a finali
dade de se perpetuarem no poder através de 
seus herdeiros. Seja como for, o debate atual 
trouxe o tema à baila com renovado vigor e con
sidero do dever de todos nós, legisladores, colo
car a nossa imaginação a serviço de soluções 
adequadas e duradouras. 

Com esta intenção, pretendo contribuir para 
o aprimoramento da Emenda Mendonça Filho 
quando de sua chegada a esta Casa, provavel
mente em fevereiro - na hipótese de ser aprova
da, obviamente -, como proposta que estabelece 
a desincompatibilização dos executivos, candi
datos à reeleição, 30 dias antes do pleito, vindo 
estes a serem substituídos pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, no caso do Presiden
te da República, pelo Presidente do respectivo 
Tribunal de Justiça, no caso do governador de 
Estado ou do Distrito Federal, e pelo juiz mais 
antigo ou designado pelo Presidente do Tribunal 
da comarca, no caso do prefeito. 

O raciocínio que fundamenta a minha iniciativa 
parte do reconhecimento de que a desincompatibili
zação, tal como ocorre no ordenamento jurídico, é 
inócua com a substituição dos governantes por seus 
respectivos vices. Sendo o vice eleito juntamente 
com o titular - pertencendo, portanto, ao mesmo par
tido ou coligação, enfim, ao mesmo esquema políti
co -. claro está que a desincompatibilização não as
segura a isenção das decisões e dos procedimentos 
administrativos durante o processo eleitoral. 

A Emenda Mendonça Filho não conter a de~' l

compatibilização é um erro, mas mesmo que corlli
vesse, a desincompatibilização, tal como existe, é 
uma farsa. Como acabo de dizer, o vice é do mesmo 
grupo político, geralmente, do governante. } vezes 
é até um subalterno, estritamente obediente às or
dens do seu chefe político. 

PC'rtanto, o afastamento do governador ou do 
prefeito, com a assunção do seu vice, é inócua, in-
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teiramente inútil, porque a máquina vai ser usada. 
Daí a proposta que faço, e trago para debate, de se
rem substituídos por magistrados. 

Acredito que a isenção estará atendida pela 
substituição do Chefe do Poder Executivo pela maior 
autoridade do Poder Judiciário que lhe é correspon
dente em cada nível de governo. Afinal de contas, o 
Judiciário, até por dever constitucional, tem a neces
sária postura de imparcialidade que falta a dirigentes 
políticos. 

Finalmente, duas observações: em primeiro lu
gar, o alvo prioritário de todas essas preocupações 
não é tanto o Chefe do Executivo Federal, nem mes
mo os governadores e prefeitos das regiões mais ri
cas e urbanizadas do País, pois esses estão sob a 
permanente fiscalização da imprensa e de uma opi
nião pública politizada e bem informada. Meu alvo 
são os chamados grotões, esse imenso arquipélago 
de miséria e desinformação espalhado pelo interior 
mais pobre do Brasil, onde ainda impera o mando
nismo mais bronco, fora e acima do controle de 
qualquer lei. 

Fico imaginando o que acontecerá em alguns 
Municípios que conheço, do Estado do Amazonas, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, verdadeiros 
feudos, se o prefeito candidato à reeleição continuar 
no exercício da prefeitura. E sei como poderia ser di
ferente o resultado se um juiz assumisse em seu lu
gar, mesmo por 40 ou 45 dias. 

Finalmente, entendo ser imprescindível e ur
gente a conclusão desse debate sobre a reelegibili
dade, de modo que o Executivo e o Congresso Na
cional voltem a dedicar-se àquelas reformas que 
mencionei no início: administrativa, tributária, previ
denciária e, sem sombra de dúvida, a modernização 
do nosso sistema eleitoral e partidário, em obediên
cia ao duplo imperativo da representatividade e go
vemabilidade, como, aliás, está previsto no recente 
estudo de auditoria do nosso ilustre Colega Expedito 
Machado. 

Por outro lado, sendo o instituto da reeleição 
matéria altamente polêmica e que implica a quebra 
de uma tradição republicana, conquanto o Congres
so tenha poderes para votá-la, parece-me política e 
eticamente recomendável submetê-la a referendo 
popular para dar-lhe legitimidade. Não que o Legis
lativo não seja legítimo para fazê-lo, mas sua legiti
midade seria inquestionável se sancionada pela so
ciedade. 

Creio que, com estas duas medidas, a desin
compatibilização e o referendo, perderiam validade 

os dois únicos argumentos de alguma consistência 
contra a reeleição, quais sejam, o uso da máquina 
administrativa e a suposta falta de legitimidade. 

Lanço essas propostas para debate, mas tam
bém como teste para aferir a boa-fé do Governo e 
da Oposição. Se se recusarem a debatê-las, prefe
rindo respectivamente aprová-la pura e simplesmen
te e rejeitá-la de qualquer maneira, então, terei moti
vo para duvidar das boas intenções de ambos. 

Se o Governo persistir, insistir no seu propósito 
de aprovar a reeleição sem referendo popular e sem 
o afastamento do Chefe do Executivo, então, é por
que ele nos permite e nos dá o direito de supor que 
está com medo da manifestação do povo e está 
querendo que a máquina seja realmente usada. Se 
a Oposição, por sua vez, apesar do referendo e da 
desincompatibilização, persistir e rejeitar a reeleição, 
mesmo nessas hipóteses, então, tenham paciência, 
é porque estão mesmo casuisticamente com medo 
de enfrentar o Presidente Fernando Henrique Cardo
so nas umas em 1998. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex! 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Com prazer, no
bre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, V. 
Ex! apreciou um assunto polêmico com muita sere
nidade. E oferece até uma sugestão para o processo 
de desincompatibilização: o poder seria assumido 
por juízes. Um pouco a fórmula de 1945, quando 
houve a modificação geral. 

O SR. JEFFERSON PERES - José Unhares. 

O Sr. Josaphat Marinho - Sem contestar a uti
lidade da proposição de V. Exª, levar-lhe-ia apenas 
uma variante para seu exame. Por que não permitir 
a substituição na forma normal, mas estabelecendo 
condições ou limitações ao exercício do poder e ao 
uso de recursos nesse período? 

O SR. JEFFERSON PERES - Mantendo-se o or
denamento jurídico atual, com os vices assumindo? 

O Sr. Josaphat Marinho- Sim. 

O SR. JEFFERSON PERES - Senador Josap
hat Marinho, se houvesse maneiras efetivas de se 
impedir o uso da máquina, eu as adotaria todas. ln
felizmente, o uso da máquina, com a Justiça Eleito
ral que temos, não tanto facciosa, mas desaparelha
da, é quase impossível. 

Agora mesmo, na eleição da Prefeitura de Ma
naus, perdemos por 0,5% de votos. Num universo 
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de 500 mil votos, nobre Senador Josaphat Marinho, 
perdemos por 2.500 votos. A eleição empatou. Essa 
diferença mínima, irrisória, sem dúvida, foi obtida 
pelo Govemo à custa do uso maciço da máquina, e 
não tivemos como impedir, coibir isso, e nem tere
mos talvez tão cedo diante da realidade brasileira. 

Em face da constatação dessa triste realidade, 
não vejo outra maneira se não de impedir, pelo me
nos de minimizar o uso da máquina, se não entregá
la 30 dias antes a magistrados isentos. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Concedo o apar
te ao nobre Senador Pedro Simon, com muito prazer. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex' sabe da admira
ção e do respeito que tenho por V. Ex'. V. Ex' per
tence ao PSDB, é um Parlamentar do Governo. Mas 
V. Exª mantém sua independência com relação aos 
seus princípios e idéias, o que me causa profunda 
admiração. 

O SR. JEFFERSON PERES - Obrigado. 

O Sr. Pedro Simon- Hoje V. Ex' está repetin
do essa sua maneira de ver. Mas o que é importante 
na manifestação de V. Ex', além do seu conteúdo, é 
o seu significado. V. Exª, não há dúvida, vem ao en
contro daquilo que sabemos existir. Hoje as eleições 
vêm contaminadas com uma série de problemas e 
dificuldades. V. Exª cita o caso da Prefeitura de Ma
naus, e há tantos outros casos. Diz V. Exª que, se o 
projeto vier a esta Casa, apresentará uma emenda 
no sentido de evitar o uso da máquina nas eleições. 
V. Exª está absolutamente correto, mas veja como 
seria importante que, concomitantemente - na minha 
opinião, antecipadamente - com a votação da reelei
ção, tivéssemos um projeto pronto, enxuto, já prepa
rado, definindo como ela vai acontecer. Deveríamos 
nos preparar para debater o uso da máquina pública 
e tudo o mais. Eu, por exemplo, acredito em tudo 
isso, tanto que, muito antes de se falar em reeleição, 
apresentei alguns projetas abordando a questão que 
V. Exª está debatendo. Um deles previa que só se 
poderia usar dinheiro público em campanha política 
e que não se poderia usar dinheiro de empreiteira ou 
particular. Outro projeto previa que os programas de 
televisão teriam que ser ao vivo, para evitar o que 
acontece hoje, ou seja, o candidato ser transforma
do em produto como se fosse man=a de cerveja, dei
xando-se que o marketing decida tudo. Oitenta por 
cento dos recursos de uma campanha são gastos 
com programa de televisão. Essas questões deve
riam ser debatidas. Esse projeto de V. Exª no senti-

do de se saber quem vai estar à frente do Governo 
no desenrolar final da reeleição também é impor
tante. Então, felicito-lhe, pois o pronunciamento 
de V. Exª chama a atenção da Casa- e deveria 
chamar também a atenção do Governo - para os 
dois sentidos: o projeto em si, que já é importan
te, e um projeto como, por exemplo, o que o pró
prio PFL, em reunião da Executiva do Partido, 
ou melhor, a proposta apresentada pelo Senador 
Francelina Pereira, aprovada por unanimidade, 
no sentido de que o Congresso aprove um con
junto de meios que garantam a não-utilização da 
máquina pública na campanha. Não estamos, 
com isso, nos referindo ao Senhor Fernando 
Henrique Cardoso. Não lhe passa pela cabeça, 
não é do estilo de Sua Excelência usar a máqui
na pública. Mas temos que legislar de forma per
manente, para o futuro, para Sua Excelência e 
para os que vierem depois, para os governado
res e para os prefeitos que serão candidatos à 
reeleição. Essa é uma preocupação obrigatória. 
Felicito V. Ex11 , um Parlamentar brilhante, que 
representa o Governo, mas que faz esse cha
mamento, que deveria ser ouvido pelo Gover
no, e, de modo especial, por nós, seus Cole
gas nesta Casa. Meus cumprimentos a V. Ex1 • 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado 
Senador Pedro Simon. Há pouco, ouvi o pronun
ciamento de V. Ex', preconizando o plebiscito. Eu 
concordaria com o plebiscito, se o projeto de ree
leição já não estivesse em tramitação na Casa. É 
um fato. Por isso proponho - e não é original meu, 
outros já propuseram - o referendo. Já que, a esta 
altura, não é mais possível fazer o plebiscito, que 
se faça o referendo. 

O Sr. Pedro Simon - Senador, pessoalmen
te, aceito com a maior tranqúilidade o referendo. 
Ele é tão legítimo quanto o plebiscito. Até de certa 
forma, para mim - não sei se o Senador Josaphat 
Marinho concorda - é mais simpático o referendo. 
No plebiscito vamos perguntar ao povo: você é a 
favor da reeleição: sim ou não? Sendo a favor da 
reeleição, você concorda que os atuais ocupantes 
de cargos eletivos possam ser candidatos: sim ou 
não? Você acha que o candidato à reeleição tem 
que se desincompatibilizar: sim ou não? Como 
será feito isso? O Congresso redigirá essa lei pos
teriormente. Agora, se escrevermos um texto para 
submetê-lo ao referendum popular, no momento 
de decidir, o povo já saberá o que vai acontecer. 
Submeter essa matéria à decisão do povo não me 
causa nenhuma preocupação. Agradeço essa 
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oportunidade que V. Exª me deu de dizer que, se o 
Governo aceitar ir para o referendum, eu concordo. 

O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador 
Jefferson Pe1es, V. Exª me concede um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Para encerrar 
meu pronunciamento, concedo o aparte ao nobre 
Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Jeffer
son Peres, V. Exª, ao final de seu pronunciamento, 
diz que as emendas que apresentará ao projeto 
que vier da Câmara - caso seja aprovado - servi
rão também, além do objetivo claro de aperfei
çoar o projeto, para testar a sinceridade do Go
verno e da Oposição. No que diz respeito à Opo
sição, V. Exª salientou que, se ela continuar con
tra o projeto de reeleição, ... 

O SR. JEFFERSON PERES - Senador José 
Eduardo Outra, permita-me esclarecer-lhe esse 
aspecto. Se eu dissesse que a Oposição está 
contra ou a favor, eu estaria me intitulando dono 
da verdade. O que eu disse é que, se a Oposi
ção se recusar a debater o assunto e a dizer por 
que continua contra a reeleição, mesmo com a 
desincompatibilização e o referendo, se se recu
sar a dar essa explicação, aí, sim, encararei a 
omissão e o silêncio como confissão de culpa. 
Se isso for explicado, poderá ter ótimos argu
mentos. 

O Sr. José Eduardo Outra - Em tese, o 
nosso Partido não tem posição fechada sobre a 
reeleição. Há aqueles que são a favor - a partir 
dos próximos governantes - e há os contrários à 
criação desse instituto. Inicialmente, incluía-me 
entre aqueles que, em tese, concordavam com a 
reeleição. Com a evolução do debate e depois 
de pesquisar a História do Brasil e a de outros 
países, passei a me situar entre os que são con
trários à reeleição. Em função disso, votarei con
tra essa emenda. Certamente, sendo vitoriosa a 
tese da reeleição, o Congresso terá que aperfei
çoá-la e disct;tir as salvaguardas necessárias. 
Entendo que as emendas de V. Exª estão nessa 
linha. Na Câmara dos Deputados, o Partido dos 
Trabalhadores apresentou uma única emenda, 
por intermédio do Deputado José Genoíno, que 
trata do referendo popular. Assim, caso a emen
da da reeleição seja aprovada, deverá ser sut.
metida à população. É o mínimo que se espera 
em função de todos os pontos já levantados, 
quais sejam: a reeleição já foi rejeitada na Cons
tituinte e na Revisão Constitucional. Em relação 

à desincompatibilização, os que são contrários a 
ela dizem que, ao lado da reeleição, a desincom
patibilização é uma contradição, inexistindo tal fato 
no mundo. Agora, também não existe em lugar al
gum do mundo presidencialismo com medida pro
visória. E a preocupação grande que tenho quanto 
à desincompatibilização não é tanto em relação ao 
Presidente da República. O que entendo é que, se 
acabarmos com o princípio da desincompatibiliza
ção, vamos ter que acabar também com as inele
gibilidades, excetuando aquelas decorrentes de 
condenação e punição por má utilização do servi
ço público. O instituto das inelegibilidades - ser di
rigente de estatal, secretário, membro do Ministé
rio Público, enfim, esse rol de inelegibilidades que, 
na história política brasileira. vem sendo aumenta
do -, com o fim da desincompatibilização, perde o 
sentido. O que vai acontecer, na grande maioria 
dos municípios brasileiros, é uma tendência à teu
dalização. O prefeito de um município com 20 mil 
habitantes e com 9 ou 10 vereadores simplesmen
te vai definir que cada prefeitura terá 9, 1 O secre
tários, e vai eleger os 1 O secretários como verea
dores, além de ser reeleito. Vamos estabelecer 
uma autêntica feudalização da política brasileira, 
particularmente dos municípios. Quero registrar 
que, caso o projeto chegue ao Senado Federal, 
vou votar contra a emenda da reeleição, porque 
particularmente sou contrário a ela. Entretanto, 
caso seja aprovada, votarei para que, no mínimo, 
haja o referendo popular. Quanto à desincompati· 
bilização, podemos discutir o prazo, quem vai 
substituir o candidato, etc. Esse será um aperfei
çoamento da emenda de V. Exª. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PERES - Vou concluir, 
Sr. Presidente. 

Senador José Eduardo Outra, não havendo 
desincompatibilização, logicamente, não haverá 
inelegibilidade para os parentes. Então, o prefeito 
- vamos ficar apenas no caso dos prefeitos e dos 
grotões - vai presidir as eleições, usar a máquina 
e reeleger-se por mais quatro anos. São oito anos. 
Em seguida, vai eleger a esposa, cônjuge ou a 
concubina, o filho ou o irmão. Sr. Presidente, será, 
realmente, a restauração do regime oligárquico no 
Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Con
cedo a palavra ao Senador Gilvam Borges, por 20 
minutos, por permuta com o Senador Ademir An
drade, que falará posteriormente. 
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de 
registrar inicialmente que estou apresentando um 
projeto de lei que dispõe sobre a dispensa da pre
sença de advogado nos feitos judiciais relativos à 
adoção de menores e adolescentes. 

Sr. Presidente, o tema reeleição está em pau
ta. É um tema apaixonante, e sobre ele eu gostaria 
de tecer um comentário de apenas dois minutos, 
para, em seguida, fazer o pronunciamento sobre ou
tra matéria importante que iremos discutir e votar 
aqui: a reforma da Previdência. 

Entendo, Sr. Presidente, que a reeleição já de
veria ter sido garantida há muito tempo. Só houve 
um erro dos articuladores políticos, tanto da Oposi
ção, quanto da Situação, um erro gravíssimo. O Pa
lácio do Planalto deveria ter apresentado, como tem 
feito com relação a outras reformas importantes para 
o País, um projeto de reforma política. A reeleição é 
importantíssima. Cabe ao povo o veto nas umas. 

A questão da desincompatibilização também é 
importante. A questão do uso da máquina é muito 
relativa. Quem detém o poder que lhe é dado pelo 
voto já leva urna vantagem. Interromper o exercfcio 
de um mandato é uma decisão muito diffcil de ser to
mada. Nossa sociedade leva muito tempo para iden
tificar as lideranças. Se a liderança é boa, se real
mente consegue o apoio popular e realiza um bom 
trabalho, seja prefeito, governador ou presidente da 
República, o princípio básico é o direito de o cidadão 
ir às umas. 

O que está havendo, na verdade, é casufsmo, 
como o Senador Jefferson Peres disse aqui; por um 
lado, o medo; por outro, os aliados com dor de coto
velo. É uma grande confusão. 

No meu Estado, sou oposição ao Governo, 
mas sou contra que a reeleição seja somente para 
presidente da República: ela deve ser para presiden
te da República, para prefeito e para governador. 

Quanto às oligarquias se instalarem no poder, 
penso que, se o irmão, a mãe ou o amigo mais pró
ximo forem bons, esse é um direito garantido. Agora, 
essa perseguição a parentes de políticos é algo ter
rível, acho isso vergonhoso. Minha assessora núme
ro um é minha mãe. Por quê? É ela quem recebe 
meus eleitores e está 24 horas do meu lado. Ela é 
boa profissional. Se fosse uma mãe ruim e me 
atrapalhasse, com certeza, não seria minha asses
sora. 

Então, se o governador ou o prefeito tem um ir
mão bom ou um amigo mais próximo, creio que o 

trabalho desses parentes é um direito garantido. No 
entanto, basta ser parente de polftico para se ter que 
fazer logo a castração. Isso é ridículo. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, encerra
da, no ano passado, sua tramitação na Câmara, ini
cia-se neste mês, nesta Casa, a discussão e vota
ção da Proposta de Emenda à Constituição n11 33/96, 
que trata da Reforma da Previdência Social. 

Matéria polêmica e de enorme repercussão so
cial, fiscal e económica, cuja proposta inicial do Pre
sidente da República sofreu profundas modificações 
na Câmara dos Deputados, deve, por isso mesmo, 
merecer o mais detido exame de todos os membros 
do Senado Federal. 

Esse terna, por sua delicadeza, relevância e in
teresse público está a exigir, desde logo, de cada 
um de nós, extremo equilíbrio em seu tratamento, 
para evitar dois tipos de excessos opostos, que a 
questão, por sua natureza, tende a suscitar. 

Um deles, o alarmismo reformista, associado à 
duvidosa versão, sempre propalada pera burocracia 
do setor, de que a Previdência vive à beira de um 
colapso financeiro. 

Outro, o imobilismo simplista derivado de uma 
posição oposicionista mecânica, que propõe a sim
ples manutenção do status quo, sem preocupação 
com os destinos a médio e longo prazo das contas 
previdenciárias. 

Ao meu ver, não assiste razão a nenhuma des
sas visões maniqueístas a respeito do assunto. 

Em primeiro lugar, a curto prazo, não parece 
haver motivos para maiores temores de falência imi
nente do sistema previdenciário brasileiro. 

O próprio Orçamento da Seguridade Social 
prevê para este exercício urna receita de mais de 
R$88 bilhões e um total de despesas com seus be
neficiários de cerca de R$44 bilhões. De outro lado, 
o tão decantado rombo da Previdência, antes posto 
sob suspeita, não foi confirmado quando, em audito
ria promovida ano passado, o TCU constatou saldo 
acumulado na Previdência de cerca de R$2 bilhões. 

Além disso, os indícios de sonegação e evasão 
de receitas no âmbito da Previdência Social são de 
fato veementes, estimando-se que, se corrigidas tais 
irregularidades, os ingressos do setor seriam prati
camente duplicados. 

Isso remete também à questão do aperfeiçoa
mento da fiscalização do sistema. 

Sabe-se que hoje há cerca de três mil e cem 
fiscais para um universo de aproximadamente cinco 
milhões de empresas, desproporção mais que evi
dente, portanto. 
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Por outro lado, sabe-se que os bancos e insti
tuições financeiras privadas não vêm sendo fiscali
zados sistematicamente há mais de dez anos, se
gundo informações do Sindicato dos Fiscais de Con
tribuições Previdenciárias de São Paulo. 

Há, então, um problema gerencial bastante 
grave à espera de ação administrativa mais eficaz, 
que o Governo, aliás, parece não ignorar e que 
aponta como uma ação prioritária, este ano, para o 
setor, na própria exposição de motivos que encami
nha ao Congresso Nacional na proposta original da 
Presidente da República. 

Uma auditoria do TCU feita em 1995 mostrou 
que a Previdência tem créditos de R$34 bilhões, o 
que supera em R$1 O bilhões o que a Previdência ar
recadou naquele mesmo ano. 

Não obstante isso, o TCU verificou, em 1996, 
conforme já mencionado, superávits acumulados 
nas contas previdenciárias de cerca de R$2 bilhões. 

Esses números demonstram que a saúde fi
nanceira da Previdência Social não é caso de CTI, 
mas, quando muito de CPI, para se apurarem o 
montante e as razões de tamanha inadimplência. 

Por outro lado, há questões estruturais relati
vas ao sistema de seguridade social que não podem 
escapar à ação legislativa mais pronta e preventiva 
de urna insolvência futura da atual relação entre cus
teio e benefícios oferecidos e entre a população be
neficiada (aposentados e pensionistas) e população 
financiadora (trabalhadores ativos). 

Consta que, no ano de 2020, segundo informa
ção de técnicos do Banco Mundial, a proporção de 
brasileiros com mais de 60 anos atingirá 14 por cen
to da população total, o que irá colocar o Brasil 
como o sexto país em número de idosos em todo o 
planeta. 

Afora isso, o contingente de beneficiários da 
Previdência se aproxima perigosamente do número 
de contribuintes do sistema, o que não deixa de ser 
urna ameaça à estabilidade da Previdência em ter
mos atuariais. 

Assim, é preciso aprovar algumas mudanças 
como as que vêm elencadas na Proposta de Emen
da Constitucional n2 33196, no sentido de dar à Se
guridade Social um caráter assemelhado ao seguro 
privado no que concerne às suas possibilidades de 
auto- financiamento, o mais independente possível 
de reforços de caixa do Tesouro Nacional. 

O Sr. Francisco Escórcio- V. Ex11 concede
me um aparte? 

O SR. GILVAM BORGES- Concedo o aparte 
a V.ExO. 

O Sr. Francisco Escórcio - Senador Gilvam 
Borges, perdoe-me interromper o seu brilhante dis
curso, mas permita-me esse aparte. O Congresso 
Nacional está prestes a votar a reforma previdenciá
ria. Todos sabemos que esse é um tema de relevân
cia. Hoje passamos a tarde discutindo a reeleição, 
tema que também considero importante, mas que 
talvez não seja tão importante, porque já existia re
gra definida desde antes da eleição do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Por que só agora es
tão querendo mudar essa regra do jogo? Em função 
de quê, para que e por quê, se não temos tanta ur
gência de mexer nessa regra? Voltando ao tema da 
reforma previdenciária, eu diria que é de suma im
portância uma reflexão sobre a situação dos idosos 
que contribuíram durante toda sua vida de trabalho e 
que, agora, na velhice, quando mais precisam de 
tranqüilidade e do descanso merecido, vêem que os 
proventos de sua aposentadoria não são suficientes 
para comprar remédios, para ter uma vida condigna. 
Ora, Senador Gilvam Borges, outro dia, numa via
gem, encontrei um aposentado que chorava, porque 
seus vencimentos não davam nem para comprar re
médio. Como ele iria sustentar sua família? É isso 
que esta Casa deve debater com urgência. Sempre 
tenho chamado a atenção para o fato de que, além 
dos velhos, há urna gama de funcionários que estão 
pedindo e exigindo que sejam reajustados os seus 
vencimentos. E vejo que aqui no Senado existem 
muitos idosos ou prestes a se tomarem idosos. To
dos nós caminhamos para isso. Se não cuidarmos da 
situação de nossos idosos, nós que estamos seguindo 
esse caminho, daqui a pouco o que será de nós? O 
Congresso Nacional está prestes a votar a reforma 
previdenciária. É de suma importância uma reflexão 
sobre a situação dos idosos que contribuíram duran
te toda uma vida de trabalho, e que agora na velhi
ce, quando mais precisam da tranqüilidade e do des
canso merecido, seus proventos de aposentadoria 
não suprem suas necessidades básicas como um 
remédio. É preciso que cuidemos com urgência des
se assunto preocupante. Nós que ainda desfrutamos 
da juventude, somos também os responsáveis pelo 
nosso inevitável amanhã. 

Muito obrigado, Senador Gilvam Borges. 

O SR. GILVAM BORGES - Agradeço-lhe o 
aparte, nobre Senador Francisco Escórcio. 

Sr. Presidente, voltarei em outra oportunidade 
à tribuna desta Casa para abordar esse tema impor
tante da reforma previdenciária. 

As propostas de teta salarial para os servidores 
de todos os poderes da União, bem como da não 
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acumulação de proventos de aposentadoria com re
muneração da atividade devem ser aplaudidas como 
medidas de racionalização de despesas. 

A tentativa de criação de um Regime Único de 
Previdência Social para trabalhadores públicos e pri
vados é igualmente meritória, além de homenagear 
a equidade. 

Por sua vez, o fim das aposentadorias espe
ciais e precoces é providência, por igual, digna de 
imediata adoção. 

Outro ponto positivo é o da proibição do uso de 
recursos da Seguridade Social em outras áreas de 
Governo, através da arrecadação, fiscalização e ad
ministração das contribuições sociais, atribuídas, 
com exclusividade, a órgão próprio integrante do sis
tema- o INSS -,e não através do Tesouro e do Mi
nistério da Fazenda, como hoje é feito, com notórios 
prejuízos para a Previdência. 

Deve-se reafirmar também, como consta da 
PEC 33196, a manutenção das aposentadorias dos 
trabalhadores rurais e dos professores até o 2fl grau 
na forma atualmente prescrita, bem como o combate 
a toda e qualquer privilégio injustificado. 

Enfim, salvo algumas pequenas alterações vi
sando ao seu aperfeiçoamento, a Proposta que nos 
chega da Câmara deve, ao meu juízo, ser prestigia
da e, assim, aprovada com a maior brevidade possí
vel, não só para atender as necessidades fiscais do 
governo, mas, principalmente, para dotar a Seguri
dade Social de maior racionalidade e equilíbrio em 
suas contas, para que, no futuro, não venha frustrar 
com promessas impossíveis de ser cumpridas, o 
universo crescente de seus beneficiários: os cidadã
os brasileiros, que, por velhice, invalidez ou doença 
encontrarem-se afastados do mercado de trabalho. 

Trata-se, desta forma, de matéria de natureza 
urgente e suprapartidária a exigir de todos quantos 
detêm representação popular a máxima boa vontade 
e isenção na sua imediata apreciação e transforma
ção em norma constitucional. 

Gostaria de agradecer ao Senador Ademir 
Andrade a gentileza da permuta. Teoricamente, 
sou favorável à reeleição. Considero-a muito justa 
e aguardo apenas a !JOSição de meu Partido no 
próximo domingo, quando nos reuniremos. Sou 
um homem partidário e acompanharei a posição 
de meu partido. 

Era o que tínhamos a dizer Senhor Presidente. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que Deus pro

teja V. E:xB e os membros da Casa. 

Durante o discurso do Sr. Gilvan Bor
ges, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da 

presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer
son Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 

S. Ex' disporá de vinte minutos. 
O SR. ADEM IR ANDRADE (PSB-PA. Prom •n

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, observamos, aqui, 
hoje o Lfder do Governo no Senado registrar nos 
Anais desta Casa, o editorial.do Correio Brazlllense 
que trata da legitimidade da reeleição, e que tam
bém foi publicado em todos os Diários Associados, 
pois vejo aqui o mesmo editorial no Estado de MI
nas e em outros jornais. Praticamente todos os 
meios de comunicação do País, com raríssimas ex
ceções, estão defendendo a reeleição. 

Por mais dificuldades que existam no meio da 
população, ainda vivemos num País em que é difícil 
se fazer oposição. Vejo, como exemplo, os prefeitos 
eleitos pelo meu Partido, o Partido Socialista Brasi
leiro, que não têm condições de fazer críticas ao go
verno do Estado ou ao Presidente da República, 
porque sabem das retaliações que sobre eles po
dem recair. As vezes, eles não concordam, não 
aceitam atitudes do gvvemo, mas se acomodam à 
posição de não criticar, porque precisam de apoio 
para desenvolver o seu trabalho. 

A questão da reeleição do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso não é, como diz o editorial do 
Correio Brazíllense, o direito de o povo reeleger o 
Presidente. Do jeito que a questão está colocada, 
sem a saída do Presidente do poder, sem a desin
compatibilização, é praticamente a recondução, é 
praticamente a continuidade do seu mandato. Hoje o 
Senador José Eduardo Outra fez um brilhante pro
nunciamento defendendo a mesma posição, a ree
leição é um golpe, porque abre a possibilidade de 
mais tarde se fechar o Congresso Naci~nal, de mais 
tarde se ouvir a opinião pública dizer que os Deputa
dos e os Senadores não interessam à Nação brasi
leira. Aí se fecha o Congresso porque a opinião pú
blica assim quer. Não tenho a menor dúvida de que 
o cidadão Fernando Henrique Cardoso seria capaz 
de uma atitude como essa. Sua Excelência pretende 
continuar no poder, colocou-se na posição de um 
ser superior e entende que é o dono absoluto da 
verdade; pela maneira como conduz a política, não 
vai mais querer deixar o poder. lamentavelmente, o 
empresariado brasileiro está apoiando Sua Excelên
cia, porque está satisfeito com a situação que está 
vivendo: não há mais greves, não há mais pressões 
por melhores salários. Os meios de comunicação 
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também estão felizes porque devem estar receben
do verdadeiras fortunas para manter a propaganda 
oficial do governo. Aliás, o órgão que registra as 
despe~s do governo com propaganda não o está 
fazendo. Apresentei, nesta Casa, pedido de informa
ção aos ministérios para ter conhecimento de quanto 
o Governo está gastando em propaganda, e até 
agora a resposta não veio. 

Quero, Sr. Presidente, nesta oportunidade, em 
nome do meu Partido, registrar nos Anais do Sena
do o artigo de Carlos Heitor Cony, publicado em um 
jornal que ainda mantém uma independência neste 
Pafs, que é a Folha de S.Paulo. Carlos Heitor Cony 
faz uma critica extremamente dura ao cidadão Fer
nando Henrique Cardoso, ao PSDB. Fala inclusive 
da sua falta de coerência política, porque, na época 
da Constituinte, o PSDB ficou contra o direito de ree
leição, pois previa a possibilidade de Lula ganhar a 
eleição e, por temer que isso acontecesse, votou 
contra a reeleição. Hoje é o PSDB que levanta essa 
bandeira. 

Diz o artigo: 

·o direito à reeleição é uma necessida
de que só não foi aprovada no tempo opor
tuno porque FHC e alguns tucanos foram 
contrários- a coerência moral deles é menor 
do que o laço da gravata que usam. Enxer
gando pouco e temendo uma vitória de Lula, 
a solução foi derrubar a proposta." 

Sr. Presidente, da mesma forma como foi re
gistrado o editorial do Correio Brazillense, quero 
que fique registrado nos Anais do Senado Federal o 
artigo de Carlos Heitor Cony. 

Quero fazer um alerta aos Srs. Senadores e 
Deputados Federais. Agora, tudo está fácil: há mi
nistérios, verbas e recursos. Ainda ontem, chegaram 
a Brasflia 15 prefeitos do sul do Estado do Pará, os 
quais foram chamados por um Deputado Estadual 
que lhes está oferecendo convênios para que pos
sam ser feitos empreendimentos em suas prefeitu
ras. Agora, tudo existe. Já foram oferecidos ministé
rios novos ao PMDB e ao PPB. Mas cada membro 
desta Casa deve se preparar para o que vem de
pois. Se a reeleição for aprovada, o Congresso Na
cional, que, na verdade, nunca foi respeitado, será 
tratado como se não existisse. É isso que vai acon
tecer se a emenda da reeleição for aprovada. O 
Congresso Nacional será absolutamente ignorado. 

Se a reeleição for aprovada, não haverá adver
sário para o Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Com a máquina nas mãos, com todo o poder 
que Sua Excelência possui, sendo Presidente e, ao 

mesmo tempo, candidato a Presidente, com todos 
os meios de comunicação deste País usufruindo dos 
recursos públicos, é praticamente impossível que 
outra pessoa ganhe as eleições. O Presidente Fer
nando Henrique Cardoso teria que ser o pior dos 
presidentes e estar maltratando o povo a um nível 
tamanho para que se pudesse apontar um outro ca
minho no Pafs. Mas este não é o caso. Sua Excelên
cia está fazendo o povo brasileiro sofrer, sem dúvida 
alguma, mas não a ponto de ser considerado o pior 
de todos os governantes. 

A reeleição significa a continuidade de Fernan
do Henrique no poder; significa a sua perpetuação 
no poder, porque, passado o mandato relativo à ree
leição, Sua Excelência não vai aceitar deixar o poder 
quatro anos depois. Sua Excelência buscará alguma 
forma de mudar novamente a Constituição, de fe
char o Congresso, se for necessário, para se tomar 
o ditador do Brasil. 

É esta a minha preocupação; a preocupação 
que grassa no seio do Partido Socialista Brasileiro e 
que deve ser o pensamento de todos aqueles que 
lutam para consolidar a democracia no Brasil, da
queles que lutam para acreditar na força do povo. E 
é com a renovação do poder, com a renovação de ii
deranças, que vamos conseguir isso, e não com a 
continuidade e a perpetuação. 

Era este o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sena
dor Ademir Andrade, a Mesa está aguardando o arti
go cuja transcrição V. ExD solícita para que o mesmo 
faça parte do seu pronunciamento e, portanto, dos 
Anais da Casa, na forma regimental. 

Com a palavra o Senador José Fogaça. 
(Pausa.) 

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, 
por vinte minutos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres colegas, o assunto 
predominante hoje, amanhã, bem como nos próxi
mos dias, é a reeleição. Não vou tratar do tema ago
ra, Sr. Presidente. O nosso partido, neste domingo, 
em sua convenção nacional, haverá de discutir o as
sunto. O partido convocou a sua convenção nacio
nal, mas, sem dúvida alguma, o nosso Partido, neste 
domingo, em sua convenção nacional, haverá de en
carar este tema de frente. O Partido convocou a 
Convenção Nacional para tratar desta matéria. 

Por isso, Sr. Presidente na tarde de hoje, eu 
gostaria de discorrer sobre um assunto muito pre-
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mente no Brasil. Trata-se das torrentes que têm as
solado vários Estados brasileiros, inclusive o meu 
Estado, Santa Catarina, que também tem sofrido ca
lamidades e tem recebido a solidariedade dos brasi
leiros em outros casos. 

Eu desejo, nesta oportunidade, em nome do 
povo catarinense, levar a nossa solidariedade a toda 
a população do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espíri
to Santo e outros Estados que estão sofrendo os re
veses de mais uma catástrofe provocada pelas en-
chentes. · 

Muito nos sensibilizou os pronunciamentos dos 
nobres Colegas Francelina Pereira, Benedita da Sil
va, Elcio Alvares e outros Parlamentares que relata
ram aqui a proporção dessas tragédias em seus Es
tados. 

Li na imprensa (Folha de S.Paulo - 8-1-97) 
que o coordenador do Movimento "Viva Rio", Rubem 
César Fernandes, considerou insuficientes as ações 
de solidariedade da maior parte da população, que 
contribuiu com 40 toneladas em donativos. 

É notório que o País se ressente da falta de 
uma estrutura de defesa civil adequada ao tamanho 
e à complexidade de sua população e, principalmen
te, de suas regiões metropolitanas. 

A existência de um sistema de defesa civil ade
quadamente organizado, dotado de recursos huma
nos suficientes e bem adestrados, assim como de 
infra-estrutura de instalações e equipamentos, é de 
vital importância para a sociedade. 

Periodicamente, assistimos consternados e im
potentes à sucessão de calamidades que atingem 
principalmente as populações mais pobres. As pro
porções desses eventos, medidas pelo número de 
vítimas pessoais e de prejuízos materiais, aumenta 
a cada ano. Com justa indignação, a opinião pública 
reclama da incapacidade governamental para pro
mover ações preventivas ou mesmo socorro rápido 
e eficaz. 

Além de desastres causados pelos elementos 
da natureza, aqueles outros derivados do próprio 
adensamento populacional e da complexidade da 
vida modema (aí incluídas a industrialização, os sis
temas de transporte de bens e de pessoas etc.), tais 
como incêndios, desabamentos, explosões, colisões, 
etc., são desafio crescente e permanente ao sistema 
de defesa civil, valendo sempre repetir q11e, se a 
ação preventiva é sempre mais eficaz, a de socorro, 
naqueles casos inevitáveis, deve ser pronta, eficien
te e precisa. 

O rápido e desordenado processo de urbaniza
ção experimentado pelo Brasil, simultâneo ao cresci-

mento explosivo da massa populacional (que só na 
última década deu mostras de arrefecimento) levou 
à formação de zonas de extremo risco de calamida
de em praticamente todas as áreas das médias e 
grandes cidades brasileiras. 

É certo, portanto, que as exigências em rela
ção ao aparato e às atividades de defesa civil cres
cem com o próprio crescimento do país. Quanto 
mais populoso e moderno o pafs, maiores são os ris
cos de calamidades e maiores as perdas em vidas 
humanas e em bens econômicos. 

A Constituição Federal, em seu art. 62, Sr. Pre
sidente, arrola o direito à segurança entre os direitos 
sociais. E, sem dúvida, aí está compreendida a se
gurança da vida e do patrimônio em face da possibi
lidade de ocorrência de desastres naturais ou decor
rentes da vida em sociedade. 

Também na Constituição se determina (art. 21, 
XVIII) que é competência da União "planejar e pro
mover a defesa permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e as inundações·. 
E o art. 22, XXVIII, estabelece que é competência 
privativa da União legislar sobre "defesa territorial, 
defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e 
mobilização nacional. 

A União, que tem a incumbência constitucional 
de "promover a defesa permanente contra as cala
midades públicas ( ... )", pouco pode fazer. O Funcap 
- Fundo Especial para Calamidades Públicas, insti
tuído para socorrer financeiramente nos momentos 
de crise e para possibilitar investimento na área, 
está inoperante. Nos exercícios de 1993, 1994 e 
1995, não chegou a receber o repasse das minúscu
las dotações de R$168.300,00, R$121.527 e 
R$252.480,00, respectivamente, com que foi con
templado no Orçamento. No exercício de 1996, findo 
recentemente, sequer foi mencionado no Orçamento 
da União. 

A partir dessas constatações, Sr. Presidente, 
apresentei dois projetes de lei, ora em tramitação 
nesta Casa. Um prevê a possibilidade de pessoas fí
sicas e jurídicas possam fazer contribuições e doa
ções a órgãos e fundos de defesa civil, com abati
mentos correspondentes em seu imposto de renda. 
A idéia é conscientizar o esforço e solidariedade dos 
contribuintes que farão menor ou maior uso do per
missivo legal na medida em que se sentirem con
vencidos da importância de manter, em seu próprio 
benefício, órgãos de proteção contra calamidades. O 
outro projeto "institui a contribuição sobre seguros, 
altera a legislação sobre o Fundo Especial para Ca
lamidades Públicas e dá outras providências". 
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A contribuição que se propõe instituir tem base 
no art. 149 da Constituição Federal e classifica-se 
como Contribuição de Intervenção no Domínio Eco
nõmico. Trata-se de espécie parafiscal que se carac
teriza por possibilitar a captação de recursos num 
setor econõmico, devendo suas aplicações refluir 
em benefício desse mesmo setor. 

A contribuição proposta se destinará, basica
mente, a equipar, como disposto no projeto, toda a 
estrutura de defesa civil do Pars, em especial os 
Corpos de Bombeiros. Com os investimentos no se
tor, é certo que não apenas a prevenção mas o so
corro em eventos de calamidade deverão minorar 
em muito a freqüência, a intensidade e os seus efei
tos, de tal sorte que a indústria de seguros será be
neficiada diretamente com a diminuição dos riscos. 
Espera-se que, a médio e longo prazos, a diminui
ção dos riscos provoque o aumento da margem de 
lucro das seguradoras e/ou a queda dos prêmios co
brados, possibilitando, nesse caso, a ampliação do 
mercado segurador. 

Como filosofia básica da aplicação, o projeto 
direciona a maior parte dos recurso advindes da ar
recadação da nova contribuição para investimento 
no setor, sob a forma de empréstimos a baixo custo, 
restituíveis em até cinco anos, associado ao estímu
lo para que as entidades governamentais interessa
das façam também sua parcela de investimento, sob 
a forma de contrapartida. Assumindo o caráter de ro
tatividade, os recursos poderão, a longo prazo, be
neficiar todo o sistema, evitando-se assim o privile
giamento de cidades ou regiões do País. 

Estarão presentes, então, dois fatores que mo
dernamente são muito valorizados nas relações ci
dadão/estado: primeiro, o fator adesão voluntária, na 
medida em que o cidadão reconheça a necessidade 
e a importância do serviço público; segundo, o fator 
controle social, eis que somente a qualidade e a efi
ciência do serviço levarão o cidadão a repetir as 
doações. 

Importante ressaltar que, ao se permitir a re
dução do Imposto de Renda como instrumento de 
financiamento da defesa civil, na verdade já estará 
implícita a contrapartida estadual e municipal, na 
medida em que, da arrecadação daquele imposto, 
quase metade tem destinação aos fundos de parti
cipação federativa. Trata-se, portanto, de um es
forço conjunto, e não apenas um sacrifício da 
União. 

Sr. Presidente, entendo que, preventivamente, 
poderemos evitar ou minorar as conseqüências des
sas tragédias a que todos estamos sujeitos. 

Faço essas considerações, nesta tarde, em 
função das últimas calamidades que assolaram os 
Estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de 
Minas Gerais, onde milhares de pessoas estão de
samparadas, sem ter a possibilidade de reencontrar 
sua famma em seu lar. Os prejuízos materiais foram 
enormes não só a estas famílias, mas às empresas 
jurídicas e aos setores públicos. 

Santa Catarina passou por esses caminhos e 
traz a sua solidariedade. Trago a experiência de 
quem viu esses problemas de perto. Infelizmente, 
não somos previdentes. Precisamos de meios para 
dirimir esses acontecimentos inesperados. Para 
isso, apresentei em agosto de 1996 projetas que for
talecem a Defesa Civil deste País, para que as cala
midades não nos acolham sem as devidas reservas. 
Geralmente, em nossos estados, fazemos os levan
tamentos nos municípios que, posteriormente, os 
encaminham à Defesa Civil dos seus respectivos es
tados, sempre tão desprevenidos quanto aqueles. A 
partir daí o Governo do estado encaminha todos os 
dados à Defesa Civil Nacional. Esta foi pega de sur
presa e não tem recursos para aquele momento, 
passando a depender de uma medida provisória do 
Congresso Nacional. Nesses casos, as atitudes de
veriam ser tomadas na hora, no momento certo e, 
para isso, apresentamos as nossas propostas. 

Uma delas foi apresentada para a Defesa Civil 
Nacional, para os seguros que as pessoas fazem de 
seus respectivos carros. Quando compram e segu
ram um automóvel, por exemplo, 0,5% do seguro 
correspondente seria destinado a um Fundo de De
fesa Civil Nacional, e as contrapartidas respectivas 
para os seus estados e municípios, para que se te
nha algo de preventivo neste País. Para estarmos 
preparados quando acontecer algo que venha cla
mar a interferência da Defesa Civil. Estaremos de 
atalaia para isso e não seremos pegos "de calças 
nas mãos", como se diz na gíria. Por isso esta pro
posta. 

Não se pode, quando se segura um automóvel, 
por exemplo, fazer-se um seguro somente dele, da 
espécie material em si, mas temos de ver o meio em 
que esse automóvel circula, temos de ver o ambien
te em que se encontra, o meio em que se vive, o ha
bitat em que estamos. Então, este seguro seria um 
conjunto de fatos para prevenirmos as defesas civis 
deste País, o corpo de bombeiros, muitas vezes de
sarmado. 

Precisamos dessa estrutura, a começar pela 
Defesa Civil Nacional. É necessário que se tenha 
um fundo, que se possa, mesmo de madrugada, 
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digo isso como força de expressão, socorrer, tomar 
as ações, não depender de solicitar audiências, de ir 
ao Presidente, solicitar medida provisória. Então, 
que venha ao Congresso Nacional, que se analise, 
para depois tentarmos amenizar casos calamitosos 
que estão acontecendo. 

Quero recordar, inclusive, os projetas que es
tão tramitando nas comissões desta Casa. Parece
me que estamos indo ao encontro de alguma coisa 
que é saudável. Vários países adotam isso. Por que 
nós não vamos nos prevenir perante as calamidades 
que estão aí? Elas não avisam quando cheg~m. Ne
nhuma delas. Não dão qualquer sinal disso. E muito 
difícil percebermos, embora as tecnologias avança
das que aí estão, mas muitas vezes somos pegos 
de surpresa, e elas acontecem a qualquer hora. Pre
cisamos, então, ser mais previdentes, creio. 

Nós, os administradores do Brasil, desde o âm
bito municipal, estadual e federal, precisamos ser pre
videntes, para, nestes casos, estarmos mais preparados 
para atender aos nossos irmãos. Não só os irmãos, no 
caso dos seres humanos, mas também dos bens. Não 
só das pessoas em si, mas também no âmbito dos 
três poderes: estadual, municipal e federal. ' 

Trago essa mensagem em função até do que 
está acontecendo nesta semana no Brasil, em que 
milhares e milhares de famílias estão ao relento, e o 
Governo Federal buscando encontrar caminhos tam
bém de supetão. Procuram-se saídas muitas vezes 
para coisas que nem no Orçamento se encontram. 
o Ministério que está aí para a Defesa Civil também 
com seus recursos na mão, para que tomemos 
consciência e avancemos nesse sentido que consi
dero muito importante, a par da solidariedade que 
estamos trazendo neste caso tão importante. 

Eram as considerações que tinha a trazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres} - Con
cedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. V. Exª 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem reVIsão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, há algum 
tempo venho debruçando-me com minha assesso
ria, e a ajuda também da Assessoria Geral do Sena
do, sobre um projeto de lei que, afinal, apresentei, 
cuja ementa é a seguinte: 

Institui o Estatuto do Capital Estrangei
ro no País, regulamentando os arts. 172, o 
parágrafo único do art. 178, o art. 190, § 32 e 
o art. 199 da Constituição Federal, consoli-

dando a legislação básica sobre capitais es
trangeiros e dá outras providências. 

Como se vê, Sr. Presidente, o objetivo principal 
dessa proposição é o de reun!r, numa única lei - que 
eu chamo de estatuto do capital estrange; _, - toda~ 

as normas jurídicas pertinentes à matéria a itm ue 
que tenhamos uma melhor orientação, não ÕtJ€nas 
para os brasileiros, mas também para o investidor 
estrangeiro que, porventura, deseje vir a aplicar os 
seus recursos no País, seja por intermédio de capital 
de risco, o que é mais interessante, como ocorreu, 
por exemplo, no tempo de Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, quando tivemos um grande aparte 
de capital externo, que se transformou em indús
trias as mais importantes que ainda estão aí, so
bretudo no que tange à indústria automobilística 
instalada no ABC Paulista ou por intermédio de 
participação na Bolsa de Valores, o chamado 
afluxo de capital externo de natu[eza mais volá
til. Isso importa menos ao nosso desenvolvimen
to, tendo em vista a possibilidade de a qualquer 
momento haver uma fuga para outros países 
como ocorreu recentemente - e é do conheci
mento geral - no México, provocando ali interna
mente uma forte crise na economia local. 

Sr. Presidente, para se ter uma idéia do que 
seja essa proposição, vou ler todas as suas justifica
tivas apresentadas ao Senado Federal, uma vez que 
já foi entregue à Mesa e distribuída às Comissões 
competentes. Espero que, dentro de pouco tempo, 
tenhamos condições de votar esse projeto de lei 
aqui no plenário, com os pareceres das comissões 
técnicas competentes, a fim de que ele possa cami
nhar em direção à Câmara dos Deputados e, se ali 
for acolhido, venha a se transformar em lei, por meio 
de sanção do Senhor Presidente da República. 

Essas as palavras com as quais procurei justifi
car meu projeto de lei: 

A legislação básica sobre o capital es
trangeiro no Brasil data de setembro de 
1962, quando foi sancionada a Lei n2 4.131. 
Ao longo dos anos, esta legislação sofreu 
modificações, nos termos da Lei n2 4.390, 
de 29.08.64; da Lei n2 4.506, de 30.11.64; 
do Decreto-Lei n2 2.073, de 20.12.83 e da 
Lei n2 8.383, de 30.12.91. 

A Lei n2 4.131/62, ao dispor fundamen
talmente sobre os registras dos capitais es
trangeiros, das restrições às remessas de 
lucros, especialmente em situações de de
sequilíbrios cambiais, e do Imposto de Ren
da na fonte e adicional sobre o lucro exce-
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dente a 12%, ficou restrita ao caráter de 
afluxo desses capitais. 

Na parte relativa à natureza e ao papel estrutu
ral desses capitais em nosso País, a lei revelou-se 
frágil, quando não omissa. Com efeito, ao Conselho 
de Ministros foi estipulado o papel de articulador dos 
interesses nacionais vis-à-vis aos dos investidores 
estrangeiros, a exemplo da classificação de ativida
des econômicas prioritárias vigente por um período 
não inferior a três anos, e com escala visando à cor
reção de desequilíbrios regionais etc. Com o desa
parecimento do sistema parlamentarista, nenhum ór
gão colegiado o substituiu nessa função. De igual 
forma, não se consumou pelo Banco Central e IBGE 
a realização dos censos dos capitais estrangeiros 
quando da realização dos Recenseamentos Gerais 
do País. 

Durante todo o período que se estende de fins 
de 1962 até o presente, as modificações legais ordi
nárias sobre os capitais estrangeiros - especialmen
te na esfera produtiva do País - estiveram concen
tradas basicamente nos aspectos cambiais e nos as
pectos relativos a maicr ou menor flexibilidade no 
tratamento tributário dos rendimentos desses capi
tais em nossa economia. 

Com efeito, em 1964 foi introduzida a limitação 
de 8% para as remessas anuais de lucros de capi
tais estrangeiros investidos em áreas produtoras de 
bens e serviços de consumo santuário, penalizando 
as remessas excedentes pela caracterização de re
tomo de capital. Adicionalmente, tratou de reduzir 
para 5% o referido limite, em casos de graves dese
quilíbrios do balanço de pagamentos. 

A Lei n2 4.390, daquele mesmo ano, ao dispor 
sobre o Imposto de Renda e proventos de qualquer 
natureza, disciplinou a dedutibilidade ou não de des
pesas de empresas relativamente ao pagamento de 
royaHies pelo uso de marcas e patentes, e de des
pesas com assistência técnica, administrativa, cientí
fica e assemelhados a pessoas físicas ou jurídicas 
domiciliadas no exterior. Essa norma vedava a de
dução para os casos de pagamentos entre filiais-ma
triz, assim como a qualquer sócio estrangeiro. Já o 
Decreto-Lei n2 2073/83, acima mencionado, mante
ve o Imposto de Renda adicional (entre 40% e 60%) 
sobre o lucro do capital estrangeiro, sempre que a 
média trienal excedesse a 12% e fosse distribuído, 
independentemente de remessa, como exigia a Lei 
n2 4131 (vide disposto no art 43 desta norma). 

Em dezembro de 1991, com a política de libe
ralização para os investimentos estrangeiros preco
nizada pelo Governo Collor, o Imposto de Renda 

adicional foi suprimido e as deduções do IRPJ relati
vas a remessas para cobertura de royalties, assis
tência técnica e administrativa etc. foram flexibiliza
das. 

Destarte, pode-se afirmar que a legislação so
bre capitais estrangeiros circunscreveu-se ao fluxo e 
a algumas restrições - quer sejam cambiais, quer se
jam tributárias, quer sejam limitativas ao retomo de 
capitais e às remessas de lucros. Ou seja, uma le
gislação voltada para situações de graves desequilí
brios das contas externas e para a prática "forçada" 
do reinvestimento de capitais. Em suma, não obs
tante os Constituintes de 1988 terem transferido 
para o legislador ordinário a tarefa de regulamentar 
os investimentos estrangeiros no País, os incentivos 
para reinvestimentos, as condições para remessas 
etc., não houve, até o momento, a modernização de 
tratamento que o assunto requer, sobretudo em face 
das inusitadas transformações econômicas mun
diais, que seguramente estão entre os acontecimen
tos mais relevantes deste final de século. 

Há, no Congresso Nacional, duas proposições 
em tramitação sobre o capital estrangeiro: uma, de 
1993, de autoria do il~stre Senador Ney Maranhão -
que regulamenta a participação de investimentos di
retos em micro, pequenas e médias empresas brasi
leiras - e, outra, de autoria do Deputado Fernando 
Bezerra Coelho - que propõe a regulamentação do 
art. 172 da Constituição Federal (PLC de 1990). 

Ambos os projetas têm o mérito de terem sido 
elaborados no contexto da ordem econômica mun
dial emergente, após o fim da guerra fria e dos si
nais de globalização econômica. Todavia, não há 
como negar as recentes evoluções globais, a exem
plo dos avanços na esfera da integração econômica 
regional e de mundialização dos mercados financei
ros, de bens e de serviços desde a primeira metade 
dos anos 90. Destaque-se, a propósito, o fato de 
que economias em desenvolvimento, do porte da 
brasileira, terão que contar com ingressos de pou
panças externas privadas na complementação do fi
nanciamento de ampliação de seus parques produti
vos. Ou seja, o financiamento preponderante de fon
tes oficiais multilaterais tenderão a reestruturar as 
economias pobres e altamente endividadas, particu
larmente da África Subsahariana. Desse modo, é 
preciso tomar-se competitivo com nações de renda 
média que, obviamente, também demandam fluxos 
de recursos externos privados. 

Além do mais, em nível doméstico, passamos 
por recentes mudanças constitucionais extremamen
te relevantes na área econômica, especialmente no 
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que diz respeito à abertura virtual de áreas estratégi
cas da economia nacional para o capital privado -
nacional ou estrangeiro, como no caso do petróleo, 
das telecomunicações, da exploração de recursos 
não-renováveis etc. Isto é, o Congresso Nacional, 
atento às transformações de nosso tempo, aprovou 
as reformas econômicas basilares. Todavia, é preci
so avançarmos na operacionalização, de modo que 
sejam consolidadas as reformas, posto que indis
pensáveis, para a reinserção competitiva do Brasil 
na economia globalizada. 

É nesse contexto que estamos apresentando 
aos ilustres Pares o presente projeto de lei. A propo
sição visa a instituir o Estatuto do Capital Estrangei
ro em nosso País, tendo em conta aspectos estrutu
rais do papel desses capitais na economia nacional, 
mecani5mos de controle nas áreas estratégicas, 
comprometimentos que os investimentos diretos es
trangeiros devem ter com os objetivos econômicos 
do País e, não menos importante, o tratamento não 
diferenciado - mutatis mutandis - que o capital es
trangeiro deve ter no Brasil vis-à-vis o tratamento 
que recebe em países importantes da economia ca
pitalista, como os Estados Unidos e o Japão, na 
área dos desenvolvidos, e na Austrália, na Coréia do 
Sul, no México e na China, por exemplo, na esfera 
dos países em desenvolvimento. 

Destarte, estamos propondo urna definição 
mais adequada para o tratamento de capitais estran
geiros no Brasil, especialmente na participação des
tes na esfera produtiva, porquanto a reforma consti
tucional eliminou a distinção entre empresa brasilei
ra e empresa estrangeira. Além da modernização 
das normas vigentes, estamos propondo a regula
mentação da matéria conforme disposto na Consti
tuição Federal. 

Para a participação de investidores estrangei
ros em atividades produtivas. que até o presente es
tavam circunscritas ao poder público, como é o caso 
do petróleo e das telecomunicações, ou à iniciativa 
privada nacional, como é o caso de recursos mine
rais, propomos limites que resguardem os setores 
produtivos nacionais dos riscos de desnacionaliza
ção, porquanto esses são inerentes a uma economia 
aberta moderna. A propósito, como compete ao Se
nado Federal estabelecer limites e condições de en
dividamento interno e e>..1emo do setor público, neste 
Projeto estamos propondo a instituição de limites de 
endividamento externo do setor privado, ou seja, um 
limite para o ingresso de capitais de empréstimos e 
de financiamentos pelas empresas. Os limites e con
dições serão estabelecidos pelo CNCE, observados 

os parâmetros especificados no Estatuto proposto, a 
saber: a) 20% do valor das receitas médias anuais 
de exportações para os serviços dos montantes já 
contratados e a contratar em um exercício - excluin
do-se desses limites, obviamente, os serviços das 
operações destinadas ao giro do estoque de débitos 
externos já existentes; b) estabelecimento de um 
prazo mínimo de um ano de permanência no País 
para os capitais de curto prazo; e c) autorização 
para conversão de títulos da dívida externa em real, 
para financiar projetas de desenvolvimento nas ma
crorregiões mais pobres do País. 

Quanto ao tratamento tributário e cambial aos 
investimentos de capital estrangeiro, estamos pro
pondo princípios que norteiem os administradores 
oficiais da conjuntura econômica nacional. Parte-se 
do princípio de que a tributação a ser imposta aos 
estrangeiros não será diferente daquela adotada 
para os residentes; de que a remessa de rendimen
tos e repatriação de capitais não serão objeto de 
base de cálculo de tributos e de que os incentivos 
fiscais à formação de joint ventures serão regula
dos por atas do Poder Executivo, ouvido o CNCE. 
Assim como se propõe a não-discriminação dos in
vestidores estrangeiros quanto à tributação de seus 
ganhos, propõe-se, também, que restrições cam
biais específicas não serão impostas àqueles inves
tidores que resolverem aplicar seus capitais e rendi
mentos alhures. Resguarda-se, porém, a faculdade 
do Poder Executivo adotar medidas que contemplem 
a liquidez internacional do País. Vale dizer, somente 
diante de iminente crise de balanço de pagamentos. 

Com relação ao disposto no art 190 da Consti
tuição Federal, estamos propondo a regulamentação 
da propriedade e/ou arrendamento de terras agríco
las por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 
exterior, tornando-se por base o limite em hectares 
nas regiões e vedando o acesso a estrangeiros em 
áreas de fronteira e distantes a menos de 100 km do 
litoral. Assegura-se, dessa forma, o cumprimento do 
disposto no§ 22 do art. 20 da Lei Maior. 

O somatório de áreas rurais privadas a serem 
adquiridas no mercado por estrangeiros, inde
pendentemente de qualquer autorização ou licença, 
ficaria limitado a 5.000 hectares; acima desse limite, 
a alienação dependeria de aprovação do CNCE. 
Quanto às terras públicas, a alienação e a conces
são de áreas de até 2.500 hectares seriam autoriza
das pelo Presidente da República; uma vez que para 
as áreas públicas acima desse limite a autorização 
depende de aprovação do Congresso Nacional, con
forme determina a Lei Maior. Em qualquer caso, os 
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princípios legais va:eriam para áreas contínuas ou 
descontínuas e as aquisições estariam sempre con
dicionadas à implantação de projetas agrícolas, pe
cuniários, industriais ou de colonizações. Procura
mos, com isso, modernizar as condições de compra 
e de arrendamento de terras públicas e privadas 
pelo capital estrangeiro, tendo em vista os dispositi
vos constitucionais e os necessários ajustamentos 
às normas ordinárias vigentes (Leis n2s 5. 709/?1 e 
6.634/79). 

Quanto às áreas de assistência à saúde e de 
navegação de cabotagem e interior, estamos pro
pondo que a participação do capital estrangeiro seja 
autorizada, por tempo determinado, pelo Conselho 
Nacional de Capitais Estrangeiros. Como veremos, 
em seguida, o Ministro de Estado da área afetada 
terá voz e voto nesse Conselho. 

Assim, do ponto de vista institucional, propo
mos a criação de um Conselho Nacional de Capitais 
Estrangeiros (CNCE), composto pelos Ministros da 
área económica e da área diretamente afetada pelo 
investimento estrangeiro; por representantes do se
tor privado nacional e internacional que, efetivamen
te, tenham atuação na economia nacional; e por rep
resentantes da classe trabalhadora. Os membros 
serão r ;meados pelo Presidente da República, após 
aprovação pelo Senado Federal e com mandato. Ao 
Conselho propõe-se as funções consultivas e delibe
rativas, tendo em vista, principalmente, as recentes 
modificações constitucionais na ordem económica 
nacional e a imperiosa necessidade de instituirmos 
uma política de administração dos capitais estran
geiros em nosso País. 

Propõe-se, ademais, a aplicação de sanções 
econômicas e penais aos infratores desse Estatuto, 
assim como a indisponibilidade de bens e ativos, in
clusive financeiros, dos responsáveis pela infração, 
até que seja concluído e julgado o processo. 

Quanto às disposições da Lei n2 4.131/62 e às 
modificações que sofreu ao longo das últimas três 
décadas, pelas características nelas assinaladas, 
estamos propondo sua adaptação às questões es
truturais traçad-9.s neste projeto. Desse modo, o Es
tatuto do Capital Estrangeiro revelar-se··ia uma con
solidação das ntJrmas básicas relativas à matéria e, 
ao mesmo tempo, uma versão legal modema e 
abrangente do capital estrangeiro no Brasil. 

É com o objetivo de contribuir para a efetiva e 
modema regulamentação de dispositivos constitu
cionais tão importantes para a vida econômica na
cional, que estamos submetendo aos ilustres Pares 
o presente Projeto de Estatuto do Capital Estrangei-

ro, na expectativa de sua discussão, aperfeiçoamen
to e votação. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, acredi
to, sem modéstia alguma, que este trabalho termina
do recentemente, fruto de um alentado estudo, como 
já disse, da minha assessoria e da Assessoria Geral 
do Senado, contribuirá para que possamos, não digo 
em tempo recorde, mas em tempo considerado in
dispensável, avançar no sentido da consolidação de 
toda essa legislação sobre aplicação de capitais es
trangeiros no Brasil. 

É preciso que tudo isso se tome claro. não 
apenas àqueles que residem, mas sobretudo aos in
vestidores estrangeiros, que cada vez mais se inte
ressam por trazer os seus recursos para o Brasil, 
seja diretamente ou através de participações indire
tas, inclusive estimulando os chamados joint ventu
res, que, por exemplo, têm levado a China Conti
nental a aumentar o seu surto de desenvolvimento 
econômico. Dessa maneira, poderemos abrir cami
nho para que este País possa criar novas condições 
para o seu crescimento econômico. Todos nós sabe
mos que é inJispensável a participação do capital 
estrangeiro na economia nacional. 

Durante muito tempo, tomou-se aqui uma posi
ção de natureza muito radical contra o ingresso de 
capital estrangeiro. Lembro-me bem de que. nos 
anos 60, época em que havia um nacionalismo exa
cerbado, chegou-se a estabelecer um limite bastante 
drástico de remessa de lucros para o exterior. 

Em janeiro de 1989, presidindo a primeira dele
gação do Congresso Nacional, como Presidente do 
Senado, numa missão oficial à China Continental, 
deparei-me com um modelo de desenvolvimento 
que fez com que aque!a nação se tomasse uma po
tência emergente no mundo; isso ocorreu graças à 
abertura de sua economia. A China ainda não se 
abriu politicamente, mas se abriu economicamente e 
conseguiu atingir um progresso extraordinário, justa
mente por meio da participação do capital estrangei
ro, sobretudo através de joint ventures com os Es
tados Unidos, com a Coréia do Sul, com a Inglaterra 
e com outros países da Ásia e da Europa. Dessa for
ma, a China ganha hoje um espaço indiscutível e um 
prestígio internacional. 

Ao visitar aquele grande País, um dos pontos 
que mais me chamou a atenção foi a sua legislação 
sobre o capital estrangeiro. Daí em diante, comecei 
a pensar em apresentar este projeto de lei. Indaguei, 
não só a representantes do Governo, como tarr.bém 
a outras pessoas que nos acompanhavam naoueta 
visita, quais eram os limites que a China impunna à 
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remessa de lucros para o exterior. A resposta foi a 
seguinte: aqui não há limite; todo capital que chega 
é bem-vindo. O importante é chegar, vir e criar rique
za, produzir renda e Bmprego para uma população 
que é considerada a maior do mundo. 

Portanto, Sr. Presidente, trago esta contribui
ção e, se aqui lograrmos a aprovação deste projeto, 
espero que os Senadores a princípio, e depois os 
Deputados, possam debatê-lo, aperfeiçoá-lo e votá
lo, para que, amanhã, o Senhor Presidente da Repú
blica, no uso de suas atribuiçõe·s, decida sobre a sua 
sanção ou não. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra, para uma comunicação de lideran
ça, por cinco minutos, ao Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para 
uma comunicação de liderança. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, 
após ouvir, com a atenção que merece, o pronuncia
mento do Senador Ademir Andrade, senti-me na ob
rigação de participar dos trabalhos desta sessão, 
ocupando a tribuna, como parte salutar do momento 
em que vivemos no dia de hoje, já que se abriu o de
bate, neste plenário, da proposta de reelegibilidade 
para os titulares de cargos no Poder Executivo. 

Respeito as divergências que todos temos, 
porque não há no mundo governo que não erre, não 
há governo que tenha a unanimidade do apoio de 
toda a sociedade, de todos os cidadãos, principal
mente em um país onde se vive democraticamente. 

Entretanto, o Senador Ademir Andrade, em seu 
pronunciamento, anunciou que, se aprovada a ree
leição, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
daqui a quatro anos, proporá nova mudança na 
Constituição para permitir uma nova reeleição, ou 
seja, um terceiro mandato. Disse também que Sua 
Excelência, apesar do seu passado e da sua tradi
ção parlamentar, de homem que honrou o Parla
mento brasileiro, e principalmente esta Casa, virá, 
amanhã, pro•1or o fechamento do Congresso Nacio
nal. 

Creio que o Senador Ademir Andrade está jul
gando o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
pelo que não fez, pelas intenções que provavelmen
te tenha no seu espírito, no seu coração. Penso que 
ninguém pode ser condenado pelas suas intenções. 
No meu entender, é como condenar alguém por ho
micídio somente por portar um revólver na cintura, 
sem tê-lo usado, sem ter atirado em ninguém. Mas, 
como a intenção só poderia ser matar, deveria ser 
logo condenado a 30 anos de cadeia. 

Prefiro filiar-me ao sentimento da maioria do 
povo brasileiro, julgando o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso somente pelo que fez, por aquilo 
que, efetivamente, ofereceu ao País. Prefiro enten
der que, pela primeira vez, nos últimos anos, de fato, 
pode-se dizer que este País dispõe de um projeto 
nacional que tem cabeça, tronco e membros; um 
projeto que tem uma estrutura de propostas, que 
tem contornos, que tem delineamentos com o qual 
podemos concordar e do qual podemos discordar; 
porém, um projeto. Um projeto que v~m sendo exe
cutado com dignidade, com seriedade, honradez e 
competência. · · · 

Isso não significa, contudo, que devamos ape
nas bater palmas. Eu mesmo sou um dos que aqui, 
por mais de uma vez, já criticou a longa duração da 
política de juros altos, que, por definição, deve ser apli
cada a curto prazo; eu mesmo já me manifestei contrá
rio à política, até certo ponto perdulária, de controle do 
estoque de divisas que temos no País; eu mesmo já 
me manifestei surpreso pela falta de inovação que 
caracteriza tanto a reforma tributária proposta ao 
Congresso, quanto a reforma previdenciária. 

Isso não significa, entretanto, que entenda ape
nas não ser o Governo perfeito, como nenhum o foi 
e nenhum o será. Porém, não posso deixar de dizer 
que tenho a impressão de que, caso eu realmente 
tenha a possibilidade de falar mais alto do que a ga
leria, o mais importante não é julgarmos as intençõ
es do Presidente Fernando Henrique Cardoso, as 
quais, a meu juízo, devem ser julgadas quando 
acontecerem; o mais importante é defendermos o 
fato de que hoje um trabalhador que recebe um sa
lário mínimo consegue comprar uma cesta básica 
com menos de R$15,00, o que uma empregada do
méstica de uma família amiga dizia há 15 dias. Ou
vindo comentários veementes de censura contra o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, ela dizia 
para a sua patroa: "Está-se falando desse homem 
porque nós, agora, estamos comendo.· E acrescen
tou: "Pela primeira vez, em minha casa entrou uma 
grande novidade, ou seja, comprei um quilo de filé. 
Eu conhecia essa carne porque trabalho na casa da 
senhora, mas, na minha casa, ninguém a conhecia. 
Levei um quilo de filé para a minha casa e paguei 
com o meu dinheiro". 

Penso que é essa conquista, essa realidade 
que se instalou no País que está sendo defendida 
pela imensa maioria da sociedade. 

Que estejamos aqui discutindo a forma de fa
zer a reeleição; que estejam uns defendendo que 
ela seja feita por decisão apenas do Congresso, e 



130 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

outros, que a decisão congressual seja submetida a 
referendum ou a plebiscito, tudo isso é a parte sau
dável de um processo democrático em que uma 
questão como essa está sendo discutida. No entan
to, acusar o Presidente da República das agressões 
que cometerá contra a democracia sem que jamais 
as tenha cometido, é algo que não pode passar sem 
nenhum comentário de protesto, que é o que vim ta-
zer. 

O SR. PEDRO SIMON - Permite-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. GERALDO MELO - Senador Pedro Si
mon, tenho a impressão de que, por mais que V. E)él 
me honrasse, dando a sua participação no meu pro
nunciamento, e como foi me concedida a palavra 
para uma comunicação de liderança, não tenho o di
reito de dar o aparte ao nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Re
gimento não é taxativo quanto à proibição de apar
tes em comunicação de liderança. Como estamos 
num final de sessão não deliberativa, fica a critério 
de V. E~ conceder ou não o aparte. 

Neste caso, de forma benevolente, prorrogaria 
o tempo do pronunciamento de V. E~. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço-lhe imen
samente a compreensão que está à altura de um ho
mem público corno V. Ex1, Sr. Presidente. Com isso, 
não se priva esta Casa de ouvir o aparte do Senador 
Pedro Simon que, certamente, dará uma dimensão 
muito maior ao pronunciamento que estou fazendo. 

Com muita honra, ouço o nobre Senador. 
O Sr. Pedro Simon - Em primeiro lugar, o meu 

agradecimento à decisão, na minha opinião, positi
va, mas gentil, da ilustre Presidência que permite, 
neste final de sessão, com tão poucos presentes, 
estendermos este debate. Como bem disse V. E~. 
não consta no Regimento a proibição da existência 
desta discussão. Concordo com V. ~ num aspec
to: não há do que se acusar o Presidente da Repú
blica de estar fazendo algo que não esteja dentro do 
seu direito. Se alguém tem que ser responsabiliza
do, esse alguém se chama Congresso Nacional. O 
Presidente da República está no seu direito de que
rer prorrogar o mandato ou pedir a reeleição. Sendo 
Presidente, Sua Excelência está no seu direito. Qual 
foi o ato de violência que Sua Excelência praticou? 
Se alguém tem de ser culpado, somos nós. Pode-se 
até desconfiar que o Presidente da República, caso 
reeleito, vá querer uma nova eleição; mas, uma vez 
que o Congresso terá de decidir de novo, a culpa 
voltaria a ser do Congresso Nacional. Não tenho dú
vida de que quem está insistindo na votação dessa 

emenda agora e não depois são membros do Con
gresso Nacional. Então, quando V. E)éllembra aso
lução do problema dos juros, da reforma fiscal, da 
reforma tributária, é verdade, mas o culpado é o 
Congresso Nacional, pois não encontramos um mo-
dus vivendi, infelizmente não encontramos uma 
maneira de trabalhar, de avançar e de desenvolver a 
nossa atividade. Todos têm boa vontade. Não estou 
acusando ninguém. Considero-me um dos respon
sáveis por isso não andar. Na verdade, a responsa
bilidade é nossa. Não encontramos soluções para as 
questões. Então, o Presidente da República man
dou, e daí? A emenda é nossa e não de Sua Exce
lência. Vamos fazer justiça, Sua Excelência não con
vocou extraordinariamente o Congresso para vom.r 
reeleição e teve a competência de não colocá-la na 
sua bibliografia. Afirmar que o Presidente da Repú
blica convocou extraordinariamente o Congresso 
para votar a reeleição não é verdade. Sua Excelên
cia convocou extraordinariamente o Congresso, 
como diz V. Exil, para votar a reforma da Previdên
cia. Se estamos votando essa matéria é porque que
remos, porque o Presidente do Senado e o Presi
dente da Câmara convocaram o Congresso, ex
traordinariamente, aditando a pauta, por sua con
ta. Não há de se acusar o Presidente de ter agido 
ou se omitido para tal fim; mas, sim, que houve 
mais omissão que ação de Sua Excelência. Por 
outro lado, quanto ao que nos cabe, não estamos 
fazendo nossa parte. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço o aparte 
de V. Exª, que, como esperava, teve o brilho habitual 
de todas as suas intervenções. Digo-lhe que meu 
objetivo foi apenas o de procurar delimitar responsa
bilidades. Como disse, não se pode condenar. por 
homicídio, alguém que apenas porte um revólver na 
cintura. No futuro, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso poderá ter delírios de grandeza e talvez 
modifique a trajetória que o fez tão reverenciado 
pela população, passando a afastar-se deste cami
nho que o consagrou. Se isso ocorrer, poderemos 
censurá-lo. O que não podemos é criticá-lo por atitu
des não cometidas. 

Com a permissão do Presidente desta Casa, 
quero fazer um comentário final, abordando a inter
venção do Senador Pedro Simon. Uma das coisas 
que me preocupa é a severidade com que julgamos 
a nós mesmos. Caricaturamos as nossas fragilida
des, exageramos as fragilidades do Congresso Na
cional. Tenho a impressão, Senador Pedro Simon. 
de que aquele parlamentarismo com que V. Exª tan
to sonhou - e ainda hoJe, com tanto brilho e entu-
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siasmo, a ele se referiu da tribuna do Senado - não 
tenha vindo exatamente porque a população brasi
leira não tem apreço pelo seu Congresso. Tenho a 
impressão, Senador Pedro Simon - estou lhe dizen
do isso como presidencialista que sou -. que da 
mesma forma que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso tem obrigação de zelar pela imagem, pela 
dignidade da Presidência da República, pela serie
dade da Presidência da República e pela sua respei
tabilidade perante a opinião pública, nós, Senadores 
e Deputados, temos a obrigação e precisamos co
meçar a cumprir a obrigação de ajudar a defender a 
imagem desta Casa. 

Às vezes, pelo desejo, pela facilidade de dizer 
uma frase bonita e que vai ter um belo espaço nos 
jornais amanhã, temos sucumbido à tentação de fa
zer críticas injustas ao Congresso Nacional. 

Sou um Parlamentar de poucas horas de vôo. 
Sabe V. Ex'l, que me conhece, sou homem que vem 
do Executivo. Antes de Senador, na minha vida pú
blica, fui apenas Governador de Estado. Não fui an
tes Vereador, nem Deputado Estadual, nem Deputa
do Federal. Entretanto, os dois anos que tenho tido 
de convivência com homens como V. ExA, como os 
Senadores que aqui estão nesta tarde, convencem
me de que existe um patrimônio moral neste Con
gresso. Existe um patrimônio de competência, de 
dedicação e de amor ao Brasil, que é patrimônio 
maior que nossas fraquezas. Está na hora de nós, 
aqui dentro do Congresso Nacional, começarmos a 
mostrar ao Brasil que o seu Congresso não é uma 
Casa para produzir a sua vergonha, o seu constran
gimento, nem para fazer corar a população brasilei
ra; o seu Congresso é uma Casa que também mere
ce o respeito dos nossos concidadãos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre 
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

OF. GLPMDB N2 5/97 

Brasma-DF, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a designação do Senador Fernando Bezer
ra, na qualidade de membro titular, em substituição 
ao Senador Gilberto Miranda, na Comissão de As
suntos Econômicos - CAE 

Renovo, a oportunidade, protestos de estima e 
consideração. - Senador Jáder Barba lho - Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ofí
cio lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador José Eduardo 
Outra. 

São lidos os seguintes 

OF/A/PSB/1/97 

Brasma, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os nomes dos Deputados Sérgio Guerra -~itular) e 
João Colaço (suplente) como membro da Comissão 
Mista destinada a apreciar e dar parecer á Medida 
Provisória n2 1.465-1 O, de 19 de dezembro de 1996, 
do Poder Executivo, que "acrescenta § 52 ao art. 42 

da Lei n2 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras 
providências", em substituição aos Deputados Fer
nando Lyra e Ubaldino Junior. 

Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, 
Líder. 

OF/AIPSBf2/97 

Brasnia, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados Sérgio Guerra (titular) e João Colaço 
(suplente) como membros da Comissão Mista desti
nada a apreciar e dar parecer á Medida Provisória 
n2 1.470-14, de 19 de dezembro de 1996, do Po
der Executivo, que "dispõe sobre a responsabilida
de solidária de controladores de instituições sub
metidas aos regimes de que tratam a Lei n2 6.024, 
de 13 de março de 197 4, e o Decreto-Lei n2 2.321, 
de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibili
dade de seus bens a responsabilização das em
presas de autoria contábil ou dos auditores contá
beis independentes; sobre priatização de institui
ções cujas ações sejam desapropriadas, na forma 
do Decreto-Lei n2 2321, de 1987, e dá outras pro
vidências", em substituição aos deputados Fernan
do Lyra e Ubaldino Junior. 

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra, 
Líder. 

OF/A/PSB/4/97 

Brasilia, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados Ricardo Heráclio (titular) e Raquel Ca
piberibe (suplente) como membros da Comissão 
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida 
Provisória n11 1.547, de 18 de dezembro de 1996, do 
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Poder Executivo, que "cria a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e 
dá outras providências", em substituição ao Deputa
do Ubaldino Júnior (Suplente). 

Atenciosamente, -Deputado Fernando Lyra, 
Líder. 

OF J A/PSB/5/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados Raquel Capiberibe (titular) e João Cc
laço (suplente) como membros da Comissão Mista 
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provi
sória n2 1.478-.19, de 22 de novembro de 1996, que 
"dá nova redação aos arts. 92 da Lei n2 8.036, de 11 
de maio de 1990, e 22 da Lei n2 8.844, de 20 de ja
neiro de 1994", em substituição aos Deputados Fer
nando Lyra e Ubaldino Júnior. 

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra, 
Uder. 

OF JA/PSB/6/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados Alexandre Cardoso (titular) e Ricar
do Heráclio (suplente) como membros da Comis
são Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n2 1.481-44, de 22 de novembro 
de 1996, que "altera a Lei n2 8.031, de 12 de abril 
de 1990, e dá outras providências", em substitui
ção aos Deputados Fernando Lyra e Ubaldino Jú
nior. 

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra, 
Líder. 

OFJA/PSBfi/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 
os Deputados Pedro Valadares (titular) e Nilson Gib
son (suplente) como membros da Comissão Mista 
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provi
sória n2 1530-01 , de 19 de dezembro de 1996, que 
"institui o Programa de Desligamento Voluntário de 
servidores civis do Poder Executivo Federal e dá ou
tras providências", em substituição aos deputados 
Fernando Lyra e Ubaldino Junior. 

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra, 
Líder. 

OF JA/PSB/8/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados Sérgio Guerra (titular) e Gonzaga Pa
triota (suplente) como membros da Comissão Mista 
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provi
sória n2 1561, de 19 de dezembro de 1996, que "dis
põe sobre a intervenção da União nas causas em 
que figurarem, como autores ou réus, entes da ad
ministração indireta, regula os pagamentos devidos 
pela fazenda Pública em virtude de sentença judiciá
ria", em substituição aos deputados Fernando Lyra e 
Ubaldino Junior. 

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra, 
Líder. 

OF JPSB!I/N2 13/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Anibal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Ayrton Xe
rez e Antônio Aureliano, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n2 1.512-5/96. 

Atenciosamente,- Deputado Ubiratan Aguiar, 
Vice-Líder do PSDB. 

OF .PSDBIIIW' 16/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Anibal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Ayrton Xe
rez e Nelson Marchezan, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n11 1.520-3/96. 

Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar, 
Líder do PSDB. 

OF.PSDBII/N2 19/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Anibal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Arnaldo 
Madeira e Ayrton Xerez, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n2 1 .530-1/96. 
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Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar, 
Líder do PSDB. 

OF.PSDBIIIN2 25/97 

Brasma, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Firmo de 
Castro e Jovair Arantes, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n2 1 .532/96. 

Atenciosamente, Deputado Ublratan Aguiar, 
Líder do PSDB. 

OF.PSDBIIIN2 28/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Cipriano 
Correia e Carlos Moscor.:, respectivamente, para in
tegrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n2 1.533/96. 

Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar, 
Líder do PSDB. 

OF.PSDBIIIN2 31/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Oswaldo 
Soler e Roberto Santos, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória nQ 1.534/96. 

Atenciosamente, Ubiratan A~iar. Líder do PSDB. 

OF.PSDB/IJN!I 34/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Ademir 
Lucas e Candinho Mattos, respectivamente, para in
tegrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n11 1.535/96" 

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDB/1/NQ 58/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Anibal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Adelson 
Ribeiro e Ayrton Xerez, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n2 1.543/96. 

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDB/1/N!I 91/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de. determinar a substituição do Deputado Ubiratan 
Aguiar pelo Deputado Ayrton Xerez, como membro 
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n2 1.556196. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDBIJIN!1 1 00/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1 997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Firmo de 
Castro e Roberto Brant, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n 51 1.559196. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDB/IIN51 103/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Arnaldo 
Madeira e Luiz Carlos Cauly, respectivamente, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n2 1 .560/96. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDB/IIN2 106197 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
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Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 
de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Vicente 
Arruda e Danilo de Castro, respectivamente, para in
tegrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n2 1.561/96. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDBII/N2 109/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar .a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Pirnentel 
Gomes e Olávio .Rocha, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n 2 1 .562196. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDB/I/N2 112/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a· substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Alzira 
Ewerton e Aécio Neves, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n2 1.563196. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDB/IIN2 115197 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Jovair 
Arantes e Zulaiê Cobra, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n2 1.464-16196. 

Atenciosamente, - Ublratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF .PSDBIIIN2 118/97 

Brasma, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 
de determinar a substituição dos Deputados José 
Anfbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados José Tho
maz Nonô e Nelson Otoch, respectivamente, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n11 1.465-10/96. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDB/VN2 121/97 

BrasJ1ia, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Anfbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Jovair 
Arantes e Leónidas Cristino, respectiVamente, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n11 1.4o9-13/96. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSB/VN11 124/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Anfbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Paulo 
Mourão e Yeda Crusius, respectivamente, para inte
grarem a Comissão destinada a analisar a Medida 
Provisória n11 1.470-14/96. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDBIIIN11 127/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1 997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Fátima 
Pelas e Aávio Ams, respectivamente para integra
rem a Comissão Mista destinada a analisar a Medi
da Provisória n11 1.473-26/96. 

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDBIVN11 130/97 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
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Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 
de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal, com membro titular, e Ubiratan Aguiar, como 
membro suplente, pelos Deputados Sebastião Ma
deira e Márcia Marinho, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada a analisar a Me
dida Provisória n2 1.475-22196. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDBII/N2 133/97 

Brasnia, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Ubiratan 
Aguiar e Osmânio Pereira, respectivamente, para in
tegrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n2 1.477-31/96. 

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDB/l/N2 136/97 

Brasnia, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Adroaldo 
Streck e Eduardo Mascarenhas, respectivamente, 
para integrarem a Comissão Mista destinada a anali
sar a Medida Provisória n2 1.479-23/96. 

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Líder do 
oc;nR 

Brasília, 9 de janeiro de 1997 
Sermor Presidente, 
Ve~1ho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

::Je C:etermmar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Antônio 
Aureliano e Adroaldo Streck, respectivamente, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n2 1.480-25/96. 

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDBII/N2 142/97 

Brasnia, 9 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 
de determinar a substituição dos Deputados José 
Aníbal como membro titular, e Ubiratan Aguiar, 
como membro suplente, pelos Deputados Luiz Car
los Hauly e Rommel Feijó, respectivamente, para in
tegrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória n2 1.481-44196. 

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Uder do 
PSDB. 

OFÍCIO n2 1.225/96 

Brasília, 20 de dezembro de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Robério Araújo como suplente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rscaliza
ção, em substituição ao Deputado Maurício Campos. 

Cordialmente, Deputado Odelmo Leão, Uder 
em exercício do Bloco PPB/PL. 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Sr. Presidente, 
Comunico a V. E~. a nova composição da 

Bancada do Partido Progressista Brasileiro - PPB, 
nas Comissões Permanentes abaixo relacionadas, 
em substituição aos Membros anteriormente indica
dos: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

Titulares: 
Esperidião Amim 
Leomar Quintanilha 

Suplentes: 
Epitácio Cafeteira 
Lucfdio Portella 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

Titulares: Suplentes: 
Lucídio Portella Epitácio Cafeteira 
Leomar Ouintanilha Esperidião Amin 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Titulares: 
Epitácio Cafeteira 
Lucídio Portella 

Suplentes: 
Esperidião Amin 
Leomar Ouintanitha 

COMISSÃO DE ASCAUZAÇÃO 
E CONTROLE 

Titular: Suplente: 
Epitácio Cafeteira Leomar Quintanitha 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Titular: Suplente: 
Espiridião Amin Epitácio Cafeteira 

Cordialmente, Senador Epitáclo Cafeteira 
Líder do PPB. 
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Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Sr. Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Brasileiro -

PPB, valho-me deste para indicar o nobre Senador 
Esperidião Amin, em substituição a nobre Senadora 
Sandra Guidi, nas Comissões Temporárias abaixo 
relacionadas: 
Titular: 

1) Código Civil - {PLC n2 118/84) 
2) Habitat 2 - ONU - {Req. 263196) 
3) Dívida Interna Pública- {Req. 353/96) 
4) Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de 

Nazaré - (Req. 1 .036196) 
5) Comissão Parlamentar Conjunta do Merco-

sul 

Suplente: 
1) Denúncia na Revista Veja sobre Trabalho In

fantil - {Req. 1/96 CN) 
2) Desenvolvimento do Nordeste (Req. 367/96) 
Cordialmente, - Senador Epitácio Cafeteira -

Líder do PPB. 
O SR. PRESIDENTE {Jefferson Peres) - Serão 

feitas as substituições solicitadas. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 

111 Secretário em exercício, Senador Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N11 3, DE 1997. 

Dispõe sobre a dispensa da presença 
de advogado nos feitos judiciais relativos à 
adoção de menores e adolescentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 Acrescente-se o seguinte parágrafo 611 

ao art. 42 da Lei n2 8.069 de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente: 

"Art. 42 ................................................ . 
§ 611 O pedido de adoção poderá ser di

rigido ao juiz da Infância e da Juventude ou 
ao juiz que exerça tal função, através de ad
vogado constituído nos autos, ou, direta
mente, pelos adotantes, assim definidos na 
forma deste artigo• 

Art. 22 O caput do artigo 206 da Lei n2 8.069 
de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 206- A criança ou o adolescente, 
seus pais ou responsável e qualquer pessoa 
que tenha legítimo interesse na solução da 
lide poderão intervir nos procedimentos de 
que trata esta lei, através de advogado, ou, 

no caso do adotante, nos termos do art. 42 § 
611, o qual será intimado para todos os atos, 
pessoalmente ou por publicação oficial, res
peitado o segredo de justiça" 

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Não obstante o sentido modemizador conferido 
ao tema da adoção de crianças e de adolescentes 
pela Lei n2 8.069190, alguns de seus dispositivos não 
lograram atingir plena eficácia no cotidiano da práti
ca judiciária. 

A exigência do exercício do jus postulandi, 
junto às Varas de Infância e de Juventude, exclusiva
mente por meio de advogado, têm dificultado, sobre
modo, a concretização de numerosas adoções, haja 
vista o custo elevado dos honorários cobrados por es
tes profissionais- em média U$1 0,000 por causa. 

Com isso, acumulam-se crianças, em instituiçõ
es públicas e de filantropia, à espera de um novo lar, 
vendo ceifadas suas esperanças pela impossibilidade 
de as famílias interessadas em perfilhá-las arcarem 
com o custeio de sua representação processual. 

Frusta-se, assim, um dos mais caros objetivos 
da lei nova, justamente o de, aproximando adotantes 
e adotandos minimizar o problema social do menor 
desassistido. 

A alteração ora proposta, ao dispensar a pre
sença do advogado na propositura dos feitos de 
adoção, visa a tomar-se um remédio apropriado 
para este problema. 

E nem chega a ser a única exceção quanto à 
presença obrigatória de profissionais de direito nas 
lides judiciais: de há muito o ordenamento brasileiro 
admite o pedido de prestação jurisdicional formulado 
diretamente pelo interessado, no caso do "Habeas 
Corpus" e nas causas trabalhistas. 

Por tudo isso, contamos com o prestígio do 
voto favorável de nossos pares para esta, ao nosso 
ver, oportuna inovação legislativa. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1997.- Se
nador Gilvam Borges. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Peres) - O pro
jeto será publicado e remetido às Comissões com
petentes, devendo ter a sua tramitação iniciada a 
partir de 17 de fevereiro próximo. 

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício. Se
nador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"l, DE 1997 

(Da Comtssio E:5pecl~l cru.da por tntemédto do Requer1aento n'? 

385. de !996, desttnada a apurar a sttu;~çio dos partm.retros em 

Serrl Pe lJ.da J 

O Congreuo Naaonal decreta 

SUsta os -toa d8 8PI'OY8Çio do Presoden!a ela 
Repúbloao a Nota CQnfUI'/Monfra n" 0024192. atravH 
d8 E>opoaoçio <III Mot!Yos n" 0019192. do Monoacro <III 
Es~ d8 lnfra-ésuun.ora. I)UI)toada em 24 da março 
<1111992 

Art. 1• E susutdO os etenos da Nota ConrurtMonfra n" 002~2 aprcvaaa pelo 
Pr~odente oa Reoubllc.a W.avfl da ExPC>soçio de Motrvos n" 0019/92. ao MonostrO 
oe Estado oa Infra-Estrutura publicada no Doano OfoCJal c111 Unolo de 24 de março 
de 1992 

Art. r E5te Decreto Legoslatovo entra .,., vogor na data <111 sua I)UI)tocaç6o 

A Constotuoçlo amphou a c:ompet*>oa de fiocaloz8Çio a con1r01e do Poder 
Legoslatovo. lox8n00-lhe ·su..- os - ,__ do F'oc* Exec:utrvo ~ 

exort>nem ao - regulamentar ou doa 1...,.. 011 delegeçlo ~··· nos 
termos de seu art 49 v 

A Nota Con1ur1Monfra n" 0024192 com _..,..8Çio do p,._,.. c111 República 
atr-. da Exposoçlo <III Motrvos n" 001!W2. do MorMiro c111 in!rMstrulunl. 
conforme puollcaoo no Quino OfioaJ c111 Unolo 011 24 de março 011 1992. voncuta a 
admmrstrac;.io. constrtu•ndo ato Que se r......ae ele rT'IOdabdade norrn.t.N•. 
re5taurand0 a ontegndaclll dO Oecre<o 011 ,_. n" 74 509r74. do qual a 1., n" 7 159. 
de 198<1 retorou araa de 100 l"ledanes ~ndo a gan~ conforme a 
·eo~ da ,., n" 7 599 da 1987. a detegando a alo do Poder Exacubvo a 
prorrog~ do prazo ela ganmpagam 

Portanto a restaur~ do doreoto rMorado pela 1 ... uttraoaua assa dala<;aÇio e 
exorbrta o poaer regulamentar oorQUe o drrertc mr,...., no caso. restauradO por 
aorov~ de parecer consoante a Constrtuoçá) a conc:edodO IIITI torma presenta na 
I&! Nio l'la'llendo POder de represtrnação ao Exec:unvo. oeste drrerto. Que a lttt 
revogou ret1rou Ademaas. resu1~ deste ato abuSJVO enorme confhto soo•t. tensio 
e c:ontu.., 1uridoca envolvendo molharas <111 pessoas no sul dO EstadO ao Pn 

Sala das Sessões. cm 9 de janeiro de 1997. EdioH Loble _ [,.uda ~,.;.,_Repu 
A»ompçio _ Joau PiDb<iro _ GiiYo• &o,.._ A-ir Aa4ndc. 

LEG!SUÇA-0 CITADA 

fANEXADA PEU SECRET A.RJA-<JEIUL DA MESA DO SENADO FEDEIULi 

-8 Diário Oficial 
• • , 

.,.Ooi1S'I'biD DA M'b.anll.l'l\lllA 

~- ...... 
, • 

8RASIUA Df" 

' ~·~·-.::.::-= !fd,':J:. ......... ----........... -

RELA TO RIO N" 5. DE 1996 

Rebltório da Comlulo Especial, c:Nda m-aris do Requerimento n• 
585, de 1996-SF, destiNlda a Mapurar Mln toco" a situaçao dos 
garimpei~ em Sem! Pe!Ma, e1at1oraç1o e aprnentaçlo de 
rwlatórto a MI' enc:.mlnMdo • P~ da Repúblla, com 
subsldlos que poniblltt.m rwsolvw o atual estado de con111to 
exlatante na rwgiJo". 

1 !ntroducto 

Relator Senador ERNANOES AMoRIM 

"Nos 18V'1718S democrátiCOS. o povo delega podarlls. 
nlo Só de leg~ mas. e sabretuOO. <le 
~- a seus mandatános nas Cdmaras. ;Jara 
que assequ~ um go~mo probO e elioenre· lt:311 
L Beckert. o.mocr.a. Mo<»tN. Madn. 1941 PO 71 e 
ss.) 

Em 13 da jUf1ho de 1996 um eXI)8doente formado pelo lidar soooocal Fernando 
Marcolono. representandO ganmpetros de Serra Petaoa. too entregue ao Presodente 
da Comosslo OorMora dO SenaOo F-.1. Senador Jose Samay' 

Com o expedrente buscam a defesa de 01re1toS consmuoona1s sObre o uso do bem 
púllhcc constrtuodO pela 1azoda de ouro localiZada no garompO de Serra Pelada e 
sohatam a1aç.io de com1s~ do Congresso para verrfrcar a S1tuaç.ào dos 
garompeoros. 

Por tambem conter pect1dos e sugestões da alçada do Poder Exeeuuvo o 
expechem:e tor &neamlnl'\adO ~ Pres•CSente da Republ1ca1 atra"es dO of1c:o n"' ,93 
de 14 de 1unno de 1 996 e na semana segu1nte em 1 9 de JUn,.,o com C' 

Requer•mento de Urgênc1a n° 61 1 de 1 996 ro, aorovada a 01ação dMta Com•ssão 
oropOsta atraves dO Reouenmento n" 585 de 1996-SF 

3 

No dia~ um,...,_ .... ela c;..._,.. v• dO Rio Doca~ 
cXipa ela ~ --- de ~ adi••-·..,. • ~S. pra 
- 08- ela c;..._,.. ..... ....- jiiZiclll (pooiWOII.Ita novos 

~ forwn ...-' ). ~- CCiftllivll ~ pakla SenadOrH 
E- Lablo. ,_,., -· a ~ Amanm. acanpar~>ou uma ComossJoa 
e-na clll C..... doa~--· SarT8 p-·· 
Os ontagrantes c111 comoliYa =-•n ..- com a ~ de pesquosa 
geol6goca clll ~ -- .... áaciSio ~ 011 - 1.,.. 
,._...pra~-dO- ....... ""- det....- pelo Oeaete 
da~,. 74.509. 

soora o .....-.to.-da~ n" 1582. da 15 da julhO da 1996. Sua 
e-1enc1a o"'- c111 R81Ü!loca FamandO ~CardOSO'. transmotou 
RaiMOno do - da E- 011 - e Erw;oa. R........:lo Bnto. ·soora os 
_ otw tloslónca. a o - - do lotigoo --. a Cornpanrna Vala dO Roo 
Doca· CVRD a oau~ .. _.,.ela Serra p-·· 

Do Ralatóno dO Monlllro daS Mina a ~- a cópoQ dOS oocumentos extraooos 
<III ~ ~ a jUdiCiaS. ernreguas pela ComparV>oa. venhcou-sa 
~ ....- medida 1"""""" too CCI"IC8dldll cem tunaarnento .,., Qeclar~ dO Ooretor 
dO Oepata••«o ~ csa Prcô.lç:lo ,._.,...... QUI atesta a 1ntegndaoe dO 
0acra1o da~ n" 74 509 de 5 da_, da 1974. na area de 100 hec!ares 
datom- noo L• n" 7159 da 11 da""""' de 198<1. oecorrenta da retrlo~ da 
conc:asalo da 1_,. de - traia aQuela Oacraco. ~ too paga oom r~s 
ondui<los no OrçamentO pra esta oeston8Çio. conforme autonzado naqueia leo 

ns ç 'C~nuaóo ProcC'U.'IdO 
ns \: ~•u•Rk."S óo Pro:: ... "!>~ 

LI"IC'-0 I - dcx:um...-n•os a.;.Jfftlllnlr.;~ pdJ: C ~l'lp;•ntu.t \ .1k dO R to Doo: c: 
·''IC'\.0 2 • rcl;••onode: Conuu . ..., E't\:01.1 d.:! (.ltu.u.t J..: Ocpuudo~ 
ns ..: S.:Ktnnh."S dO PToc.:ss.ldu 
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Ellll .......-~de~ de do.-.rto que fot concec!tdo em decreto. • 
após, retJr8dO por let. -- em 81><0V8Çio do Pres.-.te da Repubhca a '"-"*' oe Motivos ri' 019 dll 1992. do M!nrstto da lnfra..estrutura. J<>*l SanlaN 
que deu termo • auton~ da oanmcagem na anoa. reslaurandO os Otreolos da 
C~ta 

F.natmente. em 13 de A9QS10 esta Comosüo fot •nstal-. a viSIA • amot•açAo dOS 
~ dll eontrnle do Congresso NaoONI que a Coost•IUIC;io ontrOdiJZ•u. 
determon8nc!O que lhe ~ sustar atos normatovos do P~ ExiiCUilvo que 
••ortMtem do POdll< 'ti<JUiamentar ou dos lom~es de Oel~ leqoslatlve 

6 

Esta ComiSsAQ ESI)eCiel do Seneclo F-.,. COITIIIOII8 por 7 (sete) !T141tnt>roS 
liMares • Igual nUmero dll _...._. fot cn- cantoente o art 58 da Constrtuoç.io 
e anq. 71 e 7 4 do R~ Interno desta Casll. .,_. da apov8Çio CIO 
R_..._,.o ri' 585. de 1996-SF, ~ a "IJpurr ·on loco" • Sl!UaÇio dos 

~ em Seml Pet-. et~ • -~ de Reletóno a ser enc:.rn,...,., • P....-.a. aa Repúbloca. com SUbstdtcll que ~uobtltlem resotver o 
--oe conft~ •~• na Ngl6o" 

ADtm. fot onst- em 13 de 81}0110 dll 1996. com prazo até 15 de dezembro. e a 
seguonte com~soçao' 

PRESIDENTE Senador EDISON LOBÃO 

VICE-PRESIOENTE. Sen..x.r AOEMIR ANDRADE 

RELATOR Senador ERNANOES AMORIM 

Senadorn Tltull'" ; 

Emandes Amonm -IRO: 

Golvam Borges -PMOB/SC 

Edison Lobão - PFLJMA: 

Betlo Parga - PFLJMA: 

Coutinho Jorge- PSDBIPA. 

Adem1r Andrade - PSB/PA: 

SebasMo Rocna PDTIAP: 

Sen.ctorH Suplentes: 

Mar1uce Pinto - PMDBIRR: 

Joao França - PMDBJRR: 

Jonas P1nhe1ro - PFLJMT. 

Júho Campos - PFUMT 

Jefferson Peres - PSDBJAM 

Regma Assunpçào - PTBIMG 

Vago-

3 P&an •o!\'11!!!!'119 do! Trabefhc?t 

3.t - Aud~ia Pública 

Em 29 de ~ a CorniSdo rNitZOU auclotnoiJ i)Úblíce peno ouvtr o Ooretor Geral 
do Oc;;&laa•co NKIONII aa Produç*l Mlnwel. Geólogo M.guet Navwret'. que 
~ nostOnc:o ela evoluçto do 9W'"'PO de s.mo Pel-: r~ 
~: • '""""""' .-. esfor'ÇIO aaap-ICitdo no iiT'tColo do ~ para 
~ <III JlbtUdll - reteçio • ~. a>nfofTI-. o ~ 
.....,_ na leglstac6o ~ a Constalulç.lo 

9 

Em 1ill0 dncobnu-w ouro no sul do Estado do Pn: o cp.erno mrhtar '""''v•u para 
~ o g.nmpo formado com m•lnants oe pessoa: adrtou-w a nova suoslilncla 
ao Decreto ri' 7 4 50917 ... de lavra de ferro. to• pubhcacsa Portana au1onzanc1o a 
c .. xa E~ a ccmen:>atoZar com o trtutar da pnqu~se o ouro extra•do: e o 
liMar do Oec:rwlo oro10001ou um plano dll pesqu~sa para a ,.,_ suos~a adttacla 

No ano seguonte a aru fOt oncorpo<ada pela Companllra Vale do Rro Doce 

:o 

Em 1983 a Companhta apresentou reta1or1o aa 08SQU1sa e obt.,.. a aorovaç.áo 
protoc:ltou Plano de Aorovettarnento Econõrntco e reauereu - averoação co 
ad,tai'T'Ittnto r Au) no Clec:reto de lavra. a ganmoagem to• susoenSII e o Execut:vo 
vetou Pro,eto Legtstattvo oue prorrogou a autonzação para os çanmpe1ros 
conttouarem suas atiVIdad&S. com granae comoção popular 

11 

Em 1 98ol fot ~- Pro,elo de l81 do ExecuiMI IIUIOnZ8ndo a rnc:ludo de 
recursos no orçamento. deStrnado a pegamento de~ da conc:as~ de 
lavra de que trata aQUele Daoreto. a dllsbnenc!O a - dec:orrenta deste nMrfocaçao 
ao aprovertamerno de subS!jnoas mo,_.,s e~ por !fllbalnos de 
ganmpagem. que 101 perm!llda ld 31 de dezembrO de 1968. com autcnz8Çio ao 
Poder ExiiQJII\'0 para prorrogar este prno. CO'Ifot'IN doSI)OSIIlvO modrficadO "'"" 1et 
n• 7 599. de 1987 

12 

A 1e1 rt" 7 599. de 1967. alêm de outra drsposoçóH. cnou Grupo de Trabalho oara 
propor ~ ao Ex!ICUINO na busca dll -..çto definrtMo QUanto a at!VIdadll 
g.._a em Seml Pel-. aJf8S ,....,.,. ~açóM n60-~ """' 
Governo 

13 

Segu•u-se sucessrvos dec:re!os de prorr~ da liUIOrlZJIÇio ela"'*' •• ~~~~~--o 
oecre1o sln da IU"no de 1991. que restnngru a auaonzaçao nos ...,....,.. • mao=u 
seu lérmrno pare 1 1 de tewretro de 1992 

14 

O Dorelor do Departamento Mineral acrescentou que o SuprtmO fn!:IIJ!!Ij F!!d!!ril 
colocou-se contra Mandado de Segurança 1nrerposto para rmpugrt.a" esta oecreto 
s/n de JunhO de 1991. e autonzar a cont,nutda<ie csa 9~ Of'Oenanao 
retomo dos direitos minerais à Comoan,.,,a Vale do RJO Doca. 

Durante os questtonamentos oue- sequtram-se este acNK6mo fOI ccni8st8dct ~ 
Sr Maroo Goloerto de Ol•v.,ra advogadO da Coooeunrva ae ~- .,._,an1e 
do Mandado de Segurança 

O Sr Mimo G•lberto regostrou QUe era uma •nformaç.lto falsa QUe o T rr~i 
houvesse ordenado retomo dos d1rettcs mtnerats a C~a \1•-Je do R10 Doce 
eedindo qua isto fossa lev- am conslderaçjo pelos Sen-~. 
A1enanoo que ·estão passando o tratar por c1ma das lets dO País e do propr.a tex:o 
consts1uc1onat envol"tendo a Suprema Corte Federar 

15 

Por fim. o Oiretor do ~ Naoonal de Produç*l Mr,.... conduru que o 
re~ a a plenrtudll do c11rei11D '"'""'*'o da~ Vale do RIO Doce 
pare pesqu.sa • lavre dll cuo fot eapov.ao por detPaChO da Consu&tona Jurídral do 
Mrnrst...., da 1~. ri' 556192. ~ pelo Sr Ministro de M1nas e 

Energoa • ~- pe&o Sennor ~· aa RepúbiiCII nos termos da •J<POSIÇAo 
de mollVOS n" 19/92. 

16 

Oo c~epoomento l)en'naneCeU dúv!Cia ~ • localrzac;lo de ..., mart:e QUe 

de--... -SitUado outro pelO ONPM peno COIII()i-- ...... de Serra 
Pei- no Oecrelo. P .. drnmtr a dúvtda Utste ao;io que a Compannta conteSia 
...,., exptocaçjo convonc:ente ~ o motivo pelO qual lem rmpedlc!O o 
escl.-.cunanto 

Sobte 0U101'98 de Cllnlenas de moinares de -.s • Ama%0nl8 Monereç.io. na 
mesma Oala diiQUele DecretO. e pi IX»Chii ... I!OS con...,._.es. eJ<l)IICCU Ser frutO ,. 
excepoonaltdade 
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Quanto a recor:vers.ào do clrretlto rettrado pela let no 7 , 59 de 1 982. sem Que 
nouvesse s•do orevtsto resoondeu Que o prazo fDtadO na 1e. nav•a e)(orrado 

Ftnalmerrte. em r~l~ as crrtrcas de c:Jescaso com a ganmpaqem. •nformou oue 
esta em curso uma mudança de atitude no ór~ oue Otnge. com urT\411 sene ce 
regutamen~aç.óes para adeQu~ ao ordenamento oecorrente da Constrtutçâo de 
1988 

C•~ando aaclOs demonstrou esfon;os receMres para a aollcaç.ão da tegrstaçào 
mrneral no aue dtZ resoettO a ganmoagem aoos a edtção da let no 7 805 Oe 1989 
que extrngutu o Rt!9tme de Matncula e tnstnutu o Regrme ae Permtssào ce Lavra 
Ganmce•ra 

17 

Quanto .i infortTWÇJo contestad• (t!&m 14) venftca-se aue o Supremo Tr•bunal 
F"ede-ral ao denegar o Mandato oe Segurança tnterposto cela Coooerattva oos 
Ganmpetros de Serra Pelaoa não ordenou o retomo dos drrettos mrnera•s ô 

Ccrnoannra Va!e do R10 Ooce conforme .nformado oelo D,retor do Oeoanamento 
Nac1o.,al oa P"oaucao Mrneral e tamoem no Relatcno de M.r .. ~~ 
E""ergra enCd~-nrnl"taoo ao Senado pelo Pres,oente ca Reoubl•ca i :.: : ·. : •: C F E G ~ 

Na Ernwwa dO At::tlrdkJ' anoc.w que a 1eo ri' 7 1 S9 . de 19114. nottn>u 100 t>ec:uoras 
da a>ncesUo da Companhoa. no sul dO Estado dO Pn. • ..-uou a ~ 
.oa ara ( ~ locala.se Serra Pet-) • a MQ~nnÇa para a continUidade 
aa ;..mpagem toe ~ perque nto eXtSIOI dlre<tO liQuodO • ceno de extraÇio 
de subs1~ mo~ alem de hmrta que nto sic desaulonzadOS na norma legal 

Sal- que ~ Ret81óno dO Minst...., ela Mina e ~·· também se 
onforma que os Sennores Mtnostros dO SU!lf*IIO Tnb<JMj F.-a~ _,., 
manlfastaclo .,, .. .,.,..~o no sentidO de que o dlrWIIO de l)rWfeNnaa mstttuidO u 
c_._ no Wl. 174 de~. na~ ou concessio para 
pesquosa e lavra de recursos .moneraos. nio .. aQhcana • c~· de 
Ganmpeoros de Semo Pet-. em face dOs do111tt0S ~ aa Compannoa 

All contl'*'<> O que o Relator. Monostro Nen de Stlveono naewu. e f01 acolnldo 
petas -~ .,.,_,. aa Cone. • que . o d._wo "onstnuou. tAu SOIT*l1e uma 
~- obv•llnW'Ite P«a o caso de a Un~ oeoda" .utonza- a pesqu1sa • """"**" a lavra" Oetobenlç6o que "condiQONI o eun:iQo Cla pref"'*>oa. • e 
doscnc:oonene ~ • OQOnUn- • a conven...,._ Por osso. a UnoAo nio pudera 
ser oon~ a eXQ«b411 Somente se • QuandO o fi%W surgrra a preterenoa e-sta. 
srm. defensavet em fUIZO. se desrespettada. no caso conae~o · 

3.2 -Sollc~ e exame de documentos 

18 

Para supnr nratos do Relatóno dO Mtn1sténo das M1nas e En«q~a. do dePO•mento dO 
Doretor do Departamento Naoonal da Pr~ M"'*'*. e dos dO<:umer'IOS 
encamrnhados pela Compantua Vale do Rro Doce. dtlrgenoou-se a1nda as segu•ntes 
rnformaçóes 

Junto a COfnl)anhia Vale da Rio Doce' 

Troca ele corres~a entre o M.n1stro de M•n•s e Energra. e o Pres1denUt da 
Compannoa Vale dO Roo Doce. aPós o veto ao PLC n" 225. de 1983 em que 
buscou-se prop0513 de ao~ de rnedoda aomono5tr3t1Va facultada no art 56 do 
Códogo de MoMr.IÇio. para autonzac;.Ao oa ganmpaçem em Serra Pelada. CUJ'I 
ompoSSlbohdade motivou o PI'0!8fO de Le· 3 555. de 1984. convenodo na L"' n" 
7 159 de 11 de 1unho de 1984 

• Avoso MME ri' I 25184. de 02 03 84 

• Parecer aov SUJUR - 290184 e 

• ln1erpelaçio Judooal de 08 03184 do Sr Decio Sanoo11 Casadeo 

Junto ao Departamento Nacional de Produçio Min<~n~l 10 : 

Proc~:!.sos de Alvara de 'Functonamento e Alvara de Pesqu1sa e Lavra 
requendos peta Coooeratrva rnstrtu1da conforme a 1~ no 7 149 de 1984 para 
aemrnrstraçâo da ganmpagem em Serra Pelada 

·--.,...:\0 .• l)oo. Ern.::nLIÓO \:S ti :!1.&4JI"õ!lhU 

.~,,,._,o_.- Do...·um,;ni<X ~ucu~ .1 i:oJIUP.UIIl:.r \o.1k dO R.Jo Doe.:: 
.>..!...:'<0.; • Doc:-um • .;ntCTt ..oh~ll.t00'5 .ta D\.~tn:unciUO ..._:lCtOJI..il.k PrOdnç...o \.ltl....:r.tl 

• Processo DNPM n• 950191'89 para Alvará de Funeoonamento 
como Emoresa de Mrr"'eraç.ão !' 

P"ocesso ONPM n• 850355 e 850356 oara Alvará de Pe-sQursa e 
Lavra 

Cooras de putJirc.açóes dO D•áno dO Congresso Naoonat retatrvas aos processos 
legoslatovo oa Le1 n• 7 149 de 11 dejunl'lo de 1984. e da l.eo ri' 7 599. de 15 de 
ma10 ae 1987 

• Lei n• 7.149, ele 11 de junho de 191U 

'\ 
I / v 

1\ 

• 7 de outuOfO de 1983 ns 4684 

PLC n• 205. de 1983 

Concede autotozaçio. a titulo precano. -• que os atuaoo 
9anmpe1ros continuem explorando o ouro oe Serr• Pelaoa • 
determ1na outras prov1d6nC1as 

• 2 de novemoro de 1983. fls. 2227 

M""S"'J""' n• 132 de 1 983-CN 

Veto ao PLC 205183. 

• 1 8 de maoo de 1984 fls 3850 

Pro,eto de L"' n• 3 555. de 1984 

(do Poder Exeo.rtovo) Mensagem n• 1 58184 

Autor1z.a a rnclu~ de recursos nos Orçamentos CSII Un•lo. • da 
outras prov•d6noas 

• 25 de maoo de 1984 ns 4422 

01scus~ únrca do Pro,eto oe Ler n• 3 555 · de 1 98-i Que 
autor1Z31 a rnciwsào oe ~ecursos nos Orçamentos da Un•ào e da 
outras provroênc1as 

I 9 de 1unn0 de I 984 fls I 405/06 

Mensagem n• 54 de 1 984-C N 

Veto parcial h emenc1as propostas ao PU3.555114, na 
C~mara dos O.putóidos. 

• lei n"7.599, de 15 de maio de 1987 

• 28 de abnl de 1987 "' 1:363 

Projeto de Leo n" 79. oe 1987 (Do POder Executovu) 

Mensagem ri' 1 06187 

Prorroga ate 31 de dezttmOro de 1987 o prazo preyosto no wt 
3• da Leo n" 7 194. de 11 de jUnhO de 198<1 

• 8 de maoo de 1987. ns 1986 

Ooscussic • Vot~ dO substrtutnlo ~ Cirnara das Oeputad08 
ao Pr0!8fo de L"' ri' 79 oe 1987. do POder Exec:uttltD. que •nera 
dosposotovo Cla leo ri' 7 194. de 1 1 de 1unno de 984 que autonu 
a ondus.Ao de f'10CLnO da UnoAo. e d• outraS provldtncu 

Junlo .o Supremo Trib\IMI Federal" 

Cópoa das lnformaç6es ri' AGUIRB-12/96 elaborada P81o Consultor Cla Unoio. Dr 
Alfredo Ruy Barbosa. e ad01ada Para os fons e efeotos do art. 4°. onctSo V. aa L"' 
Complement• ri' 73. de lO de fllvereorc de 1993. pelo Advogado- Geral da UnoAo 
GeraldO Magela da Cruz OuontAo nos Autos ao Mandado de Segurança n• 22.641-
2/160. oml)etl'adO contra c Preso<lente da RepU!)toc:a para sustar eventual acuso na 
movomentaç.Ao de forças federaiS ""' Serra Pelaoa 

\t..: .. o ••. ( <lpt.l\ u..: f".OI"-·Ior.<.Jo,...., .Kl Dt.utO do I..Ou-.:rC"<-.o 

.=..t,0.:\0 •. ( '~'·' d.1 !ttiOrnu.,:0-:1 n .i,Gl 'RB-1:: .,.., ,.., \1S 11 ~:: t>.l.I-::.INt. STÃ 
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De tudo resulta o seguinte registro: 

O Prestdente .Jo~ Bat1sta Ftguetreao oonoerou oue let não pode v101ar dtre•to 
adqt.urrdo tt ato JUftd•co perfetto 10~ero de Lavra no 74 509). ~a vetar o PLC 
205183 (concede autorrzaç.ao par~ os ganmoetros cont•nuarem exptorando ouro em 
Serra Pela<la). e propor o PrOjetO ae Le1 n' 3 555. de 1984. convert1ao na Le1 n• 
7 ~59 de 11 de JunhO de 1984 cue autonzou a destrnaçjo de recursos no 
Orçamento Geral oa Untão para oagamento oa rettftcaç:ao da concessão ae lavra 
ce oue trata o decreto n° 74 509 de 5 c:le setemDro de 1974 corresPOndente a area 
ce 100 h~ares que oel!mrta e aest1nou esta area ao , arrov•uamento -:1e 

~- ...... .., ... 1101" tr--.os de~- QUe permrtru •• 
31 de ..__, de 1981!. - termo a ..,. - c:o<1l<lnTie ... ai141Çio de 
Gn.c>a de T raoalho que lnSIIIU!u. c:o<1l<lnTie c!l!llC)SitNO com a r.a.çio daclll pela ,., 
,. 7 599. de 1 s de rna10 de 1987. delegando ao Poder EJCec:utM> cort'l!lelanoa pano 
prorrogar o prazo a. perm~uao. 

20 

SUCIHSNOI a.a.toa I>Gioga&ii- praza de_...., â 12 de IUihO de 1990. 
e neste 1ntenm a ConSIJ!uiÇto 1ot ~- - o:oiÓO ~ •• 
coooernva ae ganmpe1t01 na IIU!onz.ar;Ao ou c:oncesUo para l)eSqUIU e ''""ra. 
nos termos ao art 174. § 4" 

21 

-novo---- garimpei...., com a ed1~ a.181,. 7 eos. em 22 de JUlho de 1989 

c~ aQUele c!I"'''SSIM> oonstriUCIOnal. es1a 181 modlfialu o reg...,. de 
pl'10nCiede ~no COdigo de Mina'açlo (Ooc.ut !IZ7Irl, • n), para • 001~ 
de autonzaçAo e c:oncesUo de l)eSqUIU e lavra. asaeguranao esta pnonaaae às 
COOP8I"a!IV8S de gan!'nQIII'OS OHde QUe a ocupaçio da ;irea OtltetiVeda houvesse 
ocorndC QUandO constderaaa hvre. ou mesmo se requenda com pnondade ate sua 
entrada em vtgor 

Esta 1e1 temoem deu novo ccncerto legal à 9"ffmpegem 

Ao t!'xttngutr o regttn~t de matri-cula. e tnstrtutr o regtme de oermtssAo de lavra 
ganmpetra eilmtnou hmrtaçio constante no Cód•go ae Mt~ coec. LAt U1!1T. art. 
70 • ....,._.) de ahvtdade de mtneraç.io rudtmentar. natureza dos deoosttos 
trabalhados e trabalho tndtvKiuaJ. 

Est@ novo regtme e deftntdo como aorovettamento tmedtato de ,aztmento mt,eral 
oue possa ser lavradO •ndepilndentemente oe prevaos trabalhOs de peSQutsa 
Cabendo ao Decartamento Naoonal ela PrO<luçào Mtnf!-ral avaliar. e extgtr estes 
~rabalhos se JUlgar necessano para o melhOr aprovettamento da Jaztela Ou ao 
empr~r reauerer se asstm entender 

22 

lmport.J escl•recer Que neste novo conceito o ganmpe1ro detxa de ser um nómade 
oue OOde ser escurraçaoo Agora tem tltulandace de dlfetto m•ner_.o em area 
Clehmttada. tem estabelectmento n~connectdo na 1eg1slaçâo m1nera1. no11o apenas nos 
regrmes de Autor1Zaçào e de Concess.ão. ou ae Perm1ssào de Lavra atraves de 
suas Cooperatrvas mas tambem tndrvtaualmente. naQuele Regrme ae Perm1ssáo de 
Lavra Gar1mpetra 

Tamoftm nâo é mars deprecadOr polutdor A Perm•ssão exo as I ~ 

Cleoende de hcenç.a dO orgãcrcompetente ao controle all"btental : :, • ~ :., !) ~ .~ ~ -

23 

- ~ de COI'IIn:lle elo bem ~oco a 181 - ccrmnou pena para a 
.....,_de ~ de substinoa m...,.. ,.., ~- • 1101" OUII'O lac)O. 

- ao ~ Naoanlll da Proca.IÇio Mineral propor a 
fW9!~ t• da .._ OQII*IM peta ganmpegam, nem nova torrna. 
na--nciÓOIO __.., .._,. • -..bd.,_ ao apecro pUnrtrvO. pela 
ICW C da~· la TI . .,.,. ~ CSII ormu6o admrnrstratJva O 

- adcJanOO paiOio ~ qua-~no Reg11ne exbnle. 

2• 

..-. a Coo 11 Jlçlo - - ....... vl8 QUe ..... 28 de runno de 1989 a 
C .... .ns1Jiuid8 Nl let n' 7159. de 1983, panl adrTnntSirar a aliVIO.. de 
~- SolrT1I Pet- pretendeu perccrT~~t, r_.....ao Autonzaçio de p_..,..,__NiqUele L81.- que -• -sua cnaçao 

Em 8 de -..... elo ano oeguonte. 1990. a C .... 'protocoliZOU" um 
requerwTW110 para- o Olfei!O de~~ ,_,..a let n' 7 805 
de 1989. cumpnnao ~~no art 24. § 1°. do Decreto n" 98.812. 
de 9 de )A'l8tro de 1 990 

Em 30 de aonl soliCitOU • ,untaa. deste r-mento "protocolizado". ao seu 
PI'OCHSO de ooncassao oe Alvare de Funoonamento como Empresa ae M1neraçAo 
qiJ8 ,_..., em 13 de acn1 de 1989 

Em 10 de mato os requenmentos de pesaursa receberam de:sp.ac:no oo•nandO pelo 
t!'\defenmento &m r~ de estarem desacomp.annadQs do AJvara oe r unoonamento 
como Empresa de Moner~ 

Em S de JUlho renovou o pedlao de Alvará ae Funoonamento como Empre"" de 
Mo~. fazenao conedo entre os processos de Autorização da Pesquosa. e o 
processo de Alvara de Funoonanoento como Empresa de M1neraçà>. 

Em 9 de 1ulho. hnalmenta. o Alvare de Funcoonemento como Empre- M1neraçAo 
fo• expedidO. e no C11a segu1nte publicado mas o Requerrmento de Pesqu•sa 
cont•nuou sem desp.ad"lo. - na gaveta' 

25 

Segu•u·58 o Decreto n• 99 385 publicado em 12 de Julho. que novamente prorrogou 
/o prazo do 1emuno aos trabalhos ae ganmpaqem are .2 de març.o ae 1991 Este 

novo oecreto acrescentou outro orazo ate 11 de ,anetro de 1991 cara a 
Coooerauva aoresernar um proteto demonstrando a vtabll•áade ao prossegu1mento 
c:as attv,daoes de ganmoagem no tocante ao apro\le1tamenro racJonal do Cleposrto 
a segurança do trabalhO o adeQuado ateno~~~to aas normas amb•entats e a 
Clspombrlldade de recursos tecn1COS e ftnancettos para a ~~~~ 
nere precontzaoo 

26 

Na data aprazada o oro1eto fo1 entregue. e encamant'ladO a avaliação da Comrs~ 
lnterm•nrstenal prev1sta naquele Decreto 

Paralelamente o 01retor do Oeoartamento Nacional da Produçio "'"'""" Elmer 
Prata Salomio. atraves ao Ofioo ONPM n' OOOnJOOS7/G0·91. d1n91u consulta que 
fo1 responOidll pala ln1orrnaçio Con)UI'.CJMIMINFRA n• 988191. CU)8S conclusOes 
foram aprovaa.s conforme fundamentos expostos pelo Cooróenador Jurí01co de 
M1na1 • Energ1a AlfredO Ruy 8erl)Os.. 

27 

• que o prt)fllto nio pode i)rawr a 1mplanteçio de uma m1na. ma ater·sa a 
at•vrdades ruarmentares d& m1ner~. 

• que os dlr&ttos mtnerános sobre a JélZlda de ouro racatrzada em Serra 
Pelada pertencem a Companhia Vale do Rto Doce, na qualldad& de 
detentora dOs dtrertos m1nerános dO Deaero n• 74 509174. 

• e que n-'o cabe a preferênoa ccnstttuc•onal na autonzac;:ao ou concessão 
de pesqu1sa e lavra a Cooperattva porQue a area 1a e oneraca com aquele 
Decreto 

Na fundamentaçAo do Coordenador JurídiCO de Mmas e Energ1a do M1nosteno aa 
Infra-Estrutura Alfredo Ruy Bart>osa. a leo n• 7 159 de , 984 e Interpretada de 
manetra tnéd1ta 

Mtsturou·se Mensagens do Prestdente da RepúDitca ao Congresso Nac~onal em 
Processos leg•slatlvO!. com me-ra troca de ~xpedtentes entre um Mtntstro de Estaco 
e um Prestdente de Companh1a Mtsta 

Os Processos Legtslat•vos aue resultaram. o pttmetro no ve'o do PLC n• 205 de 
1 983. por v1olar dtre•tc adQutrrdo e ato JUrldtCO perte1to 1 Decreto n° 7 4 509f7 4) e o 
segundo na conversão do ProJeto de Let n• 3 555 ce , 984 na Let no i' 149 de '! 1 
de rulho de 1984. com .. etc oarcta!. aprovado tambem oe:1a v•otação do mesmo 
dtretto adQu•rHlo e ato turtdtco oerterto. mtsturou com a troca de exoecl&ente entre o 
Mtn,stro das M1nas e Energta e o Prestdente ela Companrna Vale do R1o Doce 
sobre proposta de med•da admmtstratrva de desmembramento de area oe 
concesÃO de lavra. autonzado no art 56 do Decreto Let n° 227 de 1967 que se 
tentou tmplementar apos o veto do PLC r.-0 205 de 1983 e cuta 'nvtablltOa~e 

•esultou no encamtnnamento do Pro1ero oe Le~ n"' 3 555. de 1584 

28 

Esta proposta de mecllda adm1n1strat!Va too descart.O. em raz.to do Parecer ao. 
SUJUR • 290184 Oo a<IYogaOo O. Comoann1a l/ale ao R10 Doce Alfredo Ruy 
Bart>osa. conforme a cóp1a ao Parecer. SOliCitadO a Compann1•. 

29 

Em cue pesa a marutesta fide4odade e oea.~ ao Dr Alfredo Ruy Bar!>osa a 
Comoann1a l/ale dO RIO Doce. naQuele Parecer não são os 1nteresses da 
Compann1a que aaterm1na a Interpretação aas 1eos que lhe 01zam respeoto 
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Na verdade os argumentos vãlrdos oue usou para cont~ar a med•da 
aomrnrstratrva oe desmembramento da concessão de lavra que se orett!ndeu 
rmolementar tambem usou oarn contestar a ler n.G 7 159 de 1984 entendendo Que 
fosse rleqal. e rnconst•tL..ICIOn.al. o oue n~ cace. porque a<:;ur é le. não e ato 
admrnrstratrvo 

30 

Ou lhe escapou ou não qurs ver quando Cooroef'1~or Juridrco de Mrna! e E .... ergra 
do Mrnrsteno da lnfrot•stMUra que exatamente cara suoerar as artrculdaCe! regar5 
que ele encontrou na prooosta admtntstratrva oe desmemr..ram~o a a CIY'ce!sáo de 
lavra. quanoo advogaoo oa Compannra Vale d::> ~~~ iJOt:q ~ ·"'·~e ~ste 

OMmembramento rea1rzou-se .atraves oe Ler 

O obrce consutuaonal do drrerto adaurndo for cago. consoante autonzaoo e 
oestrnaao na Je~ no 7 159. da 1984 para rsto fot edrtada 

A rmoossrtuhdadtt do COdrgo de Mrnera~o do desmemor.amento a Ur.râo '"'ão 
ex•ste se deftnrdO em let 
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Nesta mrstura que reahza na •nterpretação •nus1tad21 sublinha a! r@fe-nl!nc:•as aos 
d•re•tos QUe senam vtolaaos não tossem os vetos para .nouz•r que tennam s•dO 
IIIOiadOS 

E o que se venfica na fundamentação as fls 5J6 Que transcre-va a Mensagem n° 
180. ele 11 de Junno de 19&4 sem te'1"t~r supr1m1r seu 5° paraQra1o a segu•r 
COPI~ 

· Em çqnseou+na• disso l!nc•mn~ f tpr!C'r!Sêjo do Congf!I>UO 
rvwontt o Prottro d! Lr! a« CAmf!! n• 75 de T98• onae se 
CU!QI!!I nlo foss•m d!sf!sP"tfd!S .u qrwrroqttJVJs qt •mpt!.tlt 
COI?CfSSIOnt~a f a um tempo .S& !SS!Cl"'!Vf 40$ q.tnmO.IfOS • 
I'P!!f!:f do 9!stNmbr•,.,ro ., t•vor di Uni•o dO C1irerto a. 
ltvra - a corttmwaa~ co seu traiJ.tlf'IO na a~a rqnto nossoi 

Exatamente o paragrafo em Que Sua Exce!énc•a ae.xa exclloto que o Pro1eto aue 
termrnou ccnvent<:3o em te• aoos aorc ... adc o vere ObJI!~::t ca Mensa~ pro·.IE~ o 
desmembf'amento do direito de lavra em favor ~~~ 
relere ; ... ~ •..• , .... ~ - • -
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Contra a Clareza das palavras QUe se escondeu. SUbhf'tha.-M a exPr&Sséo • !!!!...1!JI 
cu1a ntulanq'de ge lavra 4!1 q.a Cgmoacn,, VIl! do Rto Ooet" 

Ora. QuandO a Mensagem <la qual se extrao este texto fat encamonhada. a 
Companrua era trtul• dO dtre•to mti'MinlnO A let em comento a~nda n.io havta SidO 
aprovada 

A Mensagem. exatamente. estaV8 encamtnhando veto paroal. oue rec.a•u sobre 
expressio na Qual se cond•oonou (ava11aç.Jo tea11CO-<:entabll). e se retirou a 
liQUideZ. do valor dO pagamento autonzadO oela retrfic:açao dO dsrerto de lavra. de 
área dO Decreto de concess..\o de lavra da companh1a. Q'.Je to• delHTutada no Proreto 
1omaoo Leo Aonde esta Semo Pel.aa 

Sulllonha-oe aonda Que por causa do aatiscomo vetado. nao do aprnvildO Que too 
aprovaoo. e Que anotou-se na Mensagem as ocsenraçóes pertor.ntea a 1esao de 
d1rertos 
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Por OUtrO lado em JUiZO. o ex ..Presidente João Batrsta ae Oltvetra F '9i.n!•redo 
rntorma Que ·Para satisfazer O Interesse daS partes !I'!':Ot.onna-Se proo.Jra~ S.Oh~ 
de comprorrnsso Atenoeu a esse obtet1vo a ~e• n° 7 ~ 94 peta aua1 :-~à o so se 
r&trftCOU a anta da conees~ da tavra oe Que er• titular a CVRD c:::r:"'I se oem·uw .. .; 
Que a ganmp~ prossegu•sse no tocai· { ':s 482/490 ca Ação PocL::ar c:•g1nana 
da AC n• 91 01 11623-1 I DF) (grito nosso I 

Esta te• na real•dade ra 'o' Objeto oe tmougnação ·uc.c:a! nác sendo 2c:::.t":1da .a 
pretensão de sua nulidade peto Tnbunal Reç:or.a: ~e~'3fa! ~~a A~taçào c~~~, 

Consoame a Emen!a · A 'olegaloclilde- d.1l Leo 7 194 de 11 ae 1unho ae 1984 lleo de 
efe1tos concretos e cortanto. eQUI'valente a mero ato admtntsrratiVO) r4!lstrlnçrr·se-ta 
a contranedaoe a ,ermas ele tQUal ruerarQu1a ou mesmo 1nf~ores (decretos e 
conanas). o aue não conf1gura nem •nconstltuc•onalldade nem auebfa do onnctpto 
oa hterarQUsa dos atas normat1vos O controle POlitiCO da tuStlça cu ll"'fU5ttç.a oe uma 
le• ae sua convenutrw;ta ou oponuntdaa& e função exelusrwe ao Parlamento. não 
comportandO Jngerencta da Poder ~1C1ãno aue so faz o ::ontrcle - O•r~ro ou 
tnc•aental - da c:.onstltuctonattda<le aas ters 
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Mas p.,_. da ComuiiON Juricllc:a do Mlnost....., Voncuicu , DHPM .• - 20 .,. 
INIO cM 1991 a ComosMo 111f*'IT11110SI- oponou pela r*> ....,eçác do~ 
apreMntaOo peta C~ • recomendou a nio '"a' c1çl ci'>S ~a. 
...,mpegem, ~ c:anforme •lnfann8o;';6o,..,. 91181111. --. ~. 
au- 1'\Jdi!nenW' de~. e~..-. de:ccu...,.4! • 
mudanÇa do conceotc le9-' de ~ - - da IIPfO'tiiÇioa C3 .... ,. 
7 805 de 1989. pela qual foram~ os .n.gca 70 e...,_ do · ·-
Lso n" 227 de 1967. Que tra!8m da genmpegem 1Ct1 o regome O. lM!rio.âc. am1C 
. .,esta let nova 

o praza para o létmtno da penmnlo de ~ .., s-. p~ for -
prorTogiiOO •• 11 de -..c Cle 1992 . .,.,.. do Oeo'Mo lln .. 12 de...- de 
1 991. - rnWidou o ONPM detomot8r a area dos re,ettos. aonde confinou-• a 
ganmpagem neste deCrete • 

35. 

Em 12 de JUlho de 1991 o Oot8la' do ONPM ondefwlu de 1'1*10 os R-mentos de 
P_..a da C~va. cem ~ nc -c.,.,r do .n.go 17 do C<ldogc oe 
Mtnw8ç:lo. p,_ nio - ~ doi AIY ... de F~o 
como empr.a de -.;;10.-.--.. a ,...,.nlo da pendtnoa do AI••• 
para a finalidade oo ~~~~ de Pesquoaa, oelelltlflca Ld 11 o Proceuo 

Em 11 de -...o de 1992. anris da No1a CONJURIMINFRA n" 24192. o 
c~ JurídiCC ~ Ruy a.!losa I"8SS))nCCeU nova c:cnsu1ta do Ooretor <lo 
DNPM. lebre a sotuaçAc Jllficloca do Garmlpo de Setra P~. tendo em vo11a QUI 
naQUela data termiMV8 o praa c:onc:8doOO pelo Oeo'Mo de 12 de jUnhO de 1991 
para a ruhzaçAo de ...-de ga"' p..., nc toc:ar 

Balet- na - ~açic ~ onfonnaçAo Con,ur-CJMIMINFRA n" 
988/i1. Cle22.05.91. -o-~~daMenlaqlmPrnoaenc:oat 
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Concluo-a leo n" 7 194. da 19&4 

37. 

apenas criou ....,. axceçao a r.gra ào art. 75 ào Decreco Lei ,..,. 227 de 
1917. que v-a a reallzaçao de trabelhos de garimpagem em área 
objeto de autonzaçao 41 pesquiaa ou conc...ao de laWII: 

,,v.ad14.1 atnbutç.lo conshtuC'IonaJ onvattva do Poder E:.ecut1v0 t autonzar 
extraçio ~ substinc•a m1nera1) 

e 1nconstrtucronal OO'"QU8 "'ola d1re-tto ~onta ato •urrd•CO 
perte•to 10 Decreto de Lavra 1 I ~; .·. , ~ ~--:-: ~ --- ·· 

o- -. o ~,...., dD.......,., de ...,_- e.uua. nc OetiPacfto 

C.W.,..c..IMIWW'ftA,. 551112.- 12 ----- 11112. an:lui -: 

-~ ........ ....,_ ... e.._~-· ______ ........,._..,.._: 
.._........ ................ , ,._ ,....... .. 
-·· Is& ·--•CVRD ...... -•-• -·------..... ......- ........ -... _ ................. ~e_ .. ____ .., ___ _ 

----·--· 38. 

~a~- ...... rt'I01M2. dDMinillr'Dda ~.Joio 
E~ c.-. de s.-,- 81111111 a NOTA CON.I~,..,. 002Ait2. e 
o ~ cleepecM de~ 1*11 prtlpQ'.., relaçic a ._.,mpagem em 
Serra Pai-a~ C!otelnZ · - nlc ~ rneos ccndoÇio de eoncassio de novas 
po a o:~ ; • Je para a~ em Serra P-: res~M a omegroelada co 
Decreto,..,. 74 509. de OS de- de 1974. que ecnfenu a Companhoa \/ale ao 
Rio Coce o dorWitO ele - lebre a ..... da qual ,_ Sido oesmemc>raa.o a are• 
a~ • ganmpegem por f0rQ1 da L• 7194. da 11 .,. fUMO de 1984 
modificada peta 7.599. de 15 e1e- de 1987 

39 

A Expos~Çto de ~ rt' 019192. de 21 02 92. !oo aprov.aa pelo PresoCier.te da 
ReQUbloca em 23 de marçc de 1992. Sua ementa fOt DUt>locada nc Otlino O!ioal ae 
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24 de março de r992. com os segu•ntes d•2:eres ·Proposta de novas dtretnzes para 
a ganmpagem em Serra Pelada' 

Doos anos d~os em 1994 a Companhoa ccmuno<:au ao Oepart~ Naoonat de 
Produção M1nerat Que pretendra ,,gressar na área mas que h8'tlam ·elemento! 
,nf•ttracsos na população· que em outras tentativas de retorno P'\avlam reag•dO com 
hostilidade passandO a sol•atar v•stona! mensa•s do órgio acom()anhadas de 
escolta OOI•c•a1 cu1as O•ar•as são mcluidas nas desoesas oa vtstona pagas oe1a 
Comoanrua 

Paratet~e, onooou um prngrama de~ con,unta cem a -·•....., dO 
Munocopoo, e a ·~de - que denom1nll "M8111Z Sooar. peta Qual 
pretende o as-..'""""'"' da DOCUtac;io de Serra Pet- 1or11 ~ ..... e sua 
a..aocaç;k) a outras atov.o.»s proc:MIVas que f\6o o ganmpo. Esae prqe~o estâ em 
eurso. com a aQui~ de totes • tlenleotonu. ou e1e reCiboa ae POSM, para o 
esvaztamento da area 
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Por ftm ~m ftns de 1995. a v•sta a sua pnvatazaçio . .,_uou a~ no Juizo~ 
Comatt:.õl de Cunonópotos para oPter a pOSM da jaZida. ••·~ ele SUII 
presença too controntilda com movomento de reSist*'cla ele ~- ccntJdo por 
forças federaos QUe se 8Uionzou e.pt...,au em 21 OúiUCro de 1996 . .,.,_ .......,., 
antre Chefes mouwu. o Juoz da Ccmerc:e a. C~os, e <>MintA'<! ele JIAIIÇe, 
em Carõ~Jas 
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Resultou a pnsao dos lideres. e Mendedo ele Segurança em QUe a CeoperMova 
busca •moed•r que o Exeroto exort:ute suas tunç:Oes consntuc:::JonaiiS, atuandO para 
assegurar a Vale seus trabalhOs oe peso.usa 

4 Pet!Çio Entregue 
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O Sr Antonoo Clênoo Cunha Lemos eleoto metTI!lrO do ConselhO I' i scat da 
Coope<atova de Moner~ do-s Garompeoro-s de Serra Petilda · COOMIGASP com 
'Tlandato pare o oeroOdo "" 6 de novemorn ele 1994 a 6 de novembro de 1995 
petocoonou para expor Que a entidade não promove 11 r~~ e defesa 
aamrnrstrattva e .rudrCJal oos Otre,tos mrneranos reoueru:2os consoante os processos 
:JNPM n' 830355 630356. de 19 de tUIM de 1989. e Sua Ooretona nao presta corii<IS 
ae forma regutar tendo Obstado r,o Jurzo da Comarca ae Cunonopous a reah~ 
ae Assem01e1a G~al COnvoc.ada peta Conselho ~rscat para sua destrtu.ç:.lo'' 

Informou arnda Que mats oe 115 lum ournto} dos a$.SOCI<Id0a deliberaram a 
realiZação de Assembleia Geral Juntando cop1as folhas de assrnatl.lfas para 
convocação de Assembh!ua Geral E.~~:traorarnarra em aue soma-se pratrcamente 
4 aoo assrnaturas 

Acrl!sclf'f'lta oue tem~ procedf!r o eartal de convocaç.c\o e serem novamente 
obstados par ardem JUdiCral 

Junta copra oe petrç6e~ e aespachos retat1vos a suspensAo de reall~ oe 
Assemeteras oa Coooeratrva. nas ouars rnforma·se de crédtto das sooras do ouro 
compraoo pela Catx.a Econ6mtca aos assoc1aciOS cu1o pagamento e ob)leto oe 
e;~:ecuçao _1ucrc:a1 !:---.- --

Rt!Ouer medroas cacrYft'ls para assegurar a real!~ da Assembléia q:ue 
pretenaem 

Hã rncaoazes orf~s de assoc.raoos. com drrl!tftos sobre a Cooceratrva S4tus 
ev~tua1s orre•tos ae tavra e credrtos O assunto envotve a1nda m11nares de 
oes!O~s e caso para o acompannamento dO Mtn&steno PUbhcc a Quem deve ser 
rernet1aa a petrç.ào 

5 Conclusao 

Em Serra Pelada confrontam-se. Cle uma lado. uma das matares 
Mineradoras do mundo. a Comcanh1a Vale do Rio Ooce. oe quem a let n• 
7 149. de 1984. rettrou 100 hectares na sua concessio de lavra no sul do 
Para. medtante pagamento ao d1retto adQutrido. do outro. milhares de 
trabalhadores organtzados em uma Cooperativa autonzada a functonar 

como Empresa de Mineraç;lto. a quem a mesma 1e1 permtttu a 
ganmpagem naQuela área. delegando ao Poder Execut1vo a competêncta 
para prorrogar esta perrmssao. 

Após a exttn<;ao do regtme de matricula para a ganmpagem. ehmtnando 
as restnçOes de mtnera<;ao rudtmentar. trabalho tndtvidual. e natureza de 
depóSitO desta ativtdade. a Cooperativa promoveu dtligénoas cara otlter 
autonzaçao de lavra no regtme de autonzaçao e concessão (Mtna 
Regular). ao amcaro de preferénoa 1nstituída na Constituu;ão e 
legtsla<;ao tnfra-constrtuoonal Sua pett<;ao não fot defenda pelo 
Departamento Naoonal da Produção Mineral por não estar 
acompanhada de documento de prova que tamllém soliotara ao orgão. 
fazendo rem1ssao. Que Já estava expedtdo. mas não fot juntado. 

Segutu-se que o Prestdente da Republica aprovou Parecer da 
Consultona Juridtca do Mtntsténo das Mtnas e Energta. dando norma de 
procedtmento para não mats se prorrogar a ganmpagem e restaurando o 
d1re1to de lavra da Companrua na área, que fora rettrado por Let 

A aprovação do Prestdente da Republica ao Parecer é ato que reveste 
modaltdade normat1Va. porque v1ncula a aam1rustração. exorb1ta seu 
Poder Regulamentar. porQue não obedece a forma da le1 para restaurar a 
concessão de lavra. ultrapassando atnda a delega<;ao leg1slattva. prev1sta 
na le1 apenas para a prorroga<;ao da perm1ssão á ganmpagem. não para 
a represt1na<;ao cta concessão de lavra antenor, com o termo aaoueta 
oerm1ssão 

Além disto. o número de pessoas envolvidas na demanda Pelo uso da 
tazJda. Que é bem públiCo. indiCa o tnteresse públiCo que JUStifica a 
partJopaç;\o do Ministéno PúbliCo. induSMt na constatação de 
tncapazes. ór1âos. CUJOS dil1!itos eventuaiS podem estar sendo VIOladOS. 

6 Recomendac;Oes 

1 • A api'O\IaÇ6o. em Reg1me de u,.,..,.... de Pro,eto de o.a.co Leg.stMovo para 
sustar o ato normatt\IC óo Poder ExecutiVO. QUe exortntandO seu POder 
regulamentar. e dei~ tegostablla. aQOnta no confronto da '"' prorn<l'o8nd0 
conftrto. c:crnoçao sooal, CleSOrCiem pUbloca. • CCllliiJsio )UI'idoca 

2 • A recome 1
....., ao Presidente ele RepUI>toca para de!er?n•n• a revosio dos 

despacno QUe ondefenram pedtdOs ae Alvatá de PesQUisa e Lavra. da Cooperativa 
Mosta de Gan,_oros de SltiTII Pet- • COOMIGASP. ao amparo da preferéncoa 
'nstrtuida no art. 17 4 da Constrtuoc;io F-.t. p0rqu10 não ,..ntou·se Alvará de 
Funcoonamento como Empresa de Moneraçio. emoora r-mente anteroor ao 
ondefenrnento. ,untado às fls 66 dO Processo de seu l)edodo de Atvara oe 
Funoonamento como Empresa de M1neraçio (Processo QNPM n"950191 1 faça 
remtss6o aos pedtdos de AJyara de Pesqu1M • Lavra 

3 • A recomendac;:io ao AdvogadO Geral da UnoAo Pata loxar a onte~t~ ~a 
Constotuu;ão dO Oeaeto-Litl n• 227 de t967 e oa Leo n• 7 805. de 1969 a ~r 
unoformemente seguoda pelos orgãos e entodades da AdmoniStrar;io Federal em 
esceoat no âmbrto dO Mtntsteno daS M11'\aS e Energta e do M•n•steno da AmazOnra 
Recursos Hrdnccs. e MetO Ambiente. com relação a preferêncra as eooperatrvas de 
ganmoeuos na autorização ou concess.ao oe oesaursa e lavra. e a r@<JUlamentaçàO 
oas areas ocupadas oetos ganmoeoros na forma ca teo n" 7 805 de 1989 bem como 
o concerta tegat de ganmpagem e ganmpetro 

4 • O encam1nhamento da pet1ção aoresentada pelo Sr Antónro Ctênro Cu~"'.a 
Lemos. ao Procurador Geral da RepuDitc:.a a \liSta o 1n1eresse ~bhco aerrvaao c: 
grande contrgent~ de pessoas envo1v1cas na ·~o~ 

3r-asoloa. em I: Je Jez:rmt>ro de i <N6 _Senador Er110ada .\mona. Reialor _ 
EdLJOa Lobto _ ..\.demtr . .\..ad"d• _ Scbunio Rocba _ Rt~~D& . .\.sloea~o _Joio 
FMIIII~L 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O pro
:eto !ido ficará sobre a mesa pelo prazo de 5 dias 
..;<eis, para recebimento de emendas a partir de 17 
Je fevereiro próximo, de acordo com o disposto no 
a.rt. 235, 11, f, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A Pre
sidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, os 
Ofícios nº S/2 e 3, de 1997 (n2s 207 e 210/96, na ori
gem), de 19 dezembro último, por meio dos quais 
encaminha cópia dos acórdãos transitados em julga
jo, proferidos nos autos das ações originárias n2s 
256-7/320 e 260-5/320, e dos pareceres do Ministé
;-:o Público Federal, no que concerne à declaração 
-:e inconstitucionalidade do§ 5º do art. 12 e do§ 22 

jo 2rt. 3Q da Lei nQ 1.115, de 1988, do Estado de 
Santa Catarina. 

Os expediente~ vão à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 15, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 218, alínea c do Regimento 

lnterr:o do Senado Federal, requeiro a inserção em 
ata de voto de pesar pela morte do ex-governador 
::;e Alagoas Dr. Lamenha Filho, ocorrida em Maceió 
:-,o último dia 3 de janeiro do corrente. - Senador 
Guilherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Esse 
r-equerimento depende de votação, em cujo encami
nnamento poderão fazer uso da palavra os Senado
"es que o desejarem. (Pausa.) 

Em votc.ção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

;Jermanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenár:o. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se

'1ador Júlio Campos enviou discurso à Mesa para 
ser publicado na forma de disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Exª será atendido. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi

jente. Srªs e Srs. Senadores. tivemos a oportunida
~e de apresentar a esta Casa, em agosto de 1995, 
c;roJeto de lei que autoriza ao Banco Central a venda 
je parte das reservas internacionais do país e aos 
bancos brasileiros a realização de empréstimos em 
moeda estrangeira. 

Ora, é sabido e aceito por todos que quanto 
mais um país possui reservas cambiais mais a sua 
economia e segurança estarão garantidas. O que é 
uma verdade. Pelo menos, em dois momentos histó
ricos, o Brasil enfrentou sérios problemas econômi
cos e financeiros, face à insuficiência de reservas in
ternacionais: no início da década de trinta, no Gover
no Provisório de Getúlio Vargas, como conseqüên
cia da crise do sistema capitalista mundial, detonada 
com o crack da bolsa de Nova Iorque em outubro de 
1929, que afetou o preço e o consumo internacional 
do nosso maior produto exportador- o café; recente
mente, por volta de 1982, também as nossas reser
vas cambiais chegaram a um ponto crítico, ao seu 
nível mais baixo, em decorrência da crise da dívida 
externa. 

Mas, a partir do começo da atual década, com 
o endividamento externo praticamente equacionado 
graças aos acordos do Brasil com o Fundo Monetá
rio Internacional, o Clube de Paris e o consórcio de 
bancos credores privados norte-americanos e, mais, 
com o crescimento volumoso de nossas exportaçõ
es, que geraram superávits na balança comercial, o 
País foi acumulando um volume considerável de re
servas internacionais. 

Mas, Sr. Presidente, a economia é dinâmica 
por excelência. O aumento das reservas, com a en
trada de moeda estrangeira no País, notadamente o 
dólar, vem causando danos financeiros à nossa eco
nomia. 

O resultado mais concreto disso é o fato de 
que o excesso de capital estrangeiro pressiona o 
mercado de câmbio, provocando a expansão da 
base monetária. A legislação vigente determina que 
os saldos cambiais do setor privado sejam deposita
dos no Banco Central e trocados por moeda nacio
nal. Isto significa que os fluxos de ingresso de moe
da estrangeira irão acarretar o crescimento da base 
monetária, com a maior emissão de papel-moeda 
pelo governo. 

A hipertrofia das reservas internacionais, decor
rente da expansão desordenada da dívida pública in
terna, obriga o Governo a enxugar a base monetária, 
vendendo títulos da dívida pública, o que é o recurso 
das autoridades para contrabalançar as emissões de 
papel-moeda resultantes dos fluxo~ de divisas. 

Esse expediente, entretanto, é extremamente 
desvantajoso para o Tesouro, porque as taxas de ju
ros reais que o Governo obtém ao aplicar as reser
vas cambiais são muito baixas e os juros reais que o 
Governo paga pela dívida interna são extremamente 
altos. 
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De modo que, na atual conjuntura, o resultado 
financeiro para o País da manutenção de reservas 
internacionais dilatadas e excessivas tem sido um 
prejuízo líquido de bilt1ões de dólares, resultante da 
diferença entre os juros internacionais e os juros pa
gos pelo Governo. 

O Projeto de Lei de n2 228195, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estabelece que o Banco Central 
está autorizado a vender aos bancos brasileiros par
te do estoque de moeda estrangeira que compõe as 
reservas internacionais, sempre que elas atingirem 
um nível excessivo que dificulte a execução da polí
tica monetária e cambial. O Poder Executivo fixará 
os limites de moeda brasileira a ser adquirida pelas 
instituições financeiras. 

Prescreve também a nossa proposição que as 
instituições financeiras, que adquirirem moeda es
trangeira junto ao Banco Central, fiquem autorizadas 
a realizar empréstimos denominados em moeda es
trangeira a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas 
no Brasil. 

O Poder Executivo terá um prazo de noventa 
dias para regulamentar a lei, a contar da data de sua 
publicação. 

Assim, o presente projeto de lei vem ao encon
tro da meta de corrigir essas graves distorções, res
tituindo às políticas monetária e cambial a racionali
dade perdida. 

Desse modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
encarecemos desta tribuna a atenção e o interesse 
de V. E~ e da equipe econômica do Governe para 
o referido projeto. Estamos convictos de que a sen
sibilidade e clarividência dos Pares desta Casa, para 
essa questão, que envolve os altos interesses nacio
nais, convergirão para uma apreciação mais acura
da do projeto de lei, visando a sua aprovação nesta 
Casa. É o que esperamos. Essas eram algumas das 
observações que desejaríamos trazer a esta tribuna. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. 
Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18h.) 

ATA DA 21 SESSÃO NÃO DELIBERA11VA, 
REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 1997 

(Publicado no DSF, de 9 de janeiro de 1997) 

RETJFICAÇÕES 

Na publicação do sumário, à página 67, 2il co
luna, no item 1.2.4 - Ofícios 
Onde se lê: 

N2 3, de 1997, da Liderança do PMDB no Se
nado Federal, de indicação de membro para comoor 
a vaga existente na Comissão de Assuntos Econô
micos. 
Leia-se: 

N2 3, de 1997, da Liderança do PMDB no Se
nado Federal, de indicação de membro para ocuoar 
vaga existente na Comissão de Assuntos Eccr.ômi
cos. Designação do Senador Fernando Bezerra para 
a referida Comissão. 

No texto da ata, à página 88, 2il coluna, no dis
curso do Senador Romero Jucá, imediatamente 
após o título "Documentos a que se refere o Sena
dor Romero Jucá em seu pronunciamento". inclua
se por omissão o seguinte 

FRENTE LIBERAL 

Reunião da Executiva Nacional de 8-1-97 

Recomendação 

A Comissão Executiva Nacional do PFL, nos 
termos do art. 13 do Estatuto partidário, tenao em 
vista: 

a - as manifestações da opinião ouc!;
ca, recolhidas em pesquisas amplamente (1;

vulgadas pela mídia. no sentido favomve; :1 
aprovação da tese da reeleição: 

b - 03 resultados das últimas e! e:~::'"-" 
de 96 que revelaram, na maioria dos mcn::::
pios, a intenção do eleitor de assegurar rre::
tinuidade às boas administrações munrcl
pais, consagrando pelo voto os cancida:~s 
apoiados pelos prefeitos que, apese.r ::e 
seus êxitos administrativos e políticos. i13.G 

tiveram condições constitucionais de OIS:::L.:-

tar a reeleição; 
c- o grande sucesso do Governo :.::; 

Presidente Fernando Henrique Caraoso 2 

do Vice-Presidente Marco Maciei, em uma 
administração que avança com seguranca 
na realização das reformas econômicas, o:::
líticas e sociais. Um Governo que tem ex
pandido as conquistas do Plano Reai. zeian
do pela estabilidade da moeda e reauz;ndc 
a inflação a níveis inferiores a 1 O% ao ano. 
Uma Administração cujos esforços estão 
resgatando a nossa dívida soc1aL ~o.duzinco 
as desigualdades e realizando uma sronJn
da reforma social que é assinaiaaa. · ~ 
ve, pela melhoria do nível de vida (_'::;_·. __ 
ses menos favorecidas e peia V'S'V-2· 
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poração de milhões de novos brasileiros ao 
mercado consumidor e à cidadania. 

d - a necessidade de se concluir com 
rapidez, no Congresso Nacional, a delibera
ção sobre a emenda PEC-1/95, apresentada 
pelo Deputado Mendonça Rlho (PFL-PE), 
clareando os horizontes políticos e permitin
do às lideranças partidárias de todos os ní
veis, e à opinião pública, com a possível an
tecedência, uma preparação mais eficaz 
para as eleições de 1998. 

Recomenda 
às bancadas do nosso partido na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal um posicionamento 

claro a favor da tese da reeleição a se manifestar 
pelo apoio ao Relatório apresentado pelo Deputado 
Vic Pires .cranco (PFL-PA) na Comissão Especial 
que ora examina a emenda PEC-1/95. 

Ao formalizar esta Recomendação, a Comis
são Executiva Nacional está segura de interpretar o 
pensamento das lideranças pefelistas de todo o 

Pafs, em uma decisão ama.durecida em meses de 
reflexão realizada nos vários níveis da organização 
partidária e, principalmente, junto a seus milhões de 
filiados. 

Brasília, 8 de janeiro de 1997. 

Ata da 4ª Sessão Não Deliberativa 
em 1 O de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jefferson Péres, Osmar Dias 
Romero Jucá e Francisco Escórcio. 

(Inicia-se a sessão às 9 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Romero Jucá. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N2 0013-L-B1. PARL/97 
Brasília, 8 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que o Deputado 

Mendonça Rlho deixa de fazer parte, como membro 
titular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória n2 1562, de 19 de dezembro de 
1996, que "define diretrizes e incentivos fiscais para 
o desenvolvimento regional e dá outras providên
cias", assumindo sua vaga o Deputado Vilmar Ro
cha. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico os Senadores do PSDB, em substituição 

a indicação desta Presidência, que comporão a Co
missão Especial Mista destinada a apreciar a se
guinte Medida Provisória: 

MP N2 1.563 

Publicação DOU: 2-11-96 

Assunto: Dispõe sobre a incidência do impos
to de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiá
rios residentes ou domiciliados no exterior. 

Titular: Beni Veras 
Suplente: Coutinho Jorge 
Brasília, 9 de janeiro de 1997.- Senador Sér

gio Machado, Líder do PSDB. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se

rão feitas as substituições solicitadas. 
Concedo a palavra. ao nobre Senador Nabor 

Júnior, primeiro orador inscrito. 
S. E~ dispõe de 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, está na educa
ção a chave do progresso social e do desenvolvi
mento econOmico do Brasil. Educação, no mais am
plo contexto da palavra, que engloba desde as práti
cas das pessoas no seu dia-a-dia até a instituição de 
novas estruturas escolares não apenas nos níveis 
clássicos de primeiro, segundo e terceiro graus, mas 
também na formação de cursos adicionais de idio
mas, práticas técnicas e aperfeiçoamento científico. 
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Foi imbuídos dessa responsabilidade histórica 
que os Srs. Senadores e Deputados Federais se 
empenharam, nos últimos anos, em elaborar a nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ali 
podemos encontrar hoje as perspectivas para um fu
turo menos atrasado e menos sofrido para a cidada
nia, particularmente das crianças em quem repou
sam as esperanças da Pátria. Batizada de "Lei Dar
cy Ribeiro", a LDB vem modernizar e viabilizar o en
sino eficaz e racional no Brasil; se erros existem, 
eles decorrem da própria falibilidade do ser humano, 
que não podemos ter a pretensão de eliminar por in
teiro. 

O essencial é que o Poder Legislativo, mais 
uma vez, não se omitiu. Pode ter demorado mais do 
que desejariam os açodados inconscientes de sem
pre, mas esse pretenso atraso se deveu, na realida
de, ao bom-senso e à prudência. Afinal, estava em 
jogo o estabelecimento de diretrizes materialmente 
decisivas para as futuras gerações, as Diretrizes e 
as Bases de seu enunciado. 

A tarefa de oxigenar a educação, nesta virada 
de milênio, rião é apenas dos membros do Congres
so Nacional. Ao contrário, trata-se de obrigação que 
atinge a todos os brasileiros, inclusive os repre
sentantes do povo nos Legislativos estaduais e mu
nicipais. 

Estou recebendo correspondência do ex-Depu
tado Estadual Félix Valle Pereira, uma legenda viva 
das tradições democráticas da Amazônia, glória polí
tica e social do Acre. Em sua lucidez, recorda-me a 
existência de legislação aprovada pela Assembléia 
Legislativa do Estado, regulamentando a eleição de 
Diretores e Vice-Diretores das nossas escolas públi
cas e conveniadas - a Lei n2 1.201, de 23 de julho 
de 1996, que teve origem no Projeto de Lei n2 37/95, 
apresentado pelo Deputado Edvaldo Magalhães. 

A citada legislação estadual prevê, para todas 
as unidades e repartições educacionais, uma regra 
de Gestão Democrática do Sistema de Ensino Públi
co, já preconizada pelo art. 190, inciso VIl, da Cons
tituição do Estado. 

Logo no art. 111
, a Lei reguladora estabelece 

como princípios pétreos a livre organização da co
munidade escolar, participação em seus processos 
de todos os segmentos, escolha dos diretores com a 
participação dos cidadãos abrangidos pela jurisdi
ção, transparência nos mecanismos administrativos 
e financeiros e, entre outros itens igualmente impor
tantes, a participação do Conselho Estadual de Edu
cação e dos Conselhos Escolares na elaboração do 

seu orçamento, considerando o elenco de necessi
dades e prioridades. 

A grande inovação contida na Lei no 1.201/96 é 
o Conselho Escolar, que funcionará nas unidades de 
ensino público e nos estabelecimentos conveniados. 
Nele estarão contidos obrigatoriamente todos os 
segmentos existentes na respectiva comunidade, 
assegurada a presença de 50% de alunos e pais de 
alunos contra outros 50% de professores, especialis
tas e servidores da carreira de assistência à educação. 

Essa diretriz se desdobra em 53 artigos, que 
deixo de ler integralmente em obediência aos limites 
do tempo a mim deferido pelo Regimento Interno. 
Mas deixo registrada nos Anais do Senado Federal 
e na consciência dos demais Senadores a atitude 
inovadora e unânime dos homens públicos acrea
nos, para que o Acre veja reconhecido seu pioneiris
mo e sua criatividade na implantação de regras de
mocráticas na administração e no desenvolvimento 
dos sistemas educacionais no Estado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber
to Lucena. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francis
co Escórcio, por 20 minutos. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, tive
mos oportunidade, nesta Casa, de ver o colhimento 
de assinaturas, por parte do Senador Ney Suassu
na, para a derrubada da CPMF. Assinei, e estou an
sioso para saber como caminha a tramitação desse 
projeto, de autoria do nobre Senador pela Paraíba, 
para a derrubada de um imposto que, a meu ver, é 
antipático. Toda a sociedade brasileira está contrária 
a esse imposto, conforme estampa a mídia. 

Lembro-me, por ocasião da votação dessa pro
posta nesta Casa, de que fiquei certo do fato de que 
ela havia sido aprovada única e exclusivamente pelo 
apelo do então Ministro Adib Jatene. O Ministro vi
nha a esta Casa, ia à Câmara, para pedir, quase exi
gir, que fosse aprovada a CPMF. Mas, agora que o 
Ministro deixou o Ministério, não tem mais sentido 
fazermos essa caridade. Este é o termo que deve 
ser usado: caridade à Nação. 

O valor da CPMF está muito alto em compara-
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ção com a inflação que anda em tomo de zero. Per
gunto então se não é hora de rediscutinnos - veio em 
boa hora a iniciativa do Senador Ney Suassuna- essa 
idéia Chamo a atenção desta Casa para a necessida
de de discutirmos imediatamente essa matéria 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por 
20 minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-HS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srl's e Srs. Senadores, domingo o 
PMDB realiza uma convenção nacional.. 

É interessante que, em véspera de uma deci
são importante do Congresso Nacional, o PMDB 
tome a decisão de reunir a sua convenção. Acho 
isso bom. É democrático um partido ouvir as suas 
bases na hora de tomar as grandes decisões .. 

Essa não é a tradição do Brasil. No Brasil, a 
tradição é a do político mineiro Benedito Valadares. 
Quando havia uma decisão importante a ser tomada 
em Minas Gerais, os seus companheiros de partido 
lhe perguntavam: "Governador, o senhor não vai 
reunir o partido para decidir?" Ele, então, respondia: 
"Como é que vou reunir o partido se ainda não tenho 
a decisão?" 

Na verdade, o que impera nos partidos políti
cos brasileiros é isso. Quando muito, há os amigos 
do rei: presidente, uma liderança aqui, urna figura 
mais proeminente ali e essas pessoas são chama
das ao gabinete, onde se reúnem, discutem, anali
sam e tomam uma decisão. 

No Rio Grande do Sul, quando críamos o MDB, 
contra a ditadura, contra o arbítrio, na hora mais difí
cil de se organizar um partido político no País, toma
mos uma série de iniciativas prioritárias e inéditas na 
nossa História. 

Perdoe-me, Sr. Presidente, não é vaidade, mas 
quando coloco essa questão quero apenas restabe
lecer a análise histórica. 

Criamos, no MDB do Rio Grande do Sul, um 
partido de vida permanente. Além do Diretórío Esta
dual, criamos a Associação dos Prefeitos do MDB, a 
Associação dos Vereadores do MDB, o setor jovem, 
o setor trabalhista, o setor das lideranças intelec
tuais, e passamos a fazer reuniões permanentes, 
seminários e simpósios. 

Foi no Rio Grande do Sul que, pela primeira 
vez no País, se fez um seminário sobre como deve-

ria ser a administração de um prefeito do MDB. Mui
ta gente do Brasil compareceu. E muitos prefeitos 
que fizeram história na administração pública de mu
nicípios do Brasil já disseram que, naquele seminá
rio, conheceram e compreenderam as principais 
idéias relacionadas ao assunto. Foi o primeiro de 
uma série de seminários. 

Também no Rio Grande do Sul lançamos a 
"Carta de Porto Alegre". Foi o primeiro seminário, o 
primeiro congresso nacional de um partido brasileiro 
-fora os comunistas, na clandestinidade -. que se 
reuniu com o objetivo de estabelecer uma tomada 
de posição com relação ao regime, no caso da dita
dura militar. Lá estiveram os lfderes de todo o Brasil 
e lá, pela primeira vez, falamos nas palavras que 
eram consideradas crime contra a segurança: con
vocação de Assembléia Nacional Constituinte, elei
ção di reta e anistia. 

Essas teses foram absorvidas e, justiça seja 
feita, os partidos políticos podem ter mil defeitos e 
mil equívocos hoje, mas têm a sua fundação, fazem 
as suas reuniões e estabelecem os seus debates. 
Mas reunirem-se para decidir o fundamental, jamais. 
Daf a surpresa de o PMDB se reunir numa conven
ção nacional para decidir isso. Afinal, é uma tese 
nova: deve ou não haver reeleição? 

O Partido vai se reunir. Acho que será uma 
reunião democrática e tranqüila. 

O PMDB venceu aquela fase de turbulência 
que viveu desde que, lamentavelmente, com o meu 
protesto - a palavra é esta -, se afastou o Dr. Ulys
ses Guimarães da Presidência do Partido para que o 
Sr .. Quércia a assumisse. Esse foi um erro histórico, 
cruel e ridículo que o Partido cometeu. 

À época, eu dizia para os companheiros que o 
Dr .. Ulysses possuía muitas qualidades, mas tam
bém muitos defeitos. Um dos equívocos do Dr. Ulys
ses era seu sonho total e permanente de chegar à 
Presidência da República, o que o fazia agir na Pre
.sidência do Partido tendo esse objetivo .. 

Eu, que fui seu primeiro Vice-Presidente, Se
cretário-Geral, seu grande amigo, dizia-lhe pessoal
mente que se fosse mais independente, mais aberto, 
se deixasse as coisas fluírem, seria um candidato 
mais natural do que se se assustasse com a candi
datura do Montara, do Covas, do Teotõnio ou do Dr. 
Tancredo. 

Derrotado o Dr. Ulysses, eleito o Sr. Collor -
uma derrota fragorosa, diga-se de passagem-, o so
nho da Presidência desapareceu da sua cabeça, e 
só ficou o Dr. Ulysses com suas qualidades. 
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Naquele momento, quando o Dr. Ulysses pode
ria assumir o comando da vida partidária para •cos
turar- o Partido rumo ao futuro, o Sr. Quércia e o os 
seus seguidores houveram por bem retirá-lo da Pre
sidência. De lá para cá, o PMDB viveu horas muito 
difíceis: o Sr. Quércia Presidente, o Sr. Quércia can
didato à Presidência da República, o Sr. Quércia 
com uma votação inexpressiva. Basta que se diga 
que em primeiro lugar ficou o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso, em segundo, o Lula, e, em terceiro, o Sr. 
Enéas. E até nessa disputa entre o nosso atual Pre
sidente e o seu concorrente, o Paes de Andrade e o 
nosso querido Deputado paulista, o Partido viveu ho
ras complicadas, mas parece que nesta convenção 
se chegou a um entendimento. Espera-se a presen
ça praticamente da unanimidade dos convencionais 
e os Governadores, que na última convenção sequer 
compareceram, estão coordenando sua vinda. 

Eu, que em sinal de protesto não compareci à 
convenção que elegeu o Sr. Quércia Presidente do 
Partido e também não compareci à que o elegeu 
candidato à Presidência, uma vez que já declarara, 
abertamente, não votar em sua candidatura por 
questões de consciência - votei no Sr. Fernando 
Henrique Cardoso -, também estarei presente a 
essa convenção. 

Acho que o PMDB vai debater, discutir, anali
sar e é importante a sua palavra. Não tenho nenhu
ma ação, nenhuma presença e não tenho falado 
com ninguém que vá à convenção, nem do Rio 
Grande do Sul, mas pretendo dizer, se me pergunta
rem, que a saída para o debate que estamos viven
do é a realização de um plebiscito. Penso que quem 
quer ser amigo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso deve alertá-lo. Olha, Senhor Presidente, o 
Líder do Governo no Congresso Nacional leu, aqui, 
ontem, um editorial de capa do Correio Brazlllense 
favorável à reeleição. Tudo bem! Mas a manchete de 
capa do Correio Brazlllense de hoje diz que o Gover
no montou um QG de guerra a favor da reeleição: 
"Planalto monta operação de guerra favorável à reelei
ção•. O mesmo Correio BrazUiense, que o~~ d~a 
no seu editorial de capa ser favorável à reeletÇao, hoje 
aparece com uma manchete de capa dizendo que o 
Governo está montando uma operação de guerra no 
Palácio do Planalto, visando à reeleição. 

Houve uma época, durante muitos anos, em 
que eu mantive uma convivência praticamente diária 
com o Presidente da República, desde que Sua Ex
celência chegou do exflio até o momento em que as
sumiu a Presidência da República. Por isso, aconse-

lharia ao Senhor Presidente que lesse com tranqüili
dade os jornais de hoje. 

Está ali o Senador Cafeteira, Líder do PPB, e 
quero aproveitar para discordar da frase que está no 
Jornal de Brasília, dizendo que o que aconteceu na 
Casa da Dinda é coisa muito pequena em compara
ção com o que está acontecendo na operação ree
leição. Na verdade, o Senador Cafeteira não é o au
tor dessa frase. Essa frase pertence a um artigo, 
que não li, do Sr. Carlos Heitor Cony, publicado na 
Folha de S. Paulo de ontem. Aliás, esse artigo foi 
cruel, duro, drástico, chamando a atenção do Presi
dente da República para o fato e fazendo uma com
paração entre a operação da Casa da Dinda, no Go
verno do Sr. Collor, e o que o Senhor Fernando Henri
que Cardoso está fazendo na operação reeleição. 

O Sr. Epltaclo cafeteira- Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Com prazer. 

O Sr. Epltaclo cafeteira - V. Ex", depois de 
dizer que o Jornal de Brasília atribuiu a mim a fra
se, retificou a informação, dizendo ser de autoria do 
Sr. Garfos Heitor Cony. Mas, nobre Senador, quero 
chamar a atenção desta Casa para o fato de que o 
Congresso está mais ou menos na condição de um 
marisco, ou seja, na luta do mar contra o rochedo. O 
mesmo jornal que faz a apologia da reeleição, O 
Globo, que, pela televisão, pelo rádio, faz a mídia 
da reeleição, chega até a transformar aquele progra
ma de domingo, o até então Domingão do Faustão 
em "Domingão da Reeleição" - todo domingo o 
Faustão leva um artista de renome, que canta todo o 
seu repertório, preenchendo todo o seu programa, e 
depois dá uma entrevista dizendo ser favorável à 
reeleição. Por isso, digo que estamos como o maris
co. Se se pegar o Globo de hoje, que é o jornal da 
reeleição, poderemos ver a charge do Erthal - e 
urna imagem vale mais que mil palavras-, mostran
do o Presidente Fernando Henrique Cardoso ao lado 
de um cofre com a pergunta: •Sabe qual é o segredo 
para aprovar a reeleição?• E Sua Excelência mesmo 
responde: •Rodar seis para a direita; três para a es
querda e dois para a direita•. Ou seja, é a idéia que 
leva ao povo da compra de votos, que ofende me
nos o Presidente e mais o Congresso Nacional. E 
não vejo ninguém reclamar. Penso que isso aumen
ta a falta de credibilidade existente em relação ao 
Congresso Nacional. Parece que estamos todos in
teressados em não perder o voto. Não existe o inte
resse em marcar posição, a não ser se for em favor 
do Governo. Não resta dúvida de que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso é um. homem muito 
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simpático, muito educado, muito polido, mas o poder 
de sedução que todo o mundo lhe atribui só foi des
coberto depois que Sua Excelência se tomou Presi
dente da República. Quando Sua Excelência era Se
nador não tinha esse poder de sedução- pelo me
nos ninguém notou. Poder de sedução, nobre Sena
dor Pedro Simon, é o poder. O poder é afrodisíaco, 
é sedutor; o poder, neste Presidencialismo imperia
lista, tudo pode. Muito obrigado a V. Ex- pelo aparte. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de 
V. Ex-. 

O Congresso brasileiro vive um momento ditr
cil. Como disse o nobre Senador Epitacio Cafeteira, 
a grande imprensa está numa mídia permanente. 
Justiça seja feita à Folha de S. Paulo, que publicou 
um editorial defendendo o plebiscito. A regra geral é 
o que diz o Senador Epitacio Cafeteira: a grande im
prensa está na campanha da reeleição naquele 
mesmo esquema a que já me referi, Sr. Presidente. 
Quando a mídia se reúne em tomo de uma tese ela 
é perigosa. Foi assim em 1954, quando derrubaram 
Getúlio Vargas. A mídia era um mar de lama e de 
corrupção. Foi assim em 1964, quando derrubaram 
João Goulart. Foi assim durante vinte anos para 
manter a Revolução. Foi assim para manter e defen
der o "milagre brasileiro" e para dizer que a Arena 
era o maior partido do Ocidente. É verdade que, na
quela época, em plena ditadura, o decreto-lei era in
finitamente menos ditatorial do que a medida provi
sória. Mas nenhum general teve a coragem de falar 
em reeleição. Eles tinham tudo. Inclusive o General 
Ernesto Geisel fechou o Congresso Nacional e edi
tou a Emenda Provisória n12 1, em 1969, que era 
uma nova Constituição, criando até o senador biôni
co. Naquela oportunidade, S. ExA poderia ter inseri
do a reeleição. Mas não o fez. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, criamos 
o instituto da reeleição e o Congresso está pratica
mente sem poder. As manchetes estão dizendo que 
nunca, na história do Palácio da Alvorada, houve um 
afluxo de tantos Parlamentares, Senadores e Depu
tados, como ocorreu nesta semana. Foi um recorde 
de atendimento a Parlamentares no Palácio da Alvo
rada na terça, quarta e quinta-feira. 

Volto a fazer um apelo ao Senhor Fernando 
Henrique Cardoso. Sua Excelência tem condições 
para ser um estadista, pois está fazendo um bom 
governo- justiça lhe seja feita -com a inflação a ní
veis baixos. Sua Excelência tem condições de fazer 
um governo que lhe permita governar com a socie
dade brasileira; tem condições de, ao invés de levar 

a reeleição na base do ~.--ofre, como diz o Senador 
Epitacio Cafeteira, levar um plebiscito aberto e limpo 
com a consagração popular. Faço esse apelo dra
mático ao Senhor Presidente da República. 

Sr. Presidente, Sua Excelência está cercado 
de pessoas que V. ExA sabe quem são, assim como 
eu, que precisam se valorizar, prestar serviço, fazen
do almoços e jantares na casa do Presidente da Câ
mara e em outros lugares para aparecerem e serem 
os senhores da reeleição, serem os homens do Presi
dente, para que Sua Excelência possa ficar devendo. 

Imagine, Sr. Presidente, se for votada até o fim 
do mês na Câmara dos Deputados, passando por 
cima de tudo, a emenda da reeleição, o Presidente 
ficará eternamente grato ao atual Presidente da Câ
mara, terá que agradecer a S. Ex' um crédito inesti
mável. Depois, se no mês que vem o pai do Presi
dente da Câmara se eleger Presidente do Senado e 
conduzir o processo no Senado, aí, sim, teremos 
L'ma famma imperial, onde o filho garantiu a reelei
ção na Câmara e o pai no Senado, e mais o Ministro 
tal, e mais o Presidente do partido tal. São as pes
soas que estão ali que serão, praticamente, os do
nos do Presidente. 

Sr. Presidente, o Presidente da República não 
precisa disso. Ele tem qualidades, ele tem mérito, tem 
credibilidade popular. Be foi a Gramado, no Rio Grande 
do SUl, a Canelas, a Nova Petrópolis, a recepção foi es
petacular. Fui lá uma semana depois e vi as pessoas fa
lando da simpatia do Presidente, do otimismo com que 
encaram a figura do Presidente. Sua Excelêroa não 
precisa do Sr. Antonio Cartos, nem do filho do Sr. Anto
nio Carlos, Wnpouco do Ministro Se~ão para costura
rem, para trocarem cargos, para oferecerem favores em 
troca daquilo que Sua Excelência pode ... 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O 
tempo de V. ExA está esgotado, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Já encerro, Sr. Presi
dente. Mas temos tão pouca gente aqui! São só 
09h30min. Até pensei que estava preenchendo o 
tempo para ver se chegava mais alguém para falar. 
Quando alguém levantar a mão para falar, eu encer
rarei. 

O Presidente da República poderá ganhar a 
reeleição com grandeza. Sua Excelência está nas 
vésperas de ou ser um estadista ou ser o homem da 
operação de guerra que montaram no Palácio do 
Planalto. 

A vida é estranha. O Sr. Cafeteira está equivo
cado. O Sr. Fernando Henrique Cardoso era homem 
com todas as condições de chegar ao poder. Era 
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para ser Ministro de Tancredo. O Dr.Uiysses e eu 
defendíamos o seu nome para Ministro. E até acho 
que seria, mas o Dr. Tancredo não queria colocar no 
Ministério da Fazenda alguém de São Paulo, em hi
pótese alguma. 

O Sr. Epltacio cafeteira - Nobre Senador, fiz 
um elogio ao Presidente Fernando Henrique Cardo
so, dizendo que é um homem educado, cortês, lha
no, conversa conosco sorrindo, e V. ExA, para afir
mar as qualidades do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, diz que o Senador Epitacio Cafeteira está 
equwocado.Porquê? 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex:1 está cometen
do um equfvoco ... 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - Se
nador Epítacio Cafeteira, V. ExA esqueceu de solici
tar o aparte ao orador. 

O Sr. Epltaclo Cafeteira- Nobre Presidente, o 
Senador Pedro Simon e eu já estamos acostumados 
a entrar no discurso um do outro a qualquer hora. 
Isso já é praxe. Já nem pedimos apartes, apenas 
participamos do pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex' está cometen
do um equívoco que também cometo muitas vezes: 
deu o aparte antes do tempo. 

V. ExA falou no poder de sedução e eu estou 
dizendo que nem sempre foi assim. O poder de se
dução não valeu com o Dr. Tancredo, quando ele 
sairia Ministro e não saiu. E não saiu porque o Dr. 
Tancredo não queria como Ministro da Fazenda, 
como já disse, ~lguém de São Paulo. Em hipótese 
nenhuma! Aliás, vi duas pessoas fazerem isso: ele e 
o Sr.ltamar Franco que, no início do governo, não 
queria também Ministro da Fazenda vindo de São 
Paulo. Terminou o Sr. Fernando Henrique não sain
do Ministro. 

Aí, no Governo do Samey, quando nós que 
éramos Ministros saímos para ser candidatos a Go

vernador. imaginou-se que o Fernando seria apro
veitado no Ministério do Samey. 

No Ministério do Dr. Tancredo, era o ltamaraty, 
e ele ia ser Ministro das Relações Exteriores. De re
pente, São Paulo indica o Setúbal para Ministro da 
Fazenda. Eu convivia na intimidade do Dr. Tancredo 
e ele dizia: "Eu não posso fazer duas agressões a 
São Paulo. São Paulo indicou o Setúbal como Minis
tro da Fazenda. O que eu vou fazer? Vou colocar o 
Setúbal nas Relações Exteriores". Quer dizer, cum
priu 50%. Não dá para se dizer que ele não atendeu 
à indicação dos empresários de São Paulo. Aten
deu, só que não o colocou no Ministério da Fazenda. 
Af o Fernando Henrique pagou a conta. 

Ele esperava ser Ministro das Relações Exte
riores do Sr. José Samey. Ele era Líder do Governo 
nesta Casa - Líder do Governo José Samey - e to
dos nós achávamos que ele seria o Ministro. De re
pente, o Sr. Samey- e o Sr. Samey é assim mesmo 
- tirou um amigo pessoal, que era o Sr. Abreu So
dré, e, para surpresa de todos- ninguém imaginava 
- o colocou corno Ministro das Relações Exteriores. 
Af o Senador Fernando Henrique rompeu com o 
Samey. São célebres as frases do Fernando Henri
que em relação ao Samey. Quando o então Presi
dente viajava para São Paulo, ele dizia: ·A crise foi 
para São Paulo". Quando o Samey viajava para uma 
cidade no exterior, o Fernando Henrique dizia: "A cri
se está em Portugal". E o Presidente Fernando Hen
rique foi acre com o Sr. Samey na questão dos cinco 
anos. Foi o Fernando Henrique, o Covas e os inte
grantes do hoje PSDB que afirmaram ter o Presiden
te José Samey lutado para aumentar um ano do seu 
mandato, para ter cinco anos, o que não é verdade. 
O Samey lutou para perder um e não perder dois. 

Seria bom que o Sr. Fernando Henrique lesse 
os seus discursos e as manchetes dos jornais da 
época em que o Congresso votou os cinco anos; 
lesse quando surgiu a frase "é dando que se rece
be". Seria importante que o Presidente rememoras
se tudo isso. 

O Sr. Epitacio cafeteira - V. E;xll me permite 
um aparte? Gostaria de entrar pela porta da frente, 
já que o nosso Presidente pede para que eu assim o 
faça. V. ExAme permite ..1m aparte rápido? 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Ago
ra é a porta de trás mesmo, porque o orador já ultra
passou em cinco minutos o tempo regimental. 

O Sr. Epltac.lo cafeteira - Mas o Senador é 
tão sedutor. Sexta-feira, Sr. Presidente, é uma espé
cie de terapia de grupo para nós que aqui ficamos 
no ~nado Federal. E somos poucos! 

O SR. PRES!DErm=. !Jefferson Péres) - Mas 
seja curto na sua teraoia. 

O Sr. Epitacio C..'"ietes;a- Noore Senaaor Pedro 
Simon, ainda há pouco falei aue o ooder de sedução 
do poder é muito grande. Todo munoo saoe que tenho 
um adversário que não me trata como um adversário, 
mas como um inimigo, que é o Presidente da Casa. 
Este, sim, tem poder ae sedução. Cem poder ou sem 
poder, S. E;xíl tem poder de saaução, e é iácil enume
rar. O então Deputado Samey era da Bossa Nova na 
época do Jango; veio a Revoiução e S. Ex'! passou a 
ser o candidato da Revoiução no Maranhão, enquanto 
toda a Bossa Nova foi cassada. Aí saiu oo G.:>vemo, 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 151 

veio a eleição e presidiu o pamcio aa Revolução até o 
seu término ou quase término. :=:ass::Ju. então, para o 
PFL, foi ser Vice de Tancreao 2 acabou sencio ;::resi
dente. Fernando Collor roi eieito e disse que it.a rece
ber a faixa e prendê-lo, ô.SSim c:ue o mesmo deixasse 
o cargo. V. Ex" se lembra disso. C:le recebeu a faixa e, 
dias depois, foi para São José do Pericumã visitar o 
ex-Presidente José Samey, aanoo-ihe !cdos os pos
tos. Quando veio o lmpea..-nmant, o Presidente àa 
República Itamar Franco - que tinha sido aqui o Presi
dente da CPI da Corrupção ccnrra o Senador José 
Samey - passou a tê-lo cerno seu homem de confian
ça. À época da última eleição, S. Exª disse que só se 
pronunciaria no segundo r<J;r;o. ~ lão nouve segundo 
turno, mas c Senador ~vsé Sarne.: ..;o::;ntinua a ser o 
homem forte dê Fernando :-1.enda~a Cardoso. :ssc e 
que é pcder de sedução, Sanador ?saro Simon. Mes
mo sem poder, consegue sempre seduzir. Esta de-da
ração que faço não é nc ~ar.icc ::-~8 c;;zar que me ran
do a essa Sé'dução. Fui muim 8a.Stigado e continuo 
sendo pelo jornal de S.&-<~. Não &B:cu pr~uranao ser 
seduzido; apenas quero r..:)strar c qua é sedução: 8 o 
sujeito conseguir conquistar o q:Je deseja quando está 
por baixo, e não quanc:kl esiá sentackl na cadeira de 
Presidente ca República. CQm L!ma carteta que escre
ve o que ele quer e um Diário Of.c!al para publicai o 
que escreveu. Muito obrigado a 11. ~-

0 Sr. -=rancisco Escércio- Senador Pedro 
Simon, conceda-me um aparte, por favor? 

O SR. PRESIDErlTE (Jsfteãson Péres) - Se
nador Pedro Simon, já fui benevolente com o Sena
dor Epitacio Cafeteira e não poderei deixar de sê-lo 
com o Senador Francisco Escórcio. 

Apenas pediria que, em seguida, V. E~ con
cluísse o seu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON - 'i. E~-'1 e eu estamos à 
margem disso. Houve um aparta com reiação ao Se
nador José Samey e haverá outro no mesmo sentido. 

Tem V. Ex" o aparte, Senador Francisco Escórcio. 

O SR. ::>RESIDEI'JTE (Jefferson Péres) - Se
-.&do;- F:ar.cisco Escórcio, V. E~ tem o direito de 
apartea; o omdor; se for apartear o aparteante, será 
melhor pedir cinco minutos de tempo para uma ex
plicação pessoal. 

O Sr. Francisco Escórcio- Não se trata dis
so, Sr. Presidente. Falarei sobre o tema que está 
sendo desenvolvido. Talvez a palavra "sedutor" não 
seja a mais adequada para se dizer do Presidente 
José Samev. No meu modo de ver, a palavra mais 
adequada é Jcomoetente". O Presidente José Sar
ney tem sidc competente. Um homem que faz uso 

do diáiogo e tem mostrado isso à Nação; um homem 
que tinha seis anos de Governo e abriu mão de um 
ano, é um homem competente. Estamos vendo isso. 
V. Ex;;, Senador Epitacio Cafeteira, é quem pode di
zer que competente é Maluf. Eu entendo que é o 
Presidente José Samey. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- Aliás, V. Exi e seu co
lega ao lado são dois exemplos da competência do 
Presidente José Samey. 

Apenas quero dizer que o Presidente Fernando 
:-1enriL!ue Cardoso tem as qualidades, mas se esfor
çou para chegar onde chegou; e chegou pelas quali
dades. t:ncomrou um Presidente, o Sr. Itamar Fran
co, que VIU as suas quaiidades e deu-lhe a oportuni
dade. E Sua Excelência tem condições de se trans
formar num grande Presidente e passar para a His
tória deste País. O apelo que faço é no sentido de 
que não jogue fora assa oportunidade. 

Pediria a 11. Ex9 , Sr. Presidente, que é amigo 
Jo Presidente da República, que solicite à sua as
sessoria que providencie uns recortes de jornal da 
ápoca da votação do mandato de cinco anos para o 
Presidante José Samey, que conseguiu obtê-los. 
Poderemos obseNar que houve dois "Sameys": o 
Samey do Plano Cruzado, o Samey da luta, e o Sar
ney dos cinco anos, quando a máquina, quando rá
dios e televisões teriam sido oferecidos em troca dos 
votos pelos cinco anos. Aqu11o foi um carimbo em 
cima do Presidente José Samey, embora seja uma 
injustiça. Dizem que ele brigou por mais um ano, o 
que é mentira; ele lutou para perder apenas um, e 
não dois anos. Mesmo assim, não se livrou mais da
aueia pecna. 

Se o f'res1dente t=emando Henrique ler as 
manchetes daquela época e ler as manchetes de 
hoJe, de todos os jamais, verá que o preço a pagar é 
muito caro. Não se trata apenas disso. Até entende
ria que o Presidente dissesse: é um preço caro, mas 
eu pago. Getúlio Vargas fechou o Congresso em 
1937 pa;a ficar no poder. Mas Sua Excelência não 

precisa pagar. Se houvesse apenas uma alternativa 
- ou ganho a reeleição agora, ou não tenho mais 
chance -, eu aceitaria que se submetesse ao des
gaste. Mas não se trata disso. Ou Sua Excelência 
vai para o desgaste agora ou sai consagrado pelo 
voto popular numa consulta plebiscitária. É isso que 
se está pedindo, para o Presidente não 'tiolentar as 
regras. Uma Constituinte disse "não", uma Assem
bléia revisora disse "não", e o Congresso, convoca
do extraordinariamente, numa sessão extmordinária 
vai votar a reeleição. ' 
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Acredito que o PPB não ira ganhar no Supre
mo; duvido que o Supremo tenha coragem de pro
nunciar-se favoravelmente ao PPB. 

Sr. Presidente, é estranho. O que é convoca
ção extraordinária? Convocação extraordinária é 
aquela feita para votar o que é extraordinariamente 
i~portante para ser votado. Será que a reeleição 
nao pode esperar pelo dia 15 de fevereiro? Tem de 
ser votada em sessão extraordinária? Ou será que 
tem de ser votada em sessão extraordinária porque 
o atual Presidente da Câmara tem de ser o condutor 
do processo? S. Ex« tem que conduzir e tem que ser 
o herói. O herói, lá, o filho, e o herói, aqui, o pai, no 
Senado Federal. 

Sr. Fernando Henrique, se \fossa E~celência 
se~uir por esse caminho irá se arrepender, e ama
nha haverá de lamentar o equívoco cometido. 

Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Osrnar Dias) -Concedo a 
palavra ao nobre SenadorCasildo Mal~er. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, sabia que a es
tridência da reeleição abafaria todos os assuntos deste 
Congresso, atropelaria reformas e faria do Presidente 
um refém do fisiologismo dos Parlamentares. 

Um episódio que vai sendo esquecido, relacio
nado com a barganha em tomo da reeleição, é o da lista 
do Banco do Brasil incluindo Parlamentares do PPB. 

Esse nebuloso episódio das contas de Parla
mentares no Banco do Brasil, que não deve cair no 
esquecimento, deve ser analisado, no entanto, sob 
três aspectos, embora apenas um esteia sendo fo-
calizado pela mídia. -

O mais abordado, por sua obviedade, envolve 
o uso das contas bancárias como instrumento de 

pressão sobre os Parlamentares, em favor do Go
verno. Embora a pressão não tenha ocorrido, a in
tenção era evidente e não se consumou graças ao 
vazamento. O fato é grave, e a tentativa de minimi
zá-lo e encerrá-lo, sem apuração completa, de tão cíni
ca, deixa muito mal a Direção do Banco do Brasil. 

Inútil negar o uso político que se pretendia fa
zer da lista. Disso ninguém tem dúvida. A questão é 
única e exclusivamente saber quem é o responsável, 
se alguém do Banco, por iniciativa própria, ou se uma 
autoridade maior, situada no Palácio do Planalto. 

O ~rto é que havia o propósito de chantagear 
Congressistas, o que exige investigação, a ser con
cluída com a punição do(s) culpado(s). 

Essa apuração se tomou ainda mais necessá
ria a partir das declarações do funcionário subalter
no, que agiu no cumprimento de ordem, mas foi 
além, ao acusar os atuais dirigentes de reviverem as 
condenáveis práticas do Governo Collor. 

A manutenção do prestígio do Banco do Brasil 
e a preservação da credibilidade do Governo estão a 
exigir que esse imbróglio seja tirado a limpo- esse é 
o primeiro aspecto. 

Mas há um segundo aspecto desse caso estra
nhamente pouco abordado pela imprensa. Estou fa
lando do tratamento privilegiado que a classe políti
ca parece receber do Banco do Brasil. Comenta-se 
inclusive, a existência de um "cadastro de autorida~ 
d~s", apa~do _do cadastro geral, o que já seria, por 
s1 mesmo, InUSitado e suspeito. Compreende-se que 
os bancos estatais, como os particulares, possuam 
um cadastro à parte para seus clientes especiais, 
a~ueles que operam regularmente com a casa, mo
VImentando grandes somas e honrando pontualmen
te seus compromissos. Natural que esses clientes 
especiais mereçam tratamento especial. Mas, autori
da~~s e políticos, não há por quê. Mesmo que sejam 
politico~ em geral, inclusive os da Oposição. Mais 
grave amda beneficiarem-se apenas os políticos si
tuacionistas. 

No primeiro caso, ou seja, praticando tratamen
to especial para todos os políticos, haveria uma dis
criminação contra os clientes comuns do Banco; no 
segundo, tratamento preferencial para os políticos 
da Situação, uma discriminação ainda mais estrita, 
favorecendo apenas alguns polfticos. Mas, em am
bos os casos, além da injustiça para com os demais 
clientes, ainda se configuraria mal disfarçada prática 
de corrupção, mediante o aliciamento político em fa
vor do Governo. 

Não estou exagerando. A lista divulgada mos
tra, segundo os jornais, Parlamentares com seus li
mites de cheques especiais estourados e atingin'-,; 
quantias relativamente vultosas. 

A tolerância da Direção do Banco com essas 
operações irregulares, que certamente não tem com 
outros clientes, mostra permissividade, com propósi
to no mínimo suspeito. Uma relação promíscua que, 
por antiética, não pode ser admitida. 

Existe, no entanto, um terceiro aspecto dessa 
questão, que ninguém ainda levantou, que eu saiba. 
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Refiro-me à necessidade de sigilo bancário nas rela
ções entre bancos oficiais e detentores de mandatos 
eletivos. 

A rigor, um mandatário nem deveria operar 
com instituições financeiras estatais, mesmo que o 
contrato obedeça a cláusulas uniformes, como pre
visto na Constituição. Mas já que é permitido, que 
isso se faça com total transparência, sem o manto do 
sigilo que protege a privacidade do cidadão comum. 

Dir-se-ia que essa quebra violaria o princfpio 
constitucional da igualdade perante a lei. Não creio. 
Seria uma limitação decorrente do exercfcio da fun
ção pública, que concede prerrogativas, mas tam
bém impõe restrições aos seus titulares. 

Os Par1amentares, como se sabe, possuem re
galias de que não dispõem outros brasileiros, inclusi
ve outros agentes públicos. Assim, apenas eles têm 
direito a imunidade, passagens aéreas, franquia 
postal, foro privilegiado e residência funcional, as 
duas últimas concedidas igualmente a outros deten
tores de mandatos. 

Claro que tais privilégios lhes são concedidos, 
não como prêmio para o seu deleite, mas por neces
sários para o bom exercício de seus mandatos. 

Inversamente, restrições de direitos devem ser
lhes impostas, a fim de que deles não abusem, em 
função dos mandatos que exercem. Se operações 
entre Par1amentares e bancos oficiais, resguardados 
pelo sigilo, podem dar lugar a favorecimentos imo
rais e a barganhas indecorosas, nada mais natural 
do que tomá-las, excepcionalmente, não sigilosas. 

No Brasil, precisa criar-se a consciência de que 
o exercício de um múnus público deve ter a contra
partida da transparência, da exposição ao controle 
da sociedade. Quem quiser privacidade, vá tratar de 
seus negócios particulares e ão se candidate. 

O Sr. Pedro S!mon - V. ExD me permite um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte, com muito prazer, nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Senador Jefferson Pé
res, sou um admirador de V. Exit 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
é recíproca a admiração. 

O Sr. Pedro Simon- Vejo V. Exil como o sím
bolo de como deve ser um Senador. V. Exil é do 
PSDB, portanto, um Senador do Governo. Em tese, 
praticamente sempre tem votado com o Governo; 
defende as posições deste, mas tem a inde
pendência de debater as questões como cidadão -

já nem digo como Senador, mas como cidadão. Por 
várias vezes, estando em risco, em debate a ques
tão da ética pública, V. Exil não foge, vem e toma 
uma posição. E é o que está fazendo agora. O mal 
deste País é não termos memória. Os fatos surgem, 
viram manchetes, capas de jornal, geram debates e 
mais debates e, logo depois, desaparecem. V. Exil 
tem razão quando disse que sabia que, quando sur
gisse a discussão sobre reeleição, o caso do Banco 
do Brasil desapareceria. Entrei com um requerimen
to, solicitando a vinda, que pode ser ao plenário ou à 
Comissão, de uma representação da área financeira 
- pode ser o Presidente do Banco do Brasil - para 
responder as questões sobre esse fato. A única notf
cia que se tem, Senador, depois que esse funcioná
rio disse que fez a lista, que a elaborou a pedido de 
sua superiora, e de ela lhe ter dito quem eram os 
mandatários - esse cidadão teve a coragem de dizer 
isso de público -, é a informação publicada pelo jor
nal O Globo, de que esse cidadão já foi ou que es
taria sendo demitido. Chamaria a atenção do Gover
no para o fato de que vamos ficar atentos ao que vai 
acontecer com ele. Porque seria "fantástico• o fun
cionário ter a coragem de dizer que a lista foi elabo
rada, de ter dado o nome das pessoas que manda
ram fazê-la e, como conseqüência, ser demitido! Ou
tra coisa estranha: o Presidente disse que não gos
tou do resultado do inquérito, pois não se apurou 
nada. Sua Excelência tem razão de não gostar! Mas 
o Presidente da República não pode não gostar, ter 
razão de não gostar e o Presidente do Banco do 
Brasil dizer que nada mais será feito. Ele tem que fa
zer. Manifesto minha solidariedade a V. Exil. Que 
história é essa de Senador, Deputado, Governador, 
político ter crédito, pegar dinheiro, o quanto quiser, 
não pagar e não acontecer nada? A troco de quê? 
Em nome de quem? Creio que o gerente que faz 
isso tem que ser responsabilizado. Isso é muito sé
rio! Duvido que aqui, na agência do Congresso ou 
seja lá onde for, um Parlamentar consiga coagir um 
gerente do Banco do Brasil para dar-lhe dinheiro 
fora da área a que tem direito, não pagando o que 
deve; se vai fazer alguma coisa contra ele ou se vai 
ameaçá-lo. V. Exit tem razão. Que negócio é esse de 
alguns fazerem parte de uma folha especial e terem 
um crédito especial, vantagens especiais? Devem e 
não pagam e não dão satisfação? De quem é a res
ponsabilidade? Do Congresso não é. Duvido que o 
Presidente José Sarney, ou seja lá quem for, tenha 
solicitado, a qualque; tiíuic. · ~;:. ::;;_ja.ic;~&,. -~;-,1 GZ r;ós 
tenha dinheiro fora aa ta.Aa iíc;-;-;,::;.! J~ (lUaiqüer Cida
dão. Veja então V. E~: p•jmei.o, 0 Bailco dá mais 
dinheiro do que deveria, :3-&tí~ gara.ltias, 2 não cobra; 
segundo, circula uma lista com interrogações e com 
ameaças. E não acontece nada? E esse fãto é con
siderado corriqueiro? E não r.Gs escandalizamos 
mais com nada? Trago a minha solidariedade a V. 
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E~. Quando ouvi o discurso de \f. sa, tomei provi
dência e foi lido, ontem, o meu pedido de convoca
ção para que uma representação do Gu'Jemo 'fenha 
a esta Casa dar uma resposta a 1sso. O problema 
não são os nove membros da Executiva do PPB. 
Trata-se de uma questão de consciência nacional. 
Foi usada ou não foi usada? Foi feita chantagem ou 
não? Houve bur1a ou não? Foi feita a tal lista ou 
não? Na verdade, a Nação merece uma resposta. 
Meus cumprimentos a V. Exi) pelo pronunciamento. 

O SR. JEFFERSO~J PÉRES - Em matéria de 
ética e de moralidade pública não se pode transigir, 
Senador Pedro Simon. Eu já disse aqui: ou se tem 
ética ou não se tem. 

Se V. Exil é do Governo e tenta abatar as coi
sas erradas que o Governo faz, \!. E~.j) não é ético. 
Se v. Ex11 está na Oposição e mveste contra o Go
verno, de qualquer maneira, apenas para atingi-ia, 
v. E~ não é ético. Não se trata do PPB; rrara-se do 
Sr. Paulo Maluf. A pior co1sa que poae acontecer a 
este País é um dia o Sr. Paulo Maluf chegar à Presi
dência da República. Não impvna; impOíta sacer até 
que ponto membros do Pai"iamento esrác sendo tra
tados, no Banco do Brasil, ao que parece, de rorma 
privilegiada, e parece que isso estava sanao _u~do, 
ou se pretendia usar para .:;hantagaa-!os? ;:.ao os 
únicos casos? Existe 1eaimeme um cadastm de au
toridades no Banco do Bras1i? Até que ponto o Ban
co do Brasil está sendo instrumento de pressão so
bre Partamentares, Senador Pedro Simon? E note 
que o funcionário, que V. E.xil disse que será demiti
do declarou - está na revista Veja - que esse ca
da~tro existia nos tristes tempos do Sr. Lafaiete Cou
tinho e tinha desaparecido da Presidência do Banco 
do Brasil durante o Governo Itamar; e que teria res
surgido agora. Está na Veja. O funcionário decl~rou 
isso. O Congresso Nacional não vã.i apurar? c de 
uma gravidade enorme a denúncia! . 

O Sr. Pedro Simon - E sobre isso saiu na 
Veja uma reportagem da maior grav1dade, e _v. E.x9: 
que está na tribuna, se pronuncia. Mas nao ou~! 
mais ninguém falar sobre isso. A rigor, o assunto Ja 
passou. A Veja é que está insistmdo, .:: 'i. Exil, que 
está na tribuna. Foi publicada uma reportagem pela 
Veja, da maior seriedade, em que u;n cidadão teve a 
coragem de contar isso que V. EAª citéi. E se '-!. Exª 

não fosse à tribuna, o assunto ficaria praticamente 
110 esauecimento. Repare a gravidade: estamos per
dendo. a capacidade de nos indignar. A Veja, com 
muita autoridade, com muita seriedade, invocou o 
assunto. Esse rapaz, com muita coragem, contou a 
história. E não se falou mais nada. Ontem, li nos jor
nais que ele estava prestes a ser demitido. E V. E~ 

vem tratar do assunto, senão ele ia ser tratado en 
passant Ninguém achava que ele era importante. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Como é muito 
difícil constituir aqui uma CPI, creio que é tempo de 
convocar os diretores do Banco do Brasil, o seu Pre
sidente. 

O Sr. Pedro Simon- Já estão convocados. 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Parabéns a V. 

E~. Tudo isto se relaciona, infelizmente, com o pro
blema da reeleição. Sempre tive muito medo de que 
o Governo se tomasse refém da reeleição. 

E compartilho da estranheza de V. E;,cll: por que 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso preferiu 
esse caminho? Sua Excelência ganharia o plebi
scito. A inflação está lá embaixo, o real promoveu 
distribuição de renda, coisa que nunca houve neste 
País. O Governo é popular. ' 

Quem está insatisfeita é a grande parte da 
classe média, e muito justamente insatisfeita. O fun
cionaiismo público, por exemplo, é uma grande víti
ma do Plano, porque está com os vencimentos con
·;~elados. Os preços dos serviços subiram e ele teve 
o seu ooder aquisitivo reduzido. O funcionário públi
co é uina vítima, tem toda razão de estar insatisfeito. 
Mas a arande massa foi favorecida, esta que é a 
verd~de~ O Presidente ganharia o plebiscito facil
mente e não sabemos por que ele resolveu tomar 
esse caminho difícil e está nessa situação constran
gedora de receber todos os dias muitos Partamenta
res que, com o maior descaramento, infonnam à im
prensa, não fazem segredo, que foram lá exigir be
nefícios para os seus Estados - e não sei se apenas 
para os seus Estados? 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador, no plebi
scito só haver!a um vencedor: Fernando Henrique 
Cardoso. Da maneira que se está fazendo haverá 
vários vencedores e Sua Excelência ficará amarra
do. Se for aprovada no mês de janeiro, a reeleição 
terá um herói, que é o Presidente da Câmara, que 
passou por cima de tudo. E querem construir aqui a 
família heróica: o Presidente da Câmara, no mês de 
ianeiro e o Presidente do Senado, o pai, aqui, no 
'mês d~ fevereiro, que vão ser os grande heróis da 
reeleição. o Sr. Fernando Henrique ficará amarrado 
ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Antonio Carlos, 
ao Ministro das Comunicações e terá que seguir um 
caminho que não é o que ele deveria seguir. Se sair 
o plebiscito, ele ganha. E não será o discurso do Sr. 
Antonio Carlos nem do filho do Sr. Antonio Carlos 
nem do Sr. Sérgio Motta na televisão que levará o 
povo a votar nele - será o discurso dele, pessoal
mente; será uma vitória pessoal dele. 
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Já que o plebi
scito não é possível, por que não o referendo? Se o 
Presidente dissesse, não apenas fazer figuração, 
que concorda com o referendo; se eie embarcasse 
na luta do referendo e dissesse que o quer, ele dei
xaria a Oposição sem argumentos. Se ele dissesse 
que quer o referendo, que o povo vai decidir, quem 
poderia ser contra uma consulta popular? E Sua Ex
celência ganharia. 

Eu dizia há pouco: ou se é ético ou não se é. 
Senador Pedro Simon, eu, por exemplo, teria inte
resse, no Amazonas, em ser contra a reeleição. Sou 
candidato potencial ao Governo. Quase todos os 
Partidos de Oposição convergem para o meu nome. 
Se a reeleição passar - e quero que passe para Go
vernadores -, vou enfrentar o Sr. Amazonino Men
des, Governador do Estado. Eu teria todo o interes
se em manobrar aqui para não enfrentá-lo. Mas pa
ciência, tenho de enfrentá-lo nas umas, limpamente. 
Se o povo preferir o Sr. Amazonino Mendes, que 
seja ele. Agora, fugir disso, usar o Congresso, traba
lhar contra a reeleição para negar ao Sr. Amazonino 
Mendes o direito de ir às umas me enfrentar e ver o 
Governo dele ser julgado pelos eleitores não seria 
ético de minha parte. Não é assim que se deve agir. 

É lamentável tudo isso. Espero que o problema 
do Banco do Brasil não caia no esquecimento. Espe
ro em Deus que o Presidente, num momento de re
flexão, de lucidez, aceite o referendo e a desincom
patibilização que propus ontem. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de 05 minu
tos, nos termos do art. 14, inciso Vll, do Regimento 
Interno. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero 
fazer um registro que creio seja importante para o 
usuário da aviação aérea brasileira. Dias atrás, ouvi, 
neste mesmo plenário, o Senador Sebastião Rocha 
denunciar a Viação Aérea São Paulo, V ASP, por ter 
deixado no aeroporto de Brasília, sem condições de 
embarque, inúmeros passageiros que possuíam 

passagens marcadas e confirmadas, pois o avião 
proveniente de São Paulo já havia chegado lotado 
em Brasília. A meu ver, aquilo foi um absurdo e, on
tem, passei pela mesma experiência. 

Creio que esse é o resultado do que se chama 
privatização. O Governador Orestes Quércia pratica
mente deu ao cidadão Wagner Canhedo a empresa 
Viação Aérea São Paulo. Todo mundo conhece - a 
imprensa noticiou - a conduta desse cidadão que, 
em determinado momento, esteve inclusive ameaça
do de ser preso. 

Esse cidadão assumiu a empresa com uma ga
nância que é comum àqueles que só pensam em 
ganhar dinheiro. Recebeu todas as benesses do Go
verno; ganhou a VASP, como já disse, de presente 
do Governo de São Paulo; recebeu inúmeros finan
ciamentos do Governo Federal para manter a em
presa e, agora, trata o passageiro como se ele não 
valesse nada! Quer manter os seus aviões cheios, 
vende todas as passagens em São Paulo, com a 
pressuposição de que alguns desistirão, e que, des
sa forma, ao passar por Brasília, seguindo para Be
lém ou Manaus, haverá lugar no avião para os que 
aqui compraram e marcaram os seus bilhetes. 

Ontem, houve uma verdadeira revolta no aero
porto. Eu e meu filho, dois Deputados Federais do 
Amapá e mais 22 passageiros com passagens marca
das e confinnadas não pudemos embarcar. Não havia 
uma única vaga, o avião chegou lotado de São Paulo. 

O Deputado Federal Gervásio Oliveira, do 
Amapá, inclusive do meu Partido, invadiu as depen
dências do aeroporto, invadiu o avião. A Polícia Fe
deral tentou retirá-lo à força, S. Ex'~ resistiu à pres
são e, com isso, tiveram que colocar uma criança no 
colo da mãe para que o Deputado pudesse embar
car. E o fez com todo o direito, porque estava com 
sua passagem confirmada. Resolvi não fazer o mes
mo. Fui ao Departamento de Viação Civil e registrei 
a queixa contra a VASP e, hoje, vim à tribuna desta 
Casa para fazer esta denúncia contra a empresa. 

Todo mundo sabe que os aviões da VASP são 
os menos confortáveis que existem no País. A dis
tância entre as poltronas foi reduzida. São as aero
naves onde os passageiros viajam mais apertados, 
mais desconfortáveis. Ainda assim, permanente
mente está acontecendo o que ocorreu ontem em 
Brasflia. 

Falo em meu nome pelo constrangimento que 
passei, pelos compromissos que estou deixando de 
cumprir hoje, no meu Estado, e em nome de mais 22 
pessoas, que poderiam ter compromissos até mais 
sérios do que o meu. 
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Não creio que a ganância possa prevalecer 
diante do interesse do usuário. O Governo brasileiro 
tem que tomar providências contra essa empresa. 
As empresas aéreas brasileiras, todos sabem, pos
suem as passagens mais caras do mundo. Alegam 
as mesmas que as passagens são caras porque os 
custos brasileiros são altos. 

Recentemente, este Senado da República 
aprovou uma lei reduzindo o ICMS das passagens e 
o dos combustíveis, com a finalidade de facilitar a 
vida das empresas aéreas brasileiras. Por não acre
ditar nessa lei, abstive-me de votar. Porém, foi apro
vada pela quase totalidade deste Plenário. No en
tanto, essas empresas aéreas continuam maltratan
do os passageiros, principalmente a VASP, que é 
hoje de propriedade do Sr. Wagner Canhedo; um ci
dadão que, acima de tudo, só se importa com a ga
nância, com a usura e não se incomoda absoluta
mente em desrespeitar o direito dos passageiros. 

Ainda ontem, insistimos para falar com ele pelo 
telefone - eu e os 22 passageiros que não consegui
ram embarcar. A gerente de atendimentos explicou
lhe a nossa si!Uação; houve uma proposta no senti
do de se fretar um avião para levar os passageiros 
que Já ficaram. Mas ele simplesmente se negou a 
atender o pedido. O máximo que ofereceu foi o que 
toda companhia aérea oferece: levar os passageiros 
a um hotel para que aguardassem uma nova oportu
nidade de embarque. 

Rz a minha queixa ao Departamento de Avia
ção Civil e vou procurar todos os órgãos competen
tes à área de aviação para que abusos dessa espé
cie não continuem a acontecer. 

Quero registrar a minha critica veemente, o 
meu repúdio a esse cidadão que só pensa em di
nheiro e que não tem nenhum respeito pelo povo 
brasileiro. 

Lamento que o Governador Orestes Quércia, 
assim corno o Governo Federal, através do BNDES, 
tenham facilitado tanto a vida de um cidadão ines
crupuloso corno o cidadão Wagner Canhedo. 

Era este o registro que, com muita indignação, 
eu gostaria de fazer neste Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ademir Andra
de, o Sr. Osmar Dias deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
pelo prazo de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) -Sr. Presidente; Sr's e Srs. Senadores, ontem 
aqui afirmei, no tempo destinado à comunicação de li
derança, que esta convocação extraordinária, na ver
dade, tem o único objetivo de discutir e votar a reelei
ção. 

Não ouvi o pronunciamento do Senador Pedro 
Simon. É possrvel até que eu seja repetitivo em al
guns pontos. Por isso, de antemão, peço desculpas. 

Eu gostaria apenas de registrar, no que diz res
peito à questão levantada pelo Senador Jefferson 
Péres, sobre a famosa lista do Banco do Brasil, que 
apóio integralmente o seu ponto de vista. 

Logo que saiu a reportagem sobre a matéria na 
revista Veja, o nosso Partido entrou com urna repre
sentação junto ao Ministério Público, no sentido de 
que fossem apuradas aquelas denúncias feitas pelo 
funcionário. Mas quero dizer também que é bem 
possl'vel que a investigação relativa ao vazamento 
das informações sobre a lista do Banco do Brasil te
nha o mesmo destino da questão, por exemplo, da 
famosa gravação das conversas do Embaixador, 
que era Secretário do Presidente da República, em 
relação ao Projeto Sivam. Parece-me que foi punido 
apenas o policial responsável pelas gravações; nada 
houve em relação ao mandante da gravação e, prin
cipalmente, não se apurou a responsabilidade daqui
lo que se ouvia na gravação, que eram indfcios mui
to fortes de tráfico de influência. 

Mas este é o nosso Brasil! O mesmo Brasil 
onde agora estamos vendo tantas pessoas defende
rem a reeleição, com base no argumento de que de
mocracias mais avançadas a aceitam - e citam o 
exemplo dos Estados Unidos. 

Ontem, ao apartear o Senador Jefferson Péres, 
disse que, no meu Partido, havia pessoas favoráveis 
à reeleição em tese, mas contrárias a que valesse 
para os atuais ocupantes de cargos. Existem os que 
são contrários à introdução no Brasil da possibilida
de da reeleição ou da reelegibilidade. Inicialmente, 
eu me aliava àqueles que são favoráveis à reeleição 
em tese, mas agora estou convencido de que no 
Brasil não deve ser introduzido o prindpio da reele
gibilidade. 

Pretendo desenvolver, com mais tempo, esse 
raciocínio, mas eu não poderia deixar de fazer um 
registro das diversas manchetes estampadas nos 
jamais de hoje, algumas até de primeira página. 

Em pronunciamento oficial, o Presidente da 
República disse que a reeleição é assunto do Con
gresso Nacional, assunto em que não se mete. Ora, 
isso não encontra paralelo na realidade! Basta ver
mos as manchetes: "Ruralistas negociam dívidas do 
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setor em troca de votos", "Deputados do Mato Gros
so exigem cargos", "Balcão de negócios da reelei
ção", "FHC recebe romarias de partamentares•, 
"Voto para reeleição reacende fisiológicos", •opera
ção de guerra para aprovar a reeleição" e mais algu
mas outras que não anotei. 

Se esse é um assunto que diz respeito exclusi
vamente ao Congresso Nacional, por que tem de ha
ver romaria de Deputados ao Palácio do Planalto? 
Se o Presidente da República não se envolve na dis
cussão da reeleiÇão, por que tem de haver romaria 
de Parlamentares para conversar com o Presidente 
da República? 

Ontem ouvimos dizer, mais uma vez, que a 
Bancada de Rondônia - com todo o respeito a esse 
Estado - estaria condicionando o seu voto à libera
ção de verbas para estradas. Isso já aconteceu no 
caso da reforma da Previdência. Nada tenho contra 
o fato de os Partamentares de Rondônia irem ao 
Planalto para tentar liberar verbas para estradas ou 
para quaisquer outros assuntos de interesse do 
povo de Rondônia. Essa também é tarefa dos Parla
mentares. Mas pergunto: o que tem a ver o Estado 
de Rondônia com a Previdência? O que tem a ver o 
Estado de Rondônia com a reeleição? Na verdade, 
podemos constatar que o Presidente da República é 
o principal interessado na questão da reeleição. 

Diz-se: ·se o Presidente da República concor
dar com o referendo ou com o plebiscito, a popula
ção votaria, majoritariamente ou esmagadoramente, 
favorável à proposta da reeleição". Se isso aconte
cesse, o Presidente da República estaria liberto das 
pressões fisiológicas. Então, perguntamos: Por que 
o Presidente não concorda? Das duas, uma: ou o 
Presidente não tem tanta segurança de que seria 
vencedor no plebiscito ou no referendo, ou não quer 
libertar-se dessas pressões fisiológicas. Acredito 
mais na segunda hipótese, até porque entende-se 
que libertar-se das pressões fisiológicas significa li
bertar-se também das pressões que a sua base par
lamentar exerce. Sabe-se que foi a aliança de parti
dos que possibilitou a sua eleição, que vem susten
tando o seu Governo e aprovando todas as refor
mas, todos os projetas do Presidente. Pelo jeito, o 
Presidente não quer libertar-se dessas amarras. 

Estou desenvolvendo o raciocínio do por que 
sou contrário ao princípio da reeleição no Brasil. Re
gistro primeiramente que são falaciosos os argu
mentos, as comparações feitas entre a realid,ade 
brasileira e a situação política de outros países. E fa
lacioso também dizer que o instituto da reeleição, 
por si só, é demonstração da existência de uma de
mocracia maior, mais avançada. 

Como disse ontem, todos os países citados 
como exemplos pelo fato de adotarem o princípio da 
reeleição, com exceção dos Estados Unidos, são 
países partamentaristas. No Parlamentarismo, como 
o Presidente da República é muito mais o Chefe de 
Estado do que o Chefe de Governo, mesmo nos 
chamados Parlamentaristas/Presidencialistas, como 
é o caso de Portugal e França, justifica-se o princí
pio da reeleição. 

Existem dezoito repúblicas sul-americanas pre
sidencialistas. Dessas dezoito, apenas duas -e mui
to recentemente - adotam o princípio da reeleição: a 
Argentina e o Peru. Sabemos em que situação o 
Peru o fez: o Presidente Alberto Fujimori fechou o 
Congresso com o apoio da população. Cabe aqui 
um alerta para aqueles que muitas vezes pedem o 
apoio da população para a reeleição: esse argumen
to é perigoso, na medida em que pode ser usado 
também para fechar o Congresso. 

Para evitar a resposta que o Senador Geraldo 
Melo deu ontem ao Senador Ademir Andrade, regis
tro que não estou insinuando que o Presidente da 
República esteja pensando em fechar o Congresso; 
estou apenas dizendo que o argumento do apoio da 
população é perigoso. Historicamente ele vem sen
do utilizado também para aventuras golpistas. 

A Argentina aprovou a reeleição numa situação 
muito semelhante a do Brasil de hoje: estabilidade, 
êxito do plano económico, apoio da população, um 
Presidente navegando nas águas da popularidade. 
Aprovou-se a reeleição, o Presidente Menem foi ree
leito. Hoje, a situação da Argentina, e também do 
governo Menem, é diametralmente oposta àquela da 
época em que foi aprovada a reeleição. 

Parecemos muito mais com Menem e Fujirnori 
do que com Bill Clinton. Mesmo nos Estados Unidos 
houve, desde a primeira Constituição até agora, uma 
restrição ao direito da reeleição. O direito brasileiro 
também evoluiu exatamente no sentido contrário ao 
proposto hoje. Inicialmente a reeleição era proibida 
apenas para presidente da República, depois pas-
sou a ser proibida para governadores e posterior
mente para prefeitos. 

É falso também vincular a democracia ou a sua 
própria continuidade à possibilidade que o povo terá, 
ou não terá, de escolher aquele mesmo governante. 
Para nós da esquerda, essa foi uma lição muito dura 
e muito forte. O fortalecimento da democracia está 
relacionado também à não continuidade das pes
soas que porventura estejam ocupando cargo exe
cutivo, mesmo que haja continuidade da política, da 
linha ideológica, administrativa, etc, porque a Histó-
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ria mostra que, mesmo havendo convergência na li
nha polftica, nas propostas ideológicas e administra
tivas, o simples fato de haver modificação ou substi
tuição das pessoas provoca não só um arejamento 
do poder, como também visões diferentes da forma 
de se aplicar uma mesma linha político-administrati
va-ideológica, que são inerentes à própria diferença 
da natureza humana. 

Em segundo lugar, utiliza-se como justificativa o 
fato de que o programa político de um determinado 
presidente, governador ou prefeito não se esgotou na
quele prazo determinado do seu mandato. Ora, se for
mos fazer um levantamento da política do mundo, va
mos ver que nenhum prefeito, governador ou presiden
te da república achará, por si mesmo, que, ao final do 
seu mandato - tenha sido ele de quatro, cinco, dez, 
quinze ou vinte anos-, tenha encerrado a sua tarefa, 
completado o seu trabalho, concluído a sua platafor
ma. Em qualquer situação, sempre o governante acha
rá que se tivesse mais tempo poderia concluir aquele 
trabalho que julgava ser necessário. Isso também é 
inerente à natureza humana. 

No caso específico do Brasil, dizia eu que so
mos muito mais parecidos com Menem e Fujimori do 
que com Bill Clinton. Isso está relacionado à própria 
estrutura social brasileira e à forma como a polftica 
funciona e, historicamente, tem funcionado no Brasil. 
Nós somos um país de formação absolutamente pa
trimonialista, um país de Estado privatizado, um país 
onde o poder das oligarquias ainda é muito grande. 

Nessa proposta que se está fazendo, contempla
da no relatório da comissão da Câmara, está-se p~ 
pondo a reeleição em todos os níveis - para Presiden
te, governador e prefeitos-, sem a necessidade da de
sincompatibilização. Argumenta-se que a desincompa
tibilização é urna contradição, em termos, com o princí
pio da reelegibilidade e que não existe reeleição .com 
desincompatibilização em nenhum lugar do mundo. 
Registramos, também, que não existe, em nenhum lu
gar do mundo, presidencialismo com medida provisó
ria Mas existe no Brasil. 

O que deve ser ressaltado é que, se se acabar 
com o princípio da desincompatibilização, dever-se
á também, até por coerência, acabar com o princípio 
das inelegibilidades com relação a parentes, secre
tários de Estados, ao Ministério Público, a pessoas 
que exerçam cargos em estatais, na administração 
pública, etc. 

A grande tendência em vários municípios brasi
leiros- talvez na maioria dos cinco mil -é chegar-se 
a urna situação de quase feudalização. Os prefeitos, 
particularmente naquelas cidades que têm nove ou 

onze vereadores, vão poder candidatar-se à reelei
ção sem desincompatibilização. Como não vai haver 
desincompatibilização para o chefe do Executivo, do 
prefeito ou do governador, não vai ter sentido haver 
para os secretários, é óbvio. 

Aqueles municípios que só têm três, quatro ou 
cinco secretarias vão ampliá-las para nove e todos os 
secretários- que poderão, inclusive, ser parentes, pois 
já que se acaba com o princípio da desincompatibiliza
ção, não se justifica continuar com o princípio da inele
gibilidade para parente - serão candidatos a vereador, 
com possibilidades muito maiores de se elegerem do 
que aqueles que não têm os mesmos instrumentos de 
•convencimento" da população. 

Isso poderá provocar, particularmente nos pe
quenos municípios, um processo absurdo de feudali
zação, de exclusão de qualquer possibilidade de al
ternância no poder, de perpetuação de oligarquias, 
de uma tendência cada vez maior à presença do 
continuísmo familiar, enfim, um aprofundamento de 
tudo aquilo que já acontece em um grau bastante 
elevado no Brasil. 

E aí perguntamos: é esse o exemplo de aper
feiçoamento democrático que deve ser tomado pelo 
Brasil? Será que não existem outras medidas de 
aperfeiçoamento democrático que deveriam ser to
madas antes de se discutir a possibilidade da intro
dução do princípio da reelegibilidade no País? 

Temos o exemplo, tantas vezes citado, de parla
mentares que se elegem por um Partido e mudam 
para outro, trocando de partido como se troca de cami
sa; temos a própria questão do voto distrital que, parti
cularmente, considero polêmica, mas que acredito de
veria ser discutida antes do princípio da reeleição; te
rnos a representação distorcida, particularmente na 
Câmara dos Deputados, enfim, questões que, a nosso 
ver, teriam muito mais urgência dentro desse princípio 
de aperfeiçoamento democrático do que a própria dis
cussão da reeleição, principalmente da fonna como 
está sendo colocada: se o Governo está bem, se está 
dando certo, se a população o apóia. 

Em função disso vai-se propor a reeleição, 
transformando a democracia, que deve ter um cará
ter universal e, portanto, abranger meio e fim, num 
instrumento que, conjunturalmente, possa ser utiliza
do para favorecer aqueles governantes que estão 
bem diante da população. Isso, inclusive, no futuro, 
pode ser utilizado como um instrumento para preju
dicar aqueles que, por um ou outro motivo, estejam 
com baixos índices de popularidade. 

O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Exll um 
aparte? 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Concedo o 
aparte ao Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá- Senador José Eduardo 
Dutra, comungo com as preocupações de V. Ex~', 

porque, apesar de entender que o instituto da reelei
ção, em tese, tem um aspecto extremamente demo
crático e estimulante com relação aos governantes 
que estão exercendo o seu mandato, sem dúvida 
nenhuma, no Brasil real, há uma dificuldade opera
cional muito grande para que essa tese democrática 
da reeleição se transforme numa operação demo
crática de escolha livre do voto. Tenho extemado a 
minha preocupação sobre questões operacionais re
lacionadas à reeleição. Falaria, inicialmente, da 
questão da desincompatibilização, que já foi, inclusi
ve, mencionada pelo Senador Jefferson Péres, e, 
mais, da própria fiscalização e operacionalização do 
processo eleitoral. Pergunto a V. Ex~': nos Estados e 
nas prefeituras mais pobres, onde historicamente 
vem-se configurando abuso de poder económico e 
político mesmo quando não existe a possibilidade de 
reeleição, como se irá tratar essa questão se o go
vernador ou o prefeito é candidato, lutando por uma 
recondução? É fácil dar alguns exemplos. Primeiro, 
perguntaria: a Polícia Militar de um Estado coman
dado por um governador que é candidato vai pren
der o governador, vai coibir abusos do governador 
em campanha? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A resposta 
é óbvia. 

O Sr. Romero Jucá- Segunda questão. Fatos 
e a atuação do próprio Governo em Estados pobres, 
distribuição de cestas básicas às vésperas das elei
ções para Governo do Estado é um programa políti
co ou social? Essa distribuição de cestas básicas in
terfere ou não no julgamento de votos de uma popu
lação que vive morrendo de fome? Essas são ques
tões operacionais que devem ser respondidas. Por 
diversas vezes denunciei, nas eleições em Roraima, 
o uso da máquina, de veículos e de combustível ofi
ciais, helicópteros e aviões do Governo, enfim, o uso 
espúrio de uma· máquina que não tem como ser fis
calizada. Porque quando se procura a Polícia Fede
ral ou o Ministério Público eles afirmam não possuir 
aviões, nem veículos e nem gente para fiscalizar. 
Então, essas questões devem ser respondidas, sob 
pena de- como V. Ex~' disse muito bem- estarmos 
implantando, sob o manto da democracia, a volta ao 
feudalismo. Porque, na verdade, quem tiver dinheiro 
para manipular espaços públicos, sem critério ou 
sem caráter, vai se perpetuar no poder. Então, gos
taria de registrar a minha preocupação, apesar de 

ver na tese da reeleição um aspecto extremamente 
democrático, importante, mas na operacionalidade 
dela, sem dúvida nenhuma, está o calcanhar-de
aquiles de um processo que pode libertar a socieda
de brasileira ou comprometer mais ainda a frágil es
colha do processo democrático brasileiro. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Nobre Se
nador Romero Jucá, as questões levantadas por V. 
Exl são pertinentes e vêm reforçar a minha convic
ção de que o princípio da reeleição não pode ser 
discutido como uma tese. · 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio} -
Senador José Eduardo Dutra, não quero ser indeli
cado com V. Ex1, mas o seu tempo já se esgotou há 
mais de cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Já conclui
rei, Sr. Presidente. 

O princípio da reeleição não pode ser conside
rado como uma tese mais ou menos democrática 
em si, como o é o sufrágio universal, o voto secreto, 
porque a reeleição, ou a sua possibilidade, tem que 
ser encarada como um instrumento que deva ou não 
existir, a depender da realidade de cada país. Daí a 
minha discordância em apresentar como justificativa, 
na defesa da reeleição, como um aspecto por si só 
mais democrático, a citação de exemplos de outros 
países com realidades absolutamente diferentes da 
nossa. E os pontos aqui já levantados por mim, 
como também as questões levantadas pelo Senador 
Romero Jucá, deixam-me no convencimento de que 
na realidade do Brasil de hoje, levando-se em consi
deração todos esses aspectos, o princípio da relegi
biliadade não é um aperfeiçoamento da democracia, 
não é um avanço democrático, muito ao contrário, é 
um retrocesso e vai no sentido oposto ao processo 
de desenvolvimento da democracia brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, pedindo 
desculpas a V. Exi por haver me alongado tanto. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr.José Eduardo 
Outra, o Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Francis
co Escórcio. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio} -
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. 

S. Ex" disoõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Se
nadores, têm sido muito poucos, decididamente in
suficientes, os recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO, destinados à Ama-
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zônia Ocidental e, em especial, ao meu Estado de 
Roraima. 

Essa repartição injusta do Fundo e essa exigüi
dade dos financiamentos do FNO a Roraima reve
lam, a meu ver, uma insensibilidade do Governo Fe
deral e, principalmente, dos órgãos federais envolvi
dos, em relação aos difíceis problemas enfrentados 
por Roraima, que é um Estado novo em implanta
ção. Percebo aí, Sr. Presidente, não apenas mdife
rença com relação às dificuldades próprias de Rorai
ma: há também uma grande perda de oportunidades 
e uma atitude de omissão frente às potencialidades 
do nosso Estado. São potencialidades que justifica
riam, sem sombra de dúvida, maior criatividade e 
maior empenho no uso dos financiamentos e maior 
volume de recursos. 

A política federal de financiamentos a Roraima 
não deve seguir, como segue hoje, critérios espe
cialmente burocráticos, indiferentes às peculiarida
des do Estado, mas sim um novo norte, uma orienta
ção inteligente e justa, que estabeleça mecanismos 
de estímulo e compensação que levem em conta a 
situação muito própria de um Estado novo que se 
precisa implantar e também da grave crise económi
ca, por um lado, e de possibilidades inexplorados. 
por outro. 

Roraima, com seu território de 224 mil quilóme
tros quadrados e uma população com cerca de 250 
mil habitantes, representa cerca de 2% da popula
ção e 6% do território da Região Norte. Porém, o 
que define a situação do Estado de Roraima como 
merecedor de uma atenção especial, compensatória 
até, são outros parâmetros, sejam os que repre
sentam dificuldades na implantação de um novo Es
tado, sejam os que representam valiosas oportuni
dades de investimento. 

O reconhecimento dos direitos indígenas, que 
é polftica nacional, teve, no início, um grande impac
to sobre o desenvolvimento de Roraima. A demarca
ção de uma enorme área geográfica do tamanho de 
Portugal, cerca de 8 milhões de hectares para os la
nomâmis que lá habitam, subtraiu de Roraima um 
decisivo quinhão no seu território. 

É verdade que os lanomâmis são uma veroa
deira relíquia antropológica que interessa a roda hu
manidade preservar, inclusive à população ao Esta
do de Roraima. Mas a segregação de seu rerritório, 
quase que formando um país a parte, reduziu, sem 
sombra de dúvida, verticalmente a atividade minera
dera, que era um grande estímulo à economia do 
Estado, pois o território lanomâmi cobre várias con
centrações de jazidas minerais de ouro, diamante, 

cassitente e muitos outros minérios, e agora o aces
so é. sua e~ploração está condicionado a aprovação 
de uma legislação ~ue. inclusive, é de minha autoria, 
já tendo tramitado e aprovada no Senado, agora tra
mita na Câmara dos Deputados. 

A longo prazo, Brasil e Roraima terão que 
achar meios de resguardar os interesses da questão 
mineral, preservando 8. cultura indígena e protegen
do aquelas oopul&ções. 

Mas, 2.lém dos lanomâmis, Roraima abriga 
mais sete etnias indígenas: Macuxi, Vaimirí-Atroarí, 
Uapixana, Maiongongue, Vai-Vai, lngaricó e Taure
pangue. É a maior concentração de povos primitivos 
das Américas. Roraima os abriga, prestando um ser
viço ao Brasil. Isso deve ser levado em conta. Por
tanto, ss rem0s l.!rna parte intocada no nosso territó
rio, na ourrR oarte, na destinada ao processo de de
senvoi;,::nento. o Govemo Federal tem que ter uma 
política de prioridade para o nosso Estado. 

Dos recursos do FNO liberados entre 1989 a 
1994, incluídos projetes nJrais e industriais, coube
ram a Roraima menos de 5% do valor total que cou
be à. Região f'-lorte. Foram apenas US$26 milhões 
para Roraima e0ntra L.:S$566 milhões para a Região 
Norte. Ouer0 crer. ;:;ortanto, que houve aí falta de 
percep~c e ialts: ~;e atuação sobre as peculiarida
des de Ror~ime .. 

0or<:>.!ma o-::-upa uma p"Jsição estratégica como 
ponta as i::.;nca nortista do território nacional. Faz 
tront9ir2. c'Jm 2 ienezueia, de um lado, e com a 
Guian2'" co t::!.!Iro. Sê.o quase mil quilómetros de fron~ 
teira c~m a Venezuela e outros tantos quilómetros 
com a Guiana. r·lovent3 por cento do seu território, 
portante, encomram-se no hemisfério norte. O Brasil 
não pode emão dei:::ar ali um vazio de desenvolvi~ 
memo. Os financiamentos a Roraima devem visar 
ao fortalecimento da economia do Estado, à atração, 
ao Estado, de r~ovas populações e o fortalecimento 
do processo da Amazônia Ocidental. Esses financia
mentos. portanto. não podem e não devem, por sua 
insuficiência. prom'Wer um esvaziamento do nosso 
Esffido. 

O FNO deve ser usado em Roraima, tendo em 
vista cs !"Bus ootenciais. Potenciais para o cresci
mento da pecuária. da fruticultura tropical, da indús
tria assccia.da 2 madeira. Os campos, montanhas e 
florestas, suas belezas intccadas, a presença indí
gena são fatores também de desenvolvimento para 
o ecomrismo. O intercâmbio comercial com os paí
ses ví<:!nho: '"'s''"' :::er ·~'11 oontc também a ser esti
mulado. E 'cma ir')meir?. comercial, portanto, ainda 
inexolor2.d2 o::;:o BrasiL 
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No entanto, o que percebemos, tristemente, é 
a omissão de órgãos federais. Das cerca de cem 
agências do Banco da Amazônia S.A. - BASA, ape
nas duas, repito, duas estão localizadas no vasto 
território de Roraima. É muito pouco! 

A omissão se constata também quando exami
namos as destinações, para projetes industriais em 
Roraima, de financiamentos do FNO: praticamente 
não existiram. Foram simplesmente zero nos anos 
de 1989, 1990, 1992 e 1994. 

Em novembro de 1994, existiam projetas in
dustriais aprovados ou em estudos, para receberem 
créditos do FNO, totalizando apenas um milhão de 
dólares para o Acre, quase dois milhões de dólares 
para Tocantins e meio milhão de dólares para Rondô
nia E, novamente, zero para o Estado de Roraima. 

Se examinarmos historicamente os recursos do 
FNO, ano a ano, destinados a Roraima e à Região 
Norte como um todo, verificaremos a seguinte situa
ção, em valores aproximados de milhões de dólares: 

- em 1989, dois milhões de dólares para a Re
gião e zero para Roraima; 

- em 1990, cento e seis milhões para a Região 
e apenas quatro e meio milhões para Roraima, o 
que representa menos de 5% do total; 

-em 1991, noventa e três milhões para a Região 
e oito e meio milhões para Roraima, menos de 1 0%; 

- em 1992, vinte e seis milhões para a Região 
e apenas um milhão para Roraima; 

- em 1993, setenta e seis milhões para a Re
gião e quatro e meio milhões para Roraima, menos 
que 6%; 

- em 1994, mais de sessenta milhões para a 
Região e apenas oito milhões para Roraima. 

Muito pouco, Sr. Presidente, para um Estado 
cuja economia foi devastada pelo desmoronamento 
da atividade mineradora. O Estado de Roraima pre
cisa de estímulo, políticas compensatórias, iniciati
vas redentoras. 

A agropecuária, em Roraima, também passa 
por uma grande crise. O comércio em Roraima pas
sa por uma depressão perigosa. É tal sua situação 
que passou a depender, para dar sinais de vida, da 
injeção mensal apenas representada pelos recuno :> 
da folha de pagamento dos funcionários públicos. 
Roraima hoje e sua econômica vivem à base do 
contracheque dos servidores que ali trabalham. 

Roraima, no entanto, é um porto avan .... uo em 
nosso extremo norte. Seria importante uma política 
nacional que deixasse que Roraima pudesse se de
senvolv r e não que lhe dê fim, da forma como 
acontece hoje. Ao contrário, temos que estimular, in-

clusive pelo uso judfcioso do FNO, sua economia e a 
nossa população. 

Devem ser também implementados os projetas 
de área de livre comércio, previstos e aprovados em 
lei, para os Municípios de Pacaraima, junto à frontei
ra da Venezuela, e de Bonfim, junto à fronteira com 
a Guiana. A ativação econômica provocada por es
sas áreas fronteiriças de livre comércio certamente 
criaria oportunidades de financiamentos e de instalação 
de indústrias com financiamento inclusive pelo FNO. 

Sr. Presidente, o Estado de Roraima vive um 
momento em que não pode dispensar a esperança, 
a recuperação do otimismo e da vitalidade, apesar 
da inoperância do seu governo estadual. Acredito 
que têm sido perdidas oportunidades diversas de 
trazer necessários estímulos ao Estado, que não 
tem hoje, infelizmente, um plano e um projeto de de
senvoMmento para a criação de empregos, implanta
ção de indústrias e fortalecimento da agropecuária. 

Creio, no entanto, que entre as falhas cometi
das encontra-se a destinação de recursos insuficien
tes, a Roraima, pelo Fundo Constitucional de Rnan
ciamento do Norte, o FNO. 

Rca, portanto, o meu alerta e o meu pleito ao 
Governo Federal, ao Basa, ao Presidente da Repú
blica e ao Ministro do Planejamento, para que reve
jam essas dotações e que para se corrija a injustiça 
que se comete hoje com o nosso Estado de Roraima. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Cam
pos, por 20 minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, daria apenas um 
aparte ao nobre Senador José Eduardo Outra. Mas, 
temendo que o meu aparte pudesse ultrapassar o 
tempo determinado pelo art. 14 do Regimento, os 
exíguos dois minutos a que devemos regimental
mente limitar os nossos apartes, preferi alongar um 
pouco o meu raciocínio, embora o eminente Sena
dor não esteja mais no recinto. Obviamente, são 
preocupações a respeito do golpe da reeleição que 
se pretende praticar contra a tênue, tenra árvore da 
democracia brasileira a que já se referia o ilustre po
lítico baiano Octávio Mangabeira. 

Gostaria de saber por que esse açodamento, 
por que essa convocação extraordinária para o 
nada, a não ser que a reeleição seja o tudo, que 
preenche esse nosso vazio, que preenche essa nos
sa ociosidade remunerada; para desmoralizar ape
nas os Congressistas, os Parlamentares, os Sena-
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dores e os Deputados, colocando nas manchetes 
que estamos recebendo R$32.000,00 para apenas 
apreciarmos a vontade, o desiderato do Presidente 
de se manter por mais quatro anos à frente da Presi
dência. Por que, então, não mandar a conta para 
Sua Excelência pagar? A conta que não é esta, mas 
é urna conta muito elevada. 

À Imprensa que afirma que vamos receber 
R$32.000,00, eu digo que trocaria e troco os meus 
R$32.000,00 por R$16.000,00, porque não mais do 
que isto entrará, de forma lfquida, em minha conta 
corrente devido a essas extraordinárias remuneraçõ
es. Mas, mesmo assim, já é muito. E o Presidente, 
que está interessado nisso, Sua Excelência que pa
gue e não empurre sobre o Legislativo a desmorali
zação desta nababesca convocação extraordinária. 

Não há, obviamente, justificativa. Mas eu gos
taria de lembrar que um Vereador, em Contagem, 
recebe R$17.000,00 por mês, e a Imprensa rara
mente fala em fenômenos como esse. E os Verea
dores de Belo Horizonte querem uma isonomia com 
os de Contagem, querem também R$17.000,00. 
Portanto, é um absurdo depois do outro, e um absur
do não justifica o outro. 

Gostaria de não estar recebendo nada, mas, 
depois de dois anos de trabalho sem férias, de estar 
gozando o devido e merecido descanso. Mas, estan
do aqui, somos obrigados a nos cingir a isto, a esta 
discussão que só interessa diretamente ao Presi
dente da República. 

Por que, agora, este açodamento, este preço 
elevado, este fisiologismo, completamente descara
do, despudorado, aberto? 

Parece que Sua Excelência, o culto Presidente 
da República, é um adepto da deusa ateniense da 
persuasão, Teta. Porém, ao invés de traduzir e en
tender o sentido de teta em grego, entende o sentido 
da deusa Teta em português e oferece as tetas go
vernamentais para conseguir os seus objetivos indi
viduais, egoístas e narcisistas. 

Émile Durkheim, um dos maiores sociólogos 
franceses, do qual Sua Excelência também deve ter 
se esquecido e com o qual não concordo, afirmava 
que a permanência das instituições constitui um ele
mento capaz de justificá-las. As instituições desajus
tadas, eivadas de defeitos e inadequações ao siste
ma global em que se encontram, seriam deixadas 
para trás na história, ultrapassada e arquivadas. 

Ora, a proibição da reeleição é uma das mais 
antigas instituições da República brasileira, que nas
ceu com ela. Sabemos quão próximos os Presiden
tes do Brasil, da América Latina e dos Estados Uni-

dos assemelham-se a ditadores. Sabemos que exis
te um E.'{ecutivo que domina os demais Poderes. 
Nos Estados Unidos, esse domínio transcende as 
fronteiras nacionais. Um Executivo que transformou 
os !reze estados norte-americanos, do projeto de de
mocracia realizado pelos federalistas, nas 50 estre
las que o imperialismo norte-americano fez agregar 
aos treze estados iniciais. Portanto, o presidencialis
mo e o sistema norte-americano não são modelos 
para um país que queira trilhar os caminhos de uma 
sociedade mais justa, equânime e democrática. 

Bom seria se o Brasii tivesse uma democracia 
real e não fosse apenas aquela democracia mineira, 
que conheço desde criança - nasci lá e convivi com 
aquelas idéias democráticas. Trata-se de uma de
mocracia meramente da cabeça, que não passa 
dela para a prática, democracia teórica, de democra
tas teóricos. Quando chegou o momento de provar a 
sua democracia, em 1964, aderiram, prestigiaram e 
capitanearam o movimento militar e golpista. 

Se tivéssemos no Brasil uma democracia ra
cial, uma democracia econômica, uma democracia 
da propriedade privada, uma democratização da cul
tura e do lazer, se tivéssemos no Brasil uma demo
cracia realizada na prática, que realmente democra
tizasse o ensino e a saúde, pouco importaria esse ri
tual político, ~ o Presidente da República ficaria 
quatro, oim ou doze anos. Já teríamos uma demo
cracia reaiizada. i--lo Brasil não temos. A nossa de
mocracia tem tudo por conquistar ainda para se rea
lizar como uma instituição social, política, econômi
ca, humana. Logo, é muito perigoso que desrespei
temos esse ritual, aquela democracia que nos foi 
permitida pelas relações internacionais, pela heran
ça escravagista, pela herança da ambição e da acu
mulação, sem peias, de terra, de capital e de poder. 

Portanto, devemos ter cuidado com a nossa 
democracia, que se apóia, em grande parte, no rodí
zio dos Presiàemes da República, dos Governado
res e dos Prefeitos. 

Somente um Presidente da República no Brasil 
foi reconduzido à Presidência: Rodrigues Alves; eleito 
em 1902, foi reeleito em 1918, dezesseis anos depois. 

Portanto, todos os argumentos que despende
mos aqui já foram elaborados, discutidos, ao longo dos 
mais de noventa anos de presidencialismo brasileiro. 

Não foi à toa que a proibição da reeleição veio 
para permanecer. Getúlio Vargas, em 1934, por oca
sião da Constituinte que o elegeu, disse e fez cons
tar no art. 52 dê. Constituição de 1934 que o seu 
mandato terminaria no dia 26 de junho de 1938. 
Quatro anos o ditador Vargas se concedeu. E quan-
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to tempo se concedeu o todo poderoso ditador Ma
rechal Castello Branco? Apenas os dois anos que 
faltavam para o término do mandato obtido nas ur
nas por Jânio Quadros e em parte exercido pelo seu 
sucessor, o Vice-Presidente João Goulart. Castello 
Branco não quis quatro anos para si. Todos os presi
dentes militares que o sucederam, inteligente ou es
pertamente, ajudaram a acabar com a pouca demo
cracia real que existia neste País: a democracia da 
imprensa, a democracia sindical, a democracia cul
tural, que foram extirpadas do Brasil. Mas a rotativi
dade foi preservada. Pelo menos, mudava-se. de 
quatro em quatro anos, a cara dos generais ditado
res. Fernando Henrique Cardoso, narcisista, acha 
que a sua cara deve continuar mais do que a cara 
dos ditadores militares continuou. 

Por que essa pressa? Quando se vê a barba 
do vizinho pegar fogo, deve-se pôr a própria barba 
de molho. A barba de Fujimori está esquemando. A 
barba de Menem está pegando fogo. Reeleito, arbi
trariamente, há cerca de dois anos, na semana pas
sada, uma pesquisa de opinião pública deu-lhe ape
nas 20% de aprovação, depois de quatro greves ge
rais seguidas que ocorreram na Argentina tumultua
da. Se Fernando Henrique Cardoso não andar de
pressa, talvez, o Presidente do Real não tenha se
quer o apoio popular de 20% que, hoje, desoresti
giam o Presidente Menem. 

E o Cavallo, o autor. 0. olagiáíio argentino -
porque o plano é realmente do FMI -desse piano 
dito de estabilização, rompeu com Menem e. agora. 
afirma que vários grupos, políticos e administradores 
da Argentina que participaram do processo de priva
tização deveriam estar na cadeia. E, c~ntra o próprio 
Cavallo, existem vários processos que r:uerern 
metê-lo também na cadeia. 

Assim, o mercado se transformou, de acordo 
com Cavallo, numa máfia; a mesma máfia que ca
racteriza o mercado na Rússia; a mesma máfia que 
caracteriza a política e o mercado italiano; a mesma 
máfia que existe no Japão, a mais poderosa t;;lvez, 
hoje, no mundo. 

Portanto, há que andar rJepressa aqueie que 
sente as pulsões irresistíveis para c continuísmo, 
para a reeleição. Tem que colocar rapidamente as 
suas barbas de molho; não pode esperar para o ano 
que vem, porque, até lá, talvez já esteja no mesmo 
estágio de degradação e rejeição em que se encon
tra o seu colega, o seu fraternal amigo, o Pro.sidente 
Menem, na Argentina. 

Portanto, é preciso aproveitar essa 'pesquisa
zinha" do Instituto Gallup, oue lhe dá, relativamente. 

uma grande aorovaçáo oopular- parece-me que na 
casa de 38% -, para conseguir, com a deusa teta es
tendida fisiologicamente, o apoio dos Deputados que 
negaceiam e jingem oue não lhe querem dar. 

E há um outro elemento que não foi tratado 
aqui. Quando Juscelino Kubitschek poderia ter sido 
reeleito, em 1961, não quis. E é óbvio que, no ouvi
do de todos os Presidentes do Brasil- muito deles 
que não conseguiram cumprir o mandato de quatro 
anos -, os seus áulicos falaram e aconselharam: 
"Presideme, continue; o tempo toi muito curto. Vossa 
Excelência tem Tantos projetas maravilhosos para 
engrandecer a Pátria. Vossa Excelência tem obriga
ção de cumprir o seu destino". 

Getúlio Vargas disse: "É o imperativo categóri
co que me obriga a aceitar o sacrifício". 

Naquela épcca, todos tinham pudor de dizer que 
estavam sendo obrigados, p~r grupos de partidários, a 
se lançar candidatos pela primeira vez. Nenhum brasi
leiro teve a coragem e a desfaçatez de se propor como 
candidato à reBieiçãc - nem mesmo os militares. 

Portanto, não é legítima e nem constitucional, 
não tem respaldo na História e nem na consciência, 
essa proposta inusitada que parte das ambições do 
?residen!e ~err.and0 f-1ennaue Cardoso. 

Há pouco tempo, D. Ruth Cardoso, admirável 
ser humano, pessoa íntegra, pessoa que não voltou 
atrás e não quer que esqueçamos o seu passado, 
disse que r.ão era e0ntra a reeleição, mas que tinha 
um prcjetc de vida oue não lhe permitia continuar 
quatro anos no e~erc:~:c do rr.andato das obrigaçõ
es de primeira-s:::.ma. 1\credito que ela não permane
cerá por mais sais &nos ao lado do Presidente, 
como primeira-dama. 

Pcis b8m. ::s o2.ra tsrminar, Juscelino Kubits
chek estava ainda com 5Q anos, o que lhe permitiu 
preparar, durame quatro anos, o seu retomo; não 
precisou tazer esse ~rabalho degradante, passar 
para a História como um fisiologista ambicioso. En
tão, dei~ou que .Jânio Quadros se reelegesse, espe
rou que se desmoraiiz:asse e, depois de quatro anos, 
constitucionalmente. já estava preparado o retomo 
de Juscelino em 1965. Mas Fernando Henrique Car
doso não rem =o anos, e s1m 66, embora obviamen
:e n2.o pareç:::. ,-, '';Ca !'e, Franca, nos grandes res
'~Ur2i1:9s, ~:v a2 - ':~;:choadc: ev1ia que as rugas apa
reçam e a ve1hice orema:urameme nos envolva. 

Pois bem, se agem Fernando Henrique Cardo
so quisesse seguir as regras da dignidade e da de
cência. esculoindo a sua obra política como uma 
obra de arte, tena nue esoerar quatro anos e, com 
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esses quatro anos mais dois de mandato, teria 72 
anos de idade e tomaria posse com perigosos 73. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Senador Lauro Campos, não quero ser indelicado 
com V. E~. mas o seu tempo já se esgotou há três 
minutos, e ainda há muitos oradores inscritos. 

O SR. LAURO CAMPOS- Sr. Presidente, soli
citaria apenas mais dois minutos para concluir, ten
do um tratamento igual ao do orador anterior; agra
deço a gentileza de V. E~. 

Portanto, Fernando Henrique Cardoso está ve
lho demais, nos seus 66 anos, para cumprir o ritual 
que a História lhe exigiria: cumprir os dois anos, ficar 
quatro de quarentena, para voltar constitucionalmen
te como candidato, disputando em pé de igualdade, 
não como está sendo feito agora. Se agora, dois 
anos antes da eleição, todos os iri~trumentos de for
ça, pressão, cooptação, de fisiologisrno estão sendo 
lançados apenas para que se aprove a reforma 
constitucional da reeleição, o que acontecerá com a 
eleição sem desincompatibilização? 

Tudo isso já foi pensado na História, e ela, sa
biamente, impediu a reeleição para não transformar 
a República brasileira, o presidencialismo brasileiro 
em uma ditadura completa. 

Assim, para terminar, quero lembrar que, se não 
é legítima, é um desrespeito e exige uma reforma da 
própria Constituição, essa proposta de reeleição, se 
ela afronta e faz uma fratura na tradição histórica brasi
leira, se ela representa um perigo para as instituições 
democráticas, tão tênues, tão frágeis, no Brasil, é ób
vio que o desrespeito à Constituição, o desrespeito à 
tradição, a quebra dos tabus, que nos mantêm dentro 
de certo alinhamento democrático, pcx:ierá ensejar não 
apenas o golpe atual, mentado e posto em prática pelo 
Presidente FHC, mas a continuidade do golpe. Depois 
de tudo desrespeitado, depois de desrespeitada a.tra
dição, depois de desrespeitada a Constituição, depois 
de desrespeitada a democracia, o que militares e o~r 
tros grupos de força terão para respeitar? Por que eles 
não seguirão o exemplo de FHC, tomando, pela força. 
novamente, o poder no Brasil? 

Portanto, é perigoso, é muito perigoso o que 
está em vias de acontecer neste País. Parece-me 
que só uma ambição desvairada, um narcisismo ili
mitado poderia colocar em risco as instituições, para 
simples uso e gozo de um poder. Será que vale a 
pena, para conseguir se reeleger por mais mingua
dos, de novo, limitados, de novo, apenas quatro 
anos, realmente correr tamanhos riscos e impor tan
tos sacrifícios à democracia bra~ileira? 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Agripino. 
S. Ex' dispõe de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, no final do ano 
passado, a Comissão de Infra-Estrutura, que presi
do, por delegação de V. ExAs, promoveu, em conjun
to com a Federação Nacional dos Engenheiros, um 
seminário para discussão do tema "Regulação dos 
Serviços Públicos no Brasil: Setores Elétricos e Te
lecomunicações•, convidando especialistas da Ar
gentina, da França e dos Estados Unidos para trazer 
as experiências e advertências de quem já passou 
pelo processo de privatização nesses setores, co
meteu equívocos e acertos e veio dar a sua contri
buição para que os equívocos cometidos não fos
sem repetidos no Brasil. Repito, a convite da Comis
são de Infra-Estrutura e da Federação Nacional dos 
Engenheiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o seminário foi 
realizado com o objetivo de trazer à audiência do 
Senado a voz da sociedade civil brasileira no setor, 
a voz dos engenheiros do Brasil, que aqui acorreram 
para, durante dois dias, discutir e debater um assun
to que consulta o interesse nacional, porque é as
sunto preeminente na economia brasileira e queres
ponde pela retomada do crescimento económico nos 
mais diversos setores e pela geração de milhares de 
empregos no País. 

Ao seminário compareceram, além de autorida
des federais convidadas, ministros de Estado, dirigen
tes de estatais dos setores elétricos e de telecomuni
cações, dos dirigentes da Federação Nacional dos En
genheiros, dos convidados especialistas estrangeiros 
da Argentina, da França e dos Estados Unidos, Par1a
mentares Federais, Deputados e Senadores, que não 
foram muitos, e essa é a razão pela qual ocupo a tribu
na neste dia para aqui fazer um relato, que desejo fi
que registrado nos Anais do Senado, para que as opi
niões e os debates realizados possam significar ponto 
de referência, de informação e de argumento para os 
debates que nesta Casa vão se processar sobre a pri
vatização do setor elétrico e do setor de telecomunica
ções. Entendo eu que a voz da sociedade civil tem que 
ser considerada, para que um bom juízo de valores 
seja formulado por esta Casa. 

Por essa razão é que tomo a liberdade de tra
zer ao conhecimento da Casa, para registro, repito, 
nos Anais do Senado, o relato das discussões e de
bates, ponto a ponto, durante os dois dias em que 
ocorreu o seminário. 
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O seminário sobre •Regulação dos Serviços 
Públicos no Brasit• teve como temas principais a 
reestruturação do setor elétrico brasileiro e o Projeto 
de Lei n11 50196, que dispõe sobre a criação da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 

O evento contou com a presença de Senado
res e Deputados, especialistas estrangeiros dos Es
tados Unidos, da França e da Argentina, profissio
nais da área e interessados em geral, com a partici
pação de aproximadamente 150 pessoas. 

O setor elétrico foi abordado em três painéis. O 
primeiro painel foi ·A Experiência Internacional na Área 
de Regulação de Serviços Públicos•; o segundo pai
nel, • A Regulação dos Serviços de Eletricidade no Bra
sil, a Lei Aneel•; e o terceiro painel, ·oiretrizes para o 
Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro•. 

Dentre as principais questões abordadas, urna 
das grandes preocupações do seminário foi a neces
sidade de compatibilizar o projeto de lei com a políti
ca global para o setor. Nesse sentido, foi destacado 
o projeto que está sendo conduzido pelo Ministério 
de Minas e Energia para a definição de um novo mo
delo institucional para a energia elétrica. A conclu
são desses trabalhos no Ministério determinará, em 
conseqüência, o envio ao Congresso de um projeto 
de lei global para o setor. 

Essa ação determinará a necessidade de revo
gar a Lei da Aneel, se aprovada corno está neste 
momento, ou de submetê-ta a mudanças profundas. 

A postura mais prudente hoje, no entender da 
maioria dos participantes, seria aprofundar o debate 
e desenvolver um esforço para aprovar um novo 
marco regulatório, mais completo e abrangente. Difi
culdades específicas relacionadas com o atual órgão 
regulador, o DNAEE, poderiam ser contempladas 
em lei específica. 

Existem hoje vários pontos em debate no ârmito 
da reestruturação do setor elétrico no Ministério de Mi
nas e Energia, que colidem com disposições contidas 
no projeto de lei da Aneel. Foram citadas, dentre ou
tras questões, a responsabilidade pelas licitações de 
novos aproveitamentos, a responsabilidade pelo aten
dimento do mercado, a forma e a extensão da descen
tralização da regulação e da fiscalização, as questões 
comerciais, económicas e financeiras. Entre estas últi
mas está o financiamento de novas hidrelétricas e a 
política tarifária a ser adotada. 

Foi destacada ainda a necessidade de aprimo
rar outras disposições já contidas no atual projeto, 
como a definição completa para o cálculo da taxa de 
fiscalização, a conveniência do uso de contratos de 
gestão para fiscalizar a gestão da administração da 

Aneel e os mecanismos de transição, em particular a 
cisposição de remeter para fora do órgão as decisões 
relacionadas com tarifas por um período de três anos. 

O Secretário de Energia do Ministério manifes
tou sua concordância em relação às disfunções 
apontadas, mas manifestou-se favorável à aprova
ção do projeto de lei sem alterações. A isso acres
centou que reconhecia a necessidade de outras leis 
para implantar um novo modelo, assim corno a ne
cessidade de modificar ou ajustar as disposições 
nesta lei, se assim aprovada. 

A Federação Nacional dos Engenheiros enten
de que um posicionamento desse tipo só contribuiu 
para aumentar as desconfianças dos novos investi
dores, em face da instabilidade institucional assim 
configurada. Essa situação conduz ao aumento da 
taxa de risco, o que repercute sob a forma de maio
res tarifas. 

Segundo palavras do Secretário de Energia, 
um dos grandes objetivos a curto e médio prazos é 
justamente reduzir essas taxas de risco embutidas 
nas taxas de retomo desejadas pelos investidores. 
O Secretário afirmou ainda que o aumento de 1% na 
taxa de risco representa 6% na tarifa final. 

A exposição da Federação Nacional dos Enge
nheiros, corroborada por outras intervenções de pa
lestrantes e participantes, mostrou que a discussão 
de temas dessa complexidade exige um tempo con
siderável para apreciação e implementação de no
vas leis. Como exemplo, foram mencionadas as su
cessivas reformas implementadas nos Estados Uni
dos para reestruturar o setor elétrico desse Pafs, ini
ciadas em 1978 e ainda hoje em evolução. Foi cita
da, corno exemplo, a implementação recente de no
vas regras para viabilizar a competitividade do siste
ma elétrico no Estado da Califórnia, uma região em 
que 75% dos negócios já são da iniciativa privada. 

Essa nova lei dispondo tão-somente sobre 
questões estruturais, não abordando, portanto, a 
questão da propriedade, foi discutida e debatida por 
quase quatro anos antes de sua aprovação final. 

A cautela dos Estados Unidos também ficou 
expressa na declaração do palestrante americano, 
quando afirmou que seu país também acompanha 
com atenção a reestruturação argentina para avaliar 
os resultados que estão sendo obtidos. 

FICOU claro também que a etapa de privatizar, se 
for o caso, é a última fase de um processo que se ini
cia no estabelecimento de um arcabouço legal, a insti
tuição do novo modelo institucional, pas..~ por uma 
fase de regulamentação, o disciplinarnento das leis 
normativas, e a implantação da nova estrutura. 
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Foi enfatizado que a preocupação primeira deve 
ser a de garantir novos capi1ais para a expansão do 
sistema. Essa preocupação está sendo abandonada 
pela postura mais pragmática e imediatista de vender 
ativos já em serviço e já depreciados, para obter aJ.. 
guns recursos para diminuir as dívidas públicas. Essa 
ação acaba desviando recursos que poderiam ser ca
nalizados para as novas obras. Essa foi uma opinião 
apresentada pela Federação Nacional dos Engenhei
ros, apresentada, debatida, defendida 

Mas outras questões importantes, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, foram também abordadas, 
como a desverticalização do sistema. O sucesso de 
um modelo competitivo, da forma que se quer im
plantar no Brasil, depende da desverticalização das 
empresas, isto é, que as empresas se dividam em 
empresas de geração, transmissão e distribuição e 
que haja competição entre as geradoras. 

Na Argentina, a lei obrigou que as centrais elé
tricas fossem vendidas a diferentes compradores, o 
mesmo ocorrendo com as concessões de distribui
ção. Além disso, foi proibido que o proprietário de 
urna usina detenha também urna concessão de dis
tribuição ou transmissão. 

O palestrante francês informou que urna direti
va da União Européia, recentemente aprovada, im
planta urna sistemática de desverticalização seme
lhante à da Argentina, a qual, se aceita pelo governo 
francês, levaria à desverticalização da EBF e de to
das as empresas da União Européia, tomando a re
gião um grande mercado competitivo. 

O palestrante manifestou-se contrário a tal po
sição, uma vez que a França fez pesados investi
mentos não só na oferta de energia, mas também 
em pesquisa e desenvolvimento tecnológicos para a 
solução do seu problema energético. 

Segundo o seu entendimento, a adoção da 
mencionada diretiva poderia acabar interferindo nos 
benefícios decorrentes desses esforços para outros 
países, além de enfraquecer a posição competitiva 
da empresa no mercado europeu. 

No Brasil, o consórcio de construtoras, contra
tadas pelo NML, lideradas pela Coorpers and Lay
brem, recomenda a mesma sistemática. 

O impasse aqui surgido é a oposição dos Esta
dos do Paraná e de Minas Gerais em desverticalizar 
as suas empresas. Esses dois Estados, ao longo de 
sua história, investiram pesadamente em geração hi
drelétrica, são auto-suficientes em energia barata. 
Para eles é difícil admitir que, após todos esses in
vestimentos, não possam abastecer, prioritariamen
te, os seus Estados com essa energia. 

A maioria de outros Estados que possuem ge
ração, bem como o Governo Federal, já anunciaram 
a política de privatização das usinas. Os novos pro
prietários poderão colocar energia em qualquer mer
cado, em qualquer Estado. Se Paraná e Minas Ge
rais continuarem com as suas empresas verticaliza
das e sem mudanças de propriedades, poderão ofe
recer aos seus próprios Estados energia bem mais 
barata, e as suas usinas já estão pagas e só têm 
custo de manutenção e operação. 

As usinas vendidas para proprietários privados 
poderão praticar tarifas de mercado resultantes de 
valores maiores do que as do Paraná e Minas Ge
rais. Esse fato, aliado ao poder económico das em
presas verticalizadas - Copel, do Paraná, e Cemig, 
de Minas Gerais -. faz com que haja uma visfvel 
pressão para as suas desverticalizações e uma re
sistência dessas empresas e desses Estados. 

A Federação Nacional dos Engenheiros não 
tem por que se opor à permanência de empresas 
nacionais fortes que possam competir tanto no mer
cado interno como no mercado externo. A pulveriza
ção sugerida enfraquecerá empresas fortes que não 
manifestaram problemas que exigissem a venda de 
seus ativos, deixando o mercado nacional somente 
à mercê de investidores externos. 

O Chile privatizou internamente seu setor e 
compete no mercado externo de forma vigorosa. Por 
que impedir isso às empresas nacionais - questiona 
a Federação Nacional dos Engenheiros? É necessá
rio encontrar uma forma de conciliar esses interes
ses - é a opinião da FNE. 

Abordando agora a questão da expansão do 
sistema. No cenário de privatização, muda radical
mente a forma de expansão da geração. O setor pri
vado busca tipos de usina que exijam menores in
vestimentos, menor tempo de construção e, conse
qüentemente, um retomo mais rápido aos seus in
vestimentos. 

O palestrante francês obseJVou que essa foi 
uma das constatações de recente seminário mundial 
de energia, realizado no Japão. 

O conferencista argentino relatou que a expan
são em seu país, após a privatização, só se deu atra
vés de usinas a gás e que a forma para incentivar a 
expansão hidrelétrica ainda não foi encontrada 

No Brasil, há uma tendência de urna expansão 
acelerada com termelétricas a gás, segundo foi ad
mitido pelo representante da Eletrobrás. O que preo
cupa é que essas fontes se esgotam a curto prazo. 

O Brasil ainda conta com o fabuloso potencial 
hidrelétrico que exige maiores investimentos, maior 
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tempo de construção e maior prazo para o retomo 
dos investimentos. Isso não tem atrafdo o capital pri
vado, a não ser em algumas exceções, onde gran
des indústrias, em parceria com empresas estatais, 
estão construindo algumas usinas. Nesse caso, po
rém, visando a atender somente o seu próprio con
sumo e a maioria dos outros Estados que possuem 
geração, bem como o Governo Federal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço agora al
gumas apreciaçõ.es sobre o setor de telecomunica
ções. É de consenso geral que o órgão regulador 
terá que estabelecer e executar a política de teleco
municações, outorgar concessões, normatizar e su
pervisionar as atividades do setor, estabelecer pa
drões e administrar o espectro eletromagnético, ten
do como principais características a autoridade, a 
imparcialidade e a independência. 

O Ministério das Comunicações, Minicom, re
conhece que o assunto é complexo e informa que 
uma série de pendências estão atrasando o envio da 
Lei Geral de Telecomunicações ao Congresso Na
cional. Porém, deixa bem claro que já tem alguns 
pontos definidos, quais sejam: a criação do órgão re
gulador, sob a forma de autarquia subordinada ao 
Minicom; a prestação de contas diretamente ao Po
der Executivo; a auditoria feita pelo TCU; e, final
mente, o órgão será centralizado em Brasilia, não 
havendo representação nos Estados. 

A Lei n11 9.295, de 19 de julho de 1996, prevê 
que o Minicom agirá temporariamente como órgão 
regulador do setor até que uma Lei Geral de Teleco
municações seja aprovada pelo Congresso Nacio
nal, sendo responsável pela administração dos re
cursos arrecadados sem repassá-los ao Tesouro 
Nacional. E ainda autoriza a Telebrás a criar subsi
diárias para assumir a exploração do serviço celular, 
já em operação, no prazo de dois anos, quando o 
sistema poderá ser privatizado. 

Nos debates, pudemos concluir que o Poder 
Executivo, através da promulgação da Lei n11 9.295, 
está tomando decisões importantes e estratégicas 
para o País, fragmentando os serviços públicos de 
telecomunicações sem definir uma política global 
para o desenvolvimento do setor. 

Essa é a opinião, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Se
nadores, da Federação Nacional dos Engenheiro_::;. 

Enquanto no mundo as empre_sas _estao se 
agrupando, fortalecendo-se e intemac1onah~ando os 
seus serviços para enfrentar a concorrênCia, que_ é 
cada vez maior, o Brasil está fracionando o seu SIS

tema público de telecomunicações. 
Outra preocupação é a criação do órgão regu

lador sob a forma de autarquia, que, já sabemos, 

não funsiona - pensa assim a FNE. Vide outras au
tarqUias e:tistentes no Brasil, além da grande inge
rência poiíiica que sofrerá, contrariando o espírito de 
um órgão regulador livre e independente. 

Note-se, ainda, que a autarquia que será cria
da é csntralizadora, a legião dos Estados da Federa
ção na possibilidade de implementação de uma polí
tica específica e com características regionais, fato 
esse prejudicial ao espírito de um órgão regulador 
democrático. 

À vista dos fatos, temos assistido a um atrope
!o daauik:- C!Ue foi aorovado na reforma constitucio
nal. A aprovação de uma lei mínima, abrindo os ser
viços mais lucrativos, como a telefonia celular, a co
municação de dados, bem como a permissão dada à 
iniciativá privada para o lançamento de satélites, 
oassando amplos poderes para o Minicom, sem que 
haja imp!antacão de um órgão regulador inde
pendente, como determina a Constituição, cria urna 
situação predefinida que, se comprovada prejudicial 
aos interesses nacionais, será irreversfvel, pois as 
concessões já terão sido formalizadas. 

É imprescindível haver regras claras para im
olantar um novo modelo oara o setor de telecomuni
cações, para aue possamos olanejar a expansão do 
sistema. definindo como o mercado será atendido, 
dando condicões para o Brasil inserir-se na globali
zação caaa ~ez mais presente. Portanto, concluímos 
que se faz mister a aprovação da Lei Geral de Tele
comunicacões antes da formalização das concessõ
es, para ·resguardar os princípios constitucionais 
r:ontidcs no art. 21 da Lei Maior. 

Sr. Pres1aente, S~ e Srs. Senadores, faço 
esse re!ato, ooruue entendo que a voz da sociedade 
civil que aqui se manifestou muitas vezes contrária à 
opiniê.o de al!toridades do Poder Executivo é impor
tante ser ouvida, reftetida pelos seus Parlamentares, 
Deputados e principalmente Senadores que votarão 
e aprovarã:) a privatização de setores importantes 
:::orno o setor elétrico e de telecomunicações. 

~oi esse c relato do seminário organizado pela 
Comissão de Infra-Estrutura e pela Federação Na
cion~l aos Enoenneiros. Cumpriu-se uma etapa im
oortame na discussão de temas ligados a setores 
tundarr.emais à economia do País: setor elétrico, se
'Or r:;;::s ~e!ecomumcações. Discutiu-se à exaustão, 
')UVinao-se quem orecisava ser ouvido: os engenhei
-os, ::-:_~~·:n<J.saes iBdera.is, executivos do Poder Exe
·:;uti-.o e ~3.riamemares- Deputados e Senadores. 

Reqisuo ·:J esforço realizado pela Federação 
Nacicnai f.:los E!lgenheiros, que durante dois meses 
preoar0~t ·. '!W3.rnente com a Comissão de lnfra-Es-
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trutura, a agenda que produziu o seminário cujo re
gistro faço nesta manhã. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Agripi
no Maia, o Sr. Francisco Escórcio deixa a 
cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2!1 Secretário. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francisco Escór
cio, para, na forma do Regimento Interno do Senado 
Federal, fazer uma comunicação inadiável. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ins
crito para falar na sessão de hoje, abordei a questão 
daCPMF. 

De volta ao meu gabinete, encontrei a propa
ganda de um banco a respeito da CPMF. Eu não po
deria deixar de trazê-la, para que os meus colegas 
testemunhassem a minha preocupação quanto ao 
projeto do Senador Ney Suassuna, que tramita nes
ta Casa. 

Penso que esse imposto é descabido, não tem 
razão de ser. Toda a população brasileira está con
trária a essa iniciativa. Como falei em meu pronun
ciamento, a CPMF foi aprovada talvez porque quem 
solicitou nesse sentido, a toda hora, a esta Casa e a 
outra Casa, a Câmara dos Deputados, foi o ex-Mi
nistro Adib Jatene. Talvez esta Casa tenha contem
plado aquele Ministro com a aprovação da CPMF. 
Mas o Ministro saiu, razão pela qual não há por que 
ficarmos com a CPMF. Vale ressaltar que já está tra
mitando nesta Casa, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Se
nadores - já foram colhidas assinaturas - a proposta 
de derrubada da CPMF. 

Trago um folheto de um banco em que se diz: 
·Aplique agora, sem pagar CPMF". Os Senadores 
sabem que os funcionários públicos estão com seus 
salários defasados, que já ganham bem pouco - só 
para efeito de racíocfnio -; será que eles terão, com 
seus pequenos salários, condição de aplicar, de fa
zer investimento? A quem vai beneficiar a CPMF? 
Não será, mais uma vez, aos banqueiros? A prova 
está aqui! 

Por isso, eu não poderia deixar de trazer à 
Casa minha preocupação, mostrando este folheto do 
banco, em que diz: "Fundos de Investimento. Apli
que agora, sem pagar CPMF". Trago este assunto à 
reflexão desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Con

cedo a p?.lavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. 
V. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -- Sr. Presidente, nobres colegas, mesmo numa 
sexta-feira, perto do meio-dia, com o plenário esva
ziado, corno acontece todas as sextas-feiras, eu não 
poderia deixar de trazer algumas considerações em 
relação à matéria que noite passada li na revista 
Veja desta semana. 

Folheando a Veja desta semana, deparei-me 
:::om urn;:; propaganda que mostra o desenho de 
üma c?.S2. virada para baixo, com os dizeres: "Vira, 
".tira, ·1i~~'. Na ~é.gina seguinte, as mesmas três ex
;;ress5e" "·;!ra, vira, vira", e o desenho de uma casa 
;á de la.d'J. Na terceira página, ainda da mesma pro
paganda, deparo-me com o desenho de uma casa 
de pé e a expressão: "virou·. Logo abaixo, há a se
guinte informação que passo a ler: 

·Aproveite a virada do ano e dê uma 
virada na sua vida. Abra uma Poupança 
.>\zul Imobiliária. Com ela você poupa todo o 
mês um pouquinho, e quando você menos 
esperar a sua poupança vira uma casa pró
;:;ha. um terreno, ou um capital para você 
.xnstrui<. Procure o gerente da Caixa para 
:naiores informações. Quem sabe se, num 
'uturo próximo, o "vira, vira, vira" não vai ser 
ila sua casa nova. 

Caixa Econômica Federal" 

Sr. Fresidente, achei engraçada essa propa
aanda. oomue é no mínimo curioso que a Caixa 
Econômica a faca em três páginas da revista Veja. 
Trata-se. çc:rtanto, de um anúncio dirigido aos sem
teta "!?2re í--aís, aos sem-casa. Pretende-se que 
abré\m :•rn~, Poupança Azul, que, com o tempo, pode 
render ''ma casa própria para quem não a tem. Sei 
que são milhares de oessoas, no Brasil, que não 
têm casa orópria. Não sou contrário à propaganda. 
Não tenho nada contra o nosso Presidente da Caixa 
Econômica Federal, nem ao seu pessoal, absoluta
mente. i\-las o que me chama a atenção é o fato de 
se us2rem três oáginas na revista Veja, ou seja, de 
se gast2.r Bnto '=m uma propaganda dirigida aos 
sem-teto !1este P~ís. aos que não têm casa, aos que 
oensarr. ~m 'Jrn dia ter um terreno próprio, em ter 
<~ma c2.sinha nara morar com sua mulher, seus fi
:hos. Acho aue a maioria dos sem-teto não assina a 
rev1sta Veia ou não a compra em bancas. Assim, é 
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difícil essa propaganda chegar a eles. Não sei se 
esse é o melhor veículo de comunicação a ser usa
do pela Caixa- tomara que esteja engana~o -, -~ois 
essa é uma revista com propagandas ma1s ehtiza
das, direcionada a uma classe de pessoas que já 
têm casa. 

Quem entende de publicidade pode aquilatar 
melhor que eu o quanto representa para os brasilei
ros, em custos, uma propaganda de três páginas na 
Veja, na primeira semana de janeiro. Não sei se ela 
é dirigida aos sem-casa, incentivando-os a fazer 
uma Poupança Azul para obterem uma casa, ou 
àqueles que a têm mas que, um dia, podem ~erd~ 
la. Isso me preocupa. Exponho a minha expenênc1a 
e consideração porque, para alcançar o público 
composto pelos sem-casa, que são milhões de pes
soas, parece-me que a Caixa deveria usar outros 
mecanismos. 

No Brasil, há cerca de 100 milhões de eleito
res, para não se falar em 150 milhões de habitante~, 
e a tiragem da revista Veja é de 1 milhão e 200 m1l 
exemplares, o que representa 1% dos eleitores do 
Brasil. Mas, para atingir os que não têm casa, talvez 
a melhor maneira fosse ir aos bairros, aos salões 
paroquiais, aos centros comunitários. Os ge~entes 
da Caixa poderiam ir a esses bairros aos dommgos, 
sábados ou feriados, quando as comunidades ser 
reúnem, para lá fazerem uma exposição, usando as 
rádios de comunicação, aconselhando-as a procurar 
a Caixa e abrir uma Poupança Azul - isso tudo é 
para quem pode, é claro, porque a maioria não pode 
nem abrir uma poupança, já que não é fácil. 

Acredito que isso seria mais conveniente do 
que a decisão da Caixa de usar um meio de C_?muni
cação elitizado para se aproximar da populaçao e os 
recursos seriam aplicados de forma melhor. Talvez 
se devessem usar até as televisões comunitárias, 
que o Ministério das Comunicações pensa criar, 
bem como as rádios comunitárias, para se alcançar 
esses milhões de brasileiros que não têm teta. 

Esta é uma advertência que trago para o Go
verno Federal e. para os brasileiros, pois acredito 
que há uma melhor maneira de se aplicarem o~ re
cursos públicos. Ao invés de se usarem três págmas 
de uma revista, o que não culminará com o desejo 
da Caixa de aconselhar essa grande massa de pes
soas, poderiamos usar mecanismos melhores para 
alcançar esse objetivo. 

Trago estas considerações e esta pr~p~
ção, praticamente ao meio-dia desta .sexta-f~1ra, nao 
no sentido de criticar, mas de advertir, de ajudar, de 
colaborar para que se corrija isso. 

Os recursos brasileiros são tão poucos - na 
saúde falta tanta coisa, o Orçamento é tão escasso 
- que precisamos ser previdentes e ciosos com o 
que possuímos. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal
daner, o Sr. Renan Calheiros, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Francisco Escórcio. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio)- O 
Senador Valmir Campelo enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203, 
do Regimento Interno. 

S. Exl' será atendido na forma regimental. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 

Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, o tema da reelei
ção tomou conta do País. A mídia, em particular, fez 
da reeleição assunto obrigatório dos principais 
meios de comunicação, colocando a tese à conside
ração da opinião pública. 

Ainda ontem, ao despachar pela manhã em meu 
Gabinete Par1amentar, fui instado pelo jornalista e ami
go Gilberto Amaral a pronunciar-me sobre a questão, o 
que deixou-me muito à vontade, parqué eu próprio já 
defendi, aqui no &:nado Federal, o instituto da reelei
ção para os principais cargos do Executivo, quando 
apresentei proposta nesse sentido, em 1993. 

A reeleição, penso eu, é um instrumento demo
crático que permite ao eleitor produzir o mais sumário, 
direto e contundente julgamento da administração de 
um governante. Funciona, para quem governa, como 
mais um instrumento de cobrança do governado. 

Uma eventual derrota na sucessão representa 
a reprovação de sua gestão, o que, em tese, o induz 
a ser mais cauteloso em seus atas e mais zeloso no 
cumprimento de suas promessas e compromissos. 

Nos termos atuais, essa cobrança se dá ape
nas quando o governante apóia alguém para suce
dê-lo. Não é, porém, a mesma coisa. Sempre se po
derá argumentar que o candidato não era bom, que 
não tinha carisma, não passava credibilidade, e que 
a culpa, portanto, não é do governante. Com a pos
sibilidade de reeleição, não: o julgamento é claro e 
objetivo -e intransferível. 

É assim que funciona nos Estados Unidos, a 
maior democracia do planeta, que convive, sem pro
blemas, com a reeleição. Não estou aqui a repetir o 
dito de que o que é bom para os Estados Unidos é 
bom para o Brasil. Não é isso. Acho que cada país 
tem suas peculiaridades e deve preservá-las. Mas 
há princípios de ordem doutrinária que se mostram 
de aplicação universal. É o caso da reeleição. 
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Os adversários da tese invocam o risco de uso 
indevido da máquina administrativa do Estado. Ora, 
esse mau uso, quando é o caso de ocorrer, ocorre 
havendo ou não a reeleição. De certa forma, o go
vernante fisiológico sente-se bem mais à vontade 
para permitir esse uso indevido para terceiros que 
para si mesmo. 

É mais fácil de disfarçar, maquiar o delito, atri
buí-lo a maus funcionários. Quando se trata de si 
mesmo, a vigilância do público, da mfdia e da oposi
ção é significativamente maior. Ouso dizer que, 
quando o próprio governante é o candidato, toma-se 
mais fácil defender a integridade da máquina admi
nistrativa. Seus passos são mais vigiados, ele pró
prio, mesmo não tendo escrúpulos, tem mais caute
la. Estratagemas tais como inauguração de obras de 
fachada, nomeações irresponsáveis e outros ações 
de cunho demagógico sofrem a inibição do protesto 
instantâneo dos adversários e da mídia. 

Basta conferir: onde é que mais distorções 
ocorrem nessa matéria - nos Estados Unidos, onde 
há reeleição, ou no Brasil, onde não há? Aqui, a 
existência do governante que manipula sua suces
são, valendo-se da caneta e do Diário Oficial, é, em 
numerosos estados e municípios, a regra. A exce
ção é o contrário. 

Creio que o Presidente Fernando Henrique tem 
todo o direito de pleitear a adoção do instituto da 
reeleição. Está fazendo um administração ousada e 
renovadora, que exige sacrifícios da sociedade, mas 
que lhe oferece a perspectiva de um pafs economi
camente saneado num futuro próximo. 

O Presidente que promove esse processo e 
colhe alguma incompreensão, decorrente das dificul
dades inerentes às transformações, quer ter a opor
tunidade de, ele próprio, colher os frutos positivos 
que está plantando. Acho justo, desde que o Estado 
não seja onerado; desde que as práticas políticas 
não sejam corrompidas. 

Creio que não o serão. Conhecemos o Presi
dente da República. É homem de bem, íntegro, que 
chegou ao lugar que hoje ocupa depois de realizar 
carreira de projeção internacional como professor, 
intelectual e parlamentar. Jamais, em toda a sua 
carreira, foi, em momento algum, questionado em 

sua reputação de homem probo. Não creio que isso 
mudaria exatamente quando está posto na vitrine da 
Presidência da República. Não faz sentido. 

Vejo o instituto da reeleição como fortalecedor 
do processo democrático, desde que acompanhado 
de mecanismos tendentes a proteger o Estado e a 
coibir n ''"'" ;..,~ovirln da máouina. f\lão é uma tarefa 
difícil. Ao longo desses anos, temos nos empenhado 
em sanear a vida pública brasileira e já desenvolve
mos alguns desses mecanismos. 

Um país que promoveu o lmpeachment de um 
Presidente da República de maneira absolutamente 
pacífica e transparente não tem por que temer a ree
leição. Somos favoráveis à adoção desse instituto e 
o consideramos mais um instrumento de pressão e 
fiscalização posto ao alcance do eleitor-contribuinte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio} -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra a 
presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio} -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h55min.) 

ATA DA 31 SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 9 DE JANEIRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 10 de janeiro de 1997} 

RETIFICAÇÕES 

No sumário da ata, à página n11 00121, 2A colu
na, inclua-se, por omissão, o seguinte item: 

2.2.11 - Aditamento ao Ato Convocatório 
dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

Inclusão de matérias à pauta da convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, no período de 
6 de janeiro a 6 de fevereiro de 1997. 

Trecho de ata, à página n11 00181, 111 coluna, 
que se republica por haver saído com omissão: 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 171 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - So
bre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 111 Se
cretário em exercício, Senàdor José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte: 

ADITAMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO 
DOS PRESIDENTES DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
E DO SENADO FEDERAL 

O Presidente da Câmara dos Deputados e o 
Presidente do Senado Federal, no uso da competên
cia que lhes é conferida pelo inciso 11 do § 611 do art. 
57 da Constituição da República Federativa do Bra
sil, resolvem Aditar à pauta da convocação extraor
dinária do Congresso Nacional para o período de 6 
de janeiro a 6 de fevereiro de 1997, o seguinte: 

1. Proposta de Emenda à Constituição n1154, de 
1995, de autoria do Senador Ronaldo Cunha Uma e 

outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao § 211 do art. 1 02 da Constituição Federal. 

2. Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
através do Requerimento n11 1.101, de 1996, destina
da a apurar irregularidades relacionadas ~ .:utoriza
ção, emissão e negociação de títulos públicos, es~
duais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1 :..o:J6; 

3. Comissão Temporária criada através do Re
querimento n 11 518, de 1995, destinada a estudar a 
reforma político-partidária. 

Congresso Nacional, 9 de janeiro de 1997.
Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câmara dos 
Deputados- Senador José Samey, Presidente do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h.) 

Ata da 5ª Sessão Não Deliberativa 
em 13 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Jefferson Péres, Francisco Escórcio e La_uro Campos 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 111 Secretário em exercício, Senador 
Mauro Miranda, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N11 2197, de 9 do corrente, comunicando que o 
Projeto de Lei da Câmara n11 101, de 1993 (n11 

1.258/88, na Casa de origem), que estabelece as di
retrizes e bases da educação nacional, foi sanciona
do e transformado na Lei n11 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996; e 

N11 3/97, de 9 do corrente, comunicando que o 
Projeto de Lei da Câmara n11 24, de 1993 (n11 

2.797/89, na Casa de origem), que altera a alínea h 
do inciso 11 do art. 61 do Código Penal, foi sanciona
do e transformado na Lei n11 9.318, de 5 de dezem
bro de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Mauro Mi
randa. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, expirado 

nesta data o prazo da minha licença, reassumo hoje 
o exercício do meu mandato parlamentar. 
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Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1997. -
Ronaldo Cunha Lima, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n2 50, de 
1997 (n2 22/97, na origem), de 6 do corrente, do Pre
sidente da República, encamrnhando, nos termos do 

§ 111 do art 611 da Lei n11 7. 711, de 22 de dezembro 
de 1988, o relatório acerca da Retribuição Adicional 
Variável - RA V, referente ao 1 11 semestre de 1996. 

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Rscalização e, em cópia, à 
Comissão de Fiscalização e Controle. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
S. E.xl disporá de vinte minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Jefferson Péres, sres e Srs. 
Senadores, no último dia 27 de dezembro de 1996, 
encaminhei requerimento ao Presidente José Sar
ney no sentido de solicitar autorização para realizar 
missão politica de interesse par1amentar e cultural 
na África do Sul, de 28 de dezembro de 1996 a 10 
de janeiro de 1997, para visitar as cidades de Joa
nesburgo, Pretória, Sowetto, Cabo, Porto Elizabeth e 
outras. 

Viajei de automóvel e com a assistência da 
Embaixada do Brasil. Procurei ter contatos com rep
resentantes do Executivo e do Legislativo para co
nhecer e compreender melhor o importante proces
so de transformação social por que passa a África 
do Sul, especialmente após o fim do apartheld, o 
que ocorreu durante o atual Governo do Presidente 
Nelson Mandela. 

Voltei da Áfri(;c1 do Sul no último dia 1 O, sexta
feira passada, e gostaria, inicialmente, de agradecer 
a assistência que a Embaixada do Brasil a mim dis
pensou, por intermédio do Embaixador Oto Agripino 
Maia bem como do Ministro Or1ando Galveas Olivei
ra, do Secretário Vilmar Coutinho e do Cônsul do 
Brasil, Fontinelli, na Cidade do Cabo, que procura
ram dar-me toda assistência durante a viagem que 
fiz, por conta própria, com minha família. 

Sr. Presidente, temos muito o que aprender 
com a África do Sul hoje, pois aquele país tem um 
paralelo com o Brasil. Como o nosso Pafs, a África 
do Sul é bastante industrializada e apresenta ex
traordinários contrastes. Assim como o Brasil, en
contra-se entre os países em que há maior dispari
dade de renda e de riqueza, ainda que sejam diver-

sas as razões que levaram a África do Sul a ser tão 
desigual e a ter também uma economia dinâmica. 
Ela possui grandes recursos naturais, na forma de 
minérios como o ouro e outros, e forte agricultura, 
além de ter hoje a possibilidade de receber grande 
número de turistas - há enorme interesse por parte 
de pessoas em todo o mundo em conhecer as trans
formações sociais e política lá verificadas. Há, tam
bém, na África do Sul belezas naturais formidáveis. 
É interessante conhecer lugares como o Park Kru
ger, seus arredores e outros lugares onde se pode 
observar - de forma bastante preservada, devido ao 
grande cuidado nesse sentido - animais selvagens 
como leões, zebras, girafas, macacos, hipopótamos, 
rinocerontes, elefantes, antílopes e tantos outros, de 
forma organizada e bastante segura. Para quem não 
está acostumado a ver isso, é algo extraordinário. 

Sr. Presidente, nessa visita à África do Sul, tive 
o cuidado de ler urna obra extraordinária do Presi
dente Nelson Mandela, denominada A Longa Cami
nhada em Direção à Liberdade - Long Walk to Free
dom-, um livro que eu gostaria de recomendar a to
dos os membros do Congresso Nacional. Trata-se 
da história de vida de Nelson Mandela, hoje com 78 
anos, que se dedicou inteiramente à luta pela liberta
ção de seu povo, pelo fim do apartheid, pela criação 
de urna sociedade mais justa. Pude ali perceber por
que Nelson Mandela é hoje um dos maiores estadis
tas vivos, uma pessoa tão querida e respeitada em 
seu país, bem como em todos os países do mundo, 
inclusive aqui no Brasil, onde foi recebido com gran
de carinho pelos brasileiros de todos os segmentos. 

Interessei-me também por saber a natureza do 
diálogo entre o Presidente Fernando Henrique Car
doso, que retribuiu a visita de Nelson Mandela ao 
Brasil por ocasião de sua posse, e o Presidente 
Mandela, em novembro último, na África do Sul. Não 
sei exatamente o teor da conversa que tiveram pri
vadamente. Mas, se o nosso Presidente teve o inte
resse de perguntar a Nelson Mandela a sua opinião 
sobre a reeleição, terna que hoje chama a atenção 
da opinião pública brasileira e do Congresso Nacio
nal, certamente ouviu algo de grande relevância. 

Ao fazer urna visita ao Par1amento da África do 
Sul, encontrei-me com a Senadora Tembeka Gamnda
na, membro do Congresso Nacional Africano, partido 
presidido por Nelson Mandela. e depois com o Senador 
Zimasile Wilton Mkwayi, companheiro do Congresso 
Nacional Africano e pessoa de grande afinidade com o 
Presidente Nelson Mandela - por 26 anos, Mkwayi tam
bém permaneceu preso na Ilha Robben, onde Nelson 
Mandela ficou a maior parte dos seus 27 de prisioneiro. 
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A Constituição da África do Sul, promulgada 
pelo Presidente Nelson Mandela em 1 O de dezem
bro de 1996, explicita em seu art. 88, § 22

, que ne
nhuma pessoa pode exercer a presidência por mais 
de dois termos. Mas o Senador Zimasile Wilton 
Mkwayi revelou-me que Nelson Mandela, que pode
ria ser candidato à reeleição, conforme a Constitui
ção, tomou direção em outro sentido. Contou-me o 
Senador Mkwayi que ele e alguns Senadores do 
Congresso Nacional Africano estavam considerando 
a hipótese de Mandela, que foi eleito com 80% dos 
votos e que continua muito querido, ser novamente 
candidato em 1999, quando termina seu mandato de 
cinco anos. Imaginaram, considerando que Mandela 
estará, então, com 80 anos, que poderia exercer a 
Presidência por um período aproximado de um ano, 
quando então renunciaria em favor do vice-presiden
te, que seria de sua total confiança. Mandela cha
mou Mkwayi a Pretória - lembro que a capital do 
Parlamento da África do Sul é Cape Town, enquanto 
Pretória é a capital administrativa, onde fica a sede 
do Executivo - para dizer-lhe que havia pensado 
muito a respeito do assunto. Lembrou que muitos 
presidentes e chefes de Estado em outros países 
africanos haviam feito de tudo para permanecer no 
poder, vindo depois, em função dessas ações, a se 
desgastar. Disse, assertivamente, que preferia con
cluir seu mandato com o povo querendo muito que 
continuasse. 

Em outubro de 1996, Nelson Mandela anun
ciou publicamente que em dezembro de 1997 deixa
rá seu cargo de presidente do Congresso Nacional 
africano e que em 1999 concluirá seu mandato de 
Presidente da África do Sul, não se candidatando à 
reeleição. 

Perguntei à Senadora Tembeka Gamndana, 
também do CNA, se achava que havia pessoas ca
pazes de suceder Nelson Mandela e realizar um 
bom trabalho. Ela respondeu que conhecia pelo me
nos cinco pessoas na África do Sul que poderiam 
exercer a presidência tão bem ou até melhor do que 
Nelson Mandela. 

Certamente temos muito o que aprender uns 
com os outros. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso deveria ouvir com mais atenção as reflexõ
es de Nelson Mandela do que as de Menem ou Fuji
mori. 

Nessas duas últimas semanas, a evolução dos 
fatos está a comprovar aquilo que muitos dos Srs. 
Senadores vinham alertando, inclusive V. E~. Sena
dor Jefferson Péres, que ainda na última sexta-feira, 
justamente quando eu retomava da viagem - não 

dava tempo de chegar em Brasília para a sessão 
das 9 horas, mas, graças à TV a cabo e à TV Sena
do, pude acompanhar a sessão e o pronunciamento 
de V. E~-, mostrava a preocupação com o desgas
te do atual Governo e do Presidente da República. 
Da mesma forma, tantos outros senadores. O Sena
dor Pedro Simon e o Senador Epitacio Cafeteira têm 
alertado para o desgaste fantástico que começa a 
ocorrer com o Palácio do Planalto, com o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, com as tentativas de 
estar procurando convencer· deputados federais ou 
senadores por formas que, antes, Sua Excelência 
mesmo condenava. Por exemplo, quando da Consti
tuição de 1988, quando da definição de duração do 
mandato do Presidente José Samey, era Fernando 
Henrique Cardoso quem escrevia artigos com no
mes como É dando que se recebe, condenando prá
ticas como as que agora ele próprio, o seu governo, 
está a realizar. 

Aqui está a lição de Nelson Mandela. O Presi
dente Nelson Mandela, repito, em outubro passado, 
ainda que a Constituição, já elaborada nessa época 
pelos seus deputados e senadores e promulgada, 
em 1 O de dezembro pelo Presidente Nelson Mande
la, ainda que defina o direito de reeleição. 

Diz o art. 88, § 22: "Nenhuma pessoa pode 
exercer a presidência por mais de dois termos•. Mas 
quando alguém é eleito presidente, o perfodo entre 
essa eleição e a próxima não é visto como um ter
mo; portanto, ali se permite a reeleição. Disse-me o 
Senador Zimasile Wilton Mkwayi, amigo de Nelson 
Mandela, que em seu diálogo com o Presidente Nel
son Mandela, em outubro último, este havia dito que 
havia considerado candidatar-se novamente em 99, 
quando completará cinco anos de mandato, mas 
ponderou e disse ao Senador em questão que tinha 
observado o comportamento de diversos chefes de 
estado e presidentes em outras nações africanas
citou inclusive diversos presidentes e chefes de Es
tado -, mas que não desejava desgastar-se em fun
ção dessas ações, preferindo completar meu mandato 
com o povo querendo muito que ele continuasse. 

Essa foi a decisão de Nelson Mandela. Em ou
tubro de 1996, Mandela anunciou publicamente que 
em dezembro de 1997 deixará a Presidência de seu 
partido no Congresso Nacional Africano e, em 1999, 
concluirá o seu mandato, assumindo o compromisso 
de não se candidatar à reeleição. 

O Sr. Epltaclo Cafeteira- Permite-me V. E~ 
um aparte, Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, Senador Epitacio Cafeteira. 
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O Sr. Epltacio Cafeteira - Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, o Presidente Nelson Mandela é um 
homem sofrido, aprendeu com o sofrimento, con
quistou muita sabedoria e, quando toma uma deci
são como essa, sabe que o importante e o que mar
ca a vida das pessoas não é a maneira de entrar, 
mas a maneira de sair. É preferivel sair, deixando 
saudades no povo, a sair escorraçado pelo povo. 
Precisa fazer história. Muitos dos defensores da ree
leição pensam apenas no atual Presidente, como se 
a eleição fosse somente para presidente, como se 
ter um bom presidente fosse tão importante que não 
pudesse ele sair ou ser substituído. Mas esses mes
mos se esquecem de que o preço de uma medida 
que permita a reeleição é o desmontamento de todo 
o sistema democrático neste País, levando todos os 
prefeitos deste Brasil enorme a lutarem pela reelei
ção e elegerem a mulher, os filhos, enfim, e passar
mos a ter um caciquismo desenfreado neste País. É 
preciso que não se fulanize o processo e que verifi
quemos como pode ser dada continuidade ao Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso, se 
acharmos que este é bom. Mas, para isso, não se 
deve desrespeitar a Constituição, que juramos cum
prir e defender. Na realidade, muitos querem conti
nuar rasgando a Constituição. Não sou contrário à 
reeleição porque o Presidente da República é Fer
nando Henrique Cardoso, mas por uma questão de 
princípio. Lembro a V. Ex1 que fui o único Senador 
desta Casa a encaminhar contrariamente a votação 
da CPMF e a expor o motivo de assim proceder. O 
que aconteceu? Todos votaram favoravelmente à 
matéria referente à CPMF por que o Ministro que a 
defendia era Adib Jatene, um homem sério e capaz 
de resolver aquela situa,yão. Hoje, não é mais Jate
ne, mas "já tinha"; não está mais no Ministério da 
Saúde, e a CPMF passa a vigorar a partir de agora. 
É isso que temos que entender. Temos que lutar por 
teses e discutir leis que tenham embasamento em 
teses verdadeiras. Não devemos fulanizar as vota
ções. O defeito do Presidente da República é ouvir 
maus conselhos. Sua Excelência poderia ouvir, por 
exemplo, o Senador Jefferson Péres, que agora pre
side esta sessão, que é seu correligionário, um ho
mem lúcido, entende o que é ética, o que é moral e 
como se deve proceder. O Presidente da República 
não deveria ouvir determinados áulicos, que, não 
tendo vivência política, só pensam em dar a impres
são ao Presidente Fernando Henrique Cardoso de 
que é um imperador e, como tal, pode atropelar a 
convenção do PPB e, não satisfeito, atropelar tam
bém a convenção do PMDB, fazendo tudo da forma 

que bem entende. Penso que um mau conselheiro é 
ruim, principalmente para quem está num cargo 
como o de Presidente da República. Estou acompa
nhando o pronunciamento de V. Exíl, muito elucidati
vo, sobre esse homem que também aprendi a admi
rar, que é Nelson Mandela. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o 
aparte de V. Exi, Senador Epitacio Cafeteira. Suas 
recomendações deveriam ser melhor ouvidas pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Se os partidos que formam a base governa
mental querem a continuidade daquilo que hoje rep
resenta o Governo Fernando Henrique Cardoso, há 
muitas pessoas de extraordinárias qualidades que 
estão na própria base do Governo, a começar pelo 
Vice-Presidente Maciel e pela plêiade de Governa
dores, dentre os quais o Governador Tasso Jereis
sati, Presidente do PSDB, ou o Governador Mário 
Covas, de São Paulo, e tantos outros. 

Rco preocupado de o Presidente, com a sua 
atitude, estar, inclusive, inibindo tais pessoas de di
zer que gostariam de aspirar à Presidência da Repú
blica, porque o imperador, o príncipe, não admite ou
tro que não ele, como se estivesse dizendo, tal 
como Fujimori e Menem, que ele é a única pessoa 
capaz de exercer bem a Presidência neste País de 
quase 160 milhões de brasileiros. 

Diante de um homem ex1raordinário como Nel
son Mandela, será que haveria hoje, na África do 
Sul, alguém capaz de exercer tão bem a Presidên
cia, de conseguir superar impasses tão importantes 
e difíceis entre brancos, negros, africanos e indianos 
ali? Perguntei à Senadora Tembeka Gamndana se 
ela conhecia pessoas que poderiam exercer a Presi
dência tão bem quanto Nelson Mandela. Ela me dis
se que pelo menos cinco pessoas que conhece po
deriam ser também tão bons, ela que é do partido, 
companheira da luta de Nelson Mandela, e que o 
admira tanto, disse-me que sim, embora a imprensa 
nem sempre os apresente como tal. 

É claro que, entre os brasileiros, há outros ca
pazes também de exercer bem a Presidência como 
Fernando Henrique Cardoso. Se ele tanta vontade 
tem de exercer a Presidência, pode até fazê-lo quatro 
anos depois, de acordo com a Constituição presente. 
Não precisa desgastar-se, a ponto de realizar aquilo 
que ele tanto condenava, quando aqui era Senador. 

Ah! Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
debruce-se mais sobre as reflexões do grande esta
dista Nelson Mandela! 

O Sr. Pedro Simon- Perm1te-me V. E~ um 
aparte? 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Se
nador Pedro Simon, além de o orador ter atrasado 
cinco minutos, o próximo orador, Senador Mauro Mi
randa, comunicou-me que tem um compromisso im
portante a cumprir. Por isso, peço a sua compreensão. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, se V. ExA 
.me permite, devo dizer que S. ExB não deve se sen
tir na obrigação de falar. Se o compromisso for muito 
importante, aguardamos que S. ExA volte para falar 
depois. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
tenho a quase certeza de que o Senador Pedro Si
mon irá falar, ocasião em que terei a oportunidade 
de dialogar com S. ExB, uma vez que tenho a im
pressão que retomará o assunto da reeleição. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - S. ExB 
está inscrito para falar, Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Por essa razão, 
Sr. Presidente, embora eu tenha muita honra em ser 
aparteado por S. ExB, vou obedecer a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com 
a palavra o Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB/GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com as de
cisões tomadas ontem em convenção nacional, o 
PMDB quis mostrar à Nação que não aceita o papel 
de cobaia para supostos fatos consumados. Tendo 
saído recentemente de um pleito eleitoral em que 
confirmou sua força como maior partido do País, o 
PMDB não poderia ter outra reação diante dos fatos 
mais recentes, em que setores localizados do Go
verno ignoram o nosso poderio político e tentam ma
nipular nossas realidades internas através da guerri
lha da contra-informação. 

A advertência não poderia ser mais cabal e 
eloqüente. Quem pagou para ver, viu que o PMDB 
não estava blefando. E as agressões de fora para 
dentro serviram para devolver ao partido a sua voca
ção histórica de unidade. Não me alinho com a tese 
de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
saiu derrotado, porque o apoio à govemabilidade 
será mantido, e acredito até que politicamente Sua 
Excelência fica fortalecido, uma vez que o horizonte 
ficou mais claro, mais visível, mais profissional e me
nos sensível à ação nefasta dos áulicos que distor
cem as verdades que são levadas ao Palácio do 
Planalto. 

Com a sensibilidade política que não pode ser 
negada ao Presidente, Sua Excelência haverá de 
entender rapidamente que as eleições para as Me
sas da Câmara e do Senado são questões de exclu-

sivo interesse interno das duas Casas. As intromis
sões externas e a quebra da linha de neutralidade, 
além de antidemocráticas, são desestabilizadoras do 
equilíbrio natural de forças e de preferências natu
rais. A legítima tese da reeleição não pode colocar
se acima da independência das instituições demo
cráticas e políticas, e a quebra dos princípios harmó
nicos da convivência entre os Poderes vai colocar o 
Presidente sobre o fio da navalha. A política tem 
suas leis naturais e as imposições artificiais não fa
zem parte desse universo. 

A presença maciça dos Governadores e de to
dos os grandes lfderes nacionais na convenção, rea
lizada ontem pelo PMDB, foi um belo espetáculo de 
afirmação partidária como não se via há muito tem
po neste País. Mostramos um poder de participação 
entre a cúpula e as bases que não pode deixar qual
quer dúvida sobre o que somos e o que queremos. 
Somos o partido mais forte e queremos respeito, 
além de participação correspondente a essa força 
nas decisões nacionais, sem favores de natureza fi
siológica. Considero a convenção de ontem e os 
seus resultados afirmativos como um grande reen
contro com o passado e um partido que escreveu a 
história da redemocratização. Um partido sem medo 
de fantasmas, fiel às causas populares, comprometi
do com a democracia e dono de seu próprio destino. 

Esse é um registro que julgo importante deixar 
consignado, como satisfação que devo dar à minha 
própria consciência. 

São as minhas palavras, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner, 
por 20 minutos, em permuta com o nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, dentro 
da linha que o Senador Mauro Miranda acaba de en
focar, não poderia deixar passar este momento sem 
tecer alguns comentários do que foi a 171 Conven
ção Nacional do PMDB, do nosso partido, no dia de 
ontem. 

Sr. Presidente, falo muito à vontade sob o re
sultado da convenção ao anunciar aos companhei
ros e ao País no final da noite de ontem, porque já 
havíamos anunciado em nosso Estado, Santa Cata
ria, que a maioria da delegação viria com a intenção 
de votar a favor da reeleição em todos os níveis, 
uma posição que a seccional catarinense já havia to
mado no ano passado. 
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Portanto, falo muito à vontade. Vim de Santa 
Catarina com os votos do partido a favor da reelei
ção em todos os níveis, não só para Presidente, 
mas para Governadores e Prefeitos. Essa a minha 
posição pessoal e também da maioria esmagadora 
dos convencionais de Santa Catarina. Apesar de 
tudo isso, não poderia deixar, neste momento, como 
Presidente do partido em Santa Catarina, vencido 
em sua posição ontem na Convenção Nacional, 
como membro da Executiva Nacional do meu parti
do, dizer que o que ontem aconteceu foi lindo: uma 
convenção tão sacudida, em plenas férias gerais, 
em pleno janeiro, num domingo de praias nas costas 
do Atlântico, no dia 12 de janeiro, no Planalto Cen
tral do Brasil, vindos de todos os recantos deste 
Pafs, do Oiapoque ao Chuí, os convencionais para 
cá se deslocaram atendendo ao chamamento da 
Convenção Nacional do nosso partido. 

Aqui chegamos e assistimos a uma convenção 
anunciada antes, segundo a prévia catarinense. 
como pacífica pela reeleição em todos os níveis, no 
dia de ontem. Qual não foi a surpresa, o partido não 
abriu mão de seus princípios de lutas de há 30 anos 
e resolveu não curvar-se e dizer que deseja o forta
lecimento do PMDB. Esta grande decisão mexeu 
nos brios de tantos que o fundaram, inclusive, acre
dito, foi o reencontro para o fortalecimento de diver
sos partidos políticos deste Pafs. O resultado ex
traordinário, conforme demonstrou a diferença de 
votos, revelou que o partido resolve não se curvar. 
Àqueles mais desavisados, que acreditam haver fi
siologismo, mostrou-se que a submissão não reina 
no PMDB. 

Em pleno janeiro, em um domingo, reuniu-se 
uma convenção com milhares de companheiros, 
mormente jovens, que vieram em massa dar conti
nuidade a nossa força histórica, dando exemplo a 
outros para que fortaleçam seus partidos, seguindo 
uma orientação partidária e mantendo o respeito que 
se deve ter a sua agremiação. 

Creio que essa decisão soberana que, sem ter
giversar, sem seguir um caminho previamente deter
minado, tomaram os membros do PMDB, foi linda. A 
todos os políticos agradou, sem dúvida, a decisão 
de ontem, embora não tenha contemplado a vontade 
de muitos. Mas valeu a pena. 

O momento, para muitos, ficou caracterizado 
como um exemplo de lutas, especialmente para nós 
membros do PMDB, que participamos de seu passa
do. Ficou claro que o PMDB é temperado, senão na 
bigorna da ferraria, na bigorna das lutas democráti
cas, das lutas difíceis que há muitos anos, desde 

seu nascedouro, tem enfrentado. Isso ficou eviden
ciado, ficou patenteado na Convenção Nacional do 
nosso PMDB no dia de ontem. 

Como Presidente da secção de Santa Catarina 
e como membro da convenção nacional, eu tinha 
que fazer esta declaração neste momento de glória. 
O nosso partido tem caído muitas vezes, mas ficou 
demonstrado que cai de pé. É bonito isso. O aconte
cimento de ontem zerou muitas das questões que 
estavam em pauta. 

O partido não se furta ao diálogo, mas quer ser 
respeitado. Aliás, da sua escola vários partidos polí
ticos nasceram; nela muitos aprenderam a praticar 
política. A escola do PMDB deu origem ao pluriparti
darismo. Por isso, o nosso partido segue firme. Al
guns, é claro, já quiseram até tirar o mastro, levar a 
bandeira do partido, mas ele continua firme seguran
do-a; a sua bandeira continua tremulando. 

Valeu a pena a demonstração da grande con
venção, ocorrida no dia de ontem, 12 de janeiro de 
1997. 

O nosso partido fez história ontem, não há a 
menor dúvida. Escreveu mais um pedaço da história 
democrática deste País. Ficou caracterizado que po
lítica se faz com altivez, que os diferentes pontos de 
vista devem ser discutidos com respeito mútuo. Esta 
é a mensagem que deve ser dada ao País; é mais 
um exemplo que se dá a todos os partidos políticos, o 
de que, para serem fortes, precisam ser respeitados. 

Foi também mais um alerta. Há questões fun
damentais no Congresso Nacional, no País que ain
da não foram dirimidas e que devem ter uma certa 
prevalência. 

É preciso que seja assegurada prevalência a 
temas fundamentais pelos quais a Nação clama. 
Uma convenção como a que foi realizada, que con
tou com militantes da costa do Atlântico até a frontei
ra com os países do ocidente e do Oiapoque ao 
Chuf, deixa claro que há coisas importantes que a 
Nação quer ver resolvidas, mas que são deixadas 
em segundo plano, enquanto questões que não 
são tão fundamentais são colocadas em primeiro 
plano. 

Tudo isso aflorou na convenção do nosso parti
do no dia de ontem. Por isso, quero me congratular 
com as lideranças do nosso partido, embora - repito 
- a secção de Santa Catarina tenha se manifestado 
pela aprovação do projeto da reeleição desde já em 
todos os níveis. No enta.1to, não há por que, embora 
vencidos, deixemos de reconhecer o resultado tão 
extraordinário a que chegou a convenção soberana, 
altiva do t .osso partido no dia de ontem. 
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Por isso, a congratulação dos miliiantes de 
Santa Catarina aos companheiros de todo o País 
por terem tomado essa decisão soberana, respeito
sa, altiva na convenção memorável do dia de ontem. 

Essas eram as considerações que queria ver 
registradas, Sr. Presidente. 

O Sr. Roberto Requião- V. E~ me perm:ce 
um aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - É com muita 
honra que ouço o grande representante e ex-Gover
nador do Estado do Paraná, Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requião- A decisão do nosso 
velho MDB de guerra foi brilhante. Se na simpies 
tentativa da implantação institucional da íeeleição o 
Govemo Federal procedeu como procedeu, com o 
Presidente da República e os Ministros convocando 
e recebendo parlamentares e delegados, com os 
Governadores, devido as dívidas estaduais, pressio
nando as suas bancadas; se na simples tentativa de 
fazer um partido político como o nosso manifestar-se 
a favor da reeleição numa mudança institucional, o 
abuso do poder econômico e do poder administrati
vo do Governo foi tão grande, o poder político do 
Governo foi tão grande, imagino o que ocorreria na 
reeleição. O Presidente da República, Senador Mai
daner, nomeia e demite. Sua Excelência desestrutt.;
ra a unidade dos partidos oferecendo Ministérios 
para detenninadas personalidades, determinadas li
deranças partidárias. Sem que precisemos citar no
mes ou partidos, verificamos que isso está ocorren
do neste momento. Sua Excelência desintegra a 
oposição com seu poder político e econômico. O 
PMDB tomou uma atitude. E essa atitude foi uma 
somatória de circunstâncias dos que votaram contra 
a reeleição porque acreditam que ela fere de morte 
a democracia, e aqueles que votaram contra a ree
leição acreditam que o sistema presidencial brasilei
ro, quase imperial, inviabiliza uma disputa democrá
tica para a Presidência da República com a partici
pação do Presidente eleito no exercício do cargo. 
Acrescente-se tarr )ém setores que votaram contra 
a reeleição para aumentar o poder de barganha na 
negociata com o Governo Federal. Esperemos que a 
fração parlamentar do PMDB não venha enodoar a 
decisão dessa convenção tentando negociar o voto 
com cargos, Ministérios etc. O Presidente da Repú
blica já ameaçou que vai diminuir a participação do 
PMDB no Govemo. Provavelmente demitirá alguns 
ascensoristas, diretores de DNER, cargos menores 
para dar sentido a sua ameaça. Vamos esperar que 
para o nosso PMDB a questão da reeleição esteja 
encerrada e que a fração parlamentar do partido se 

submeta à decisão partidária e não transforme a de
cisão da convenção em mercadoria de negócio, 
traindo a decisão tomada e comercializando o voto no 
plenário do Senado e da Câmara Federal. O PMDB 
tem condições de exigir a Presidência do Senado e da 
Câmara, porque é majoritário nas duas Casas e por
que regimentalmente, segundo as tradições do Con
gresso, tem direito. Que exija essas Presidências ba
seado na sua força política, nos acordos internos que 
possa fazer! Mas que não tente inverter a limpeza e a 
saúde da convenção, comercializando posições e 
apoios e invertendo na votação congressual a decisão 
dos convencionais da memorável convenção de on
tem! Obrigado, Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presiden
te, Sr'ls e Srs. Senadores, recolho o aparte de V. 
Exi, Senador Roberto Requião, e quero, para finali
zar, frisar que, a meu ver, a convenção do dia de on
tem caminhou no sentido do fortalecimento dos par
tidos políticos no Brasil. Há tempos eu não participa
va de um movimento desses. Eu tinha até saudades 
de viver as convenções memoráveis do nosso parti
do. Ontem, ao final daquele encontro, embora o re
sultado não tenha sido de acordo com a decisão da 
maioria dos convencionais de Santa Catarina, senti
me rejuvenescido dentro do partido. 

O partido deu uma demonstração, sem dúvida, 
de que não nasceu em noite de trovoadas para an
dar assustado. Foi uma demonstração inequívoca 
de altivez, de independência por parte de um partido 
cujos convencionais estiveram em igualdade de con
dições com os de outros partidos políticos. Foi lindo! 
Foi uma demonstração de civilidade, de democracia, 
de princípio democrático - repito -, pois não só os 
"caciques" do partido mas também o "baixo clero" fa
lou. Falou, sim, claro, porque, do Oiapoque ao Chuí, 
da costa ocidental à costa atlântica, todos aqui vie
ram, de uma fonna ou de outra. De Santa Catarina, 
por exemplo, veio um ônibus com jovens militantes 
para participarem da convenção. Vieram todos. 

Muitas vezes, a orientação era de um jeito e os 
participantes se manifestavam contrários. Ontem, às 
15 horas, por exemplo, no plenário da Câmara, um 
companheiro catarinense, contrariando alguns prin
cípios, procurou expor aquilo que pensava, extrava
sando seus sentimentos. Não há como não seguir 
essa avalancha, essa derrama de vontade que brota 
de todos os recantos do Brasil. 

Na verdade, ontem, não só "caciques·, não só 
aqueles mais fortes, mais altos, mas também o "bai
xo clero· - repito - manifestou-se democraticamente 
na convenção nacional do nosso partido. 
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Foi uma aula civilizada, onde, em uma época 
de férias, apesar de as pessoas estarem espalhadas 
por todos os lados, alguns em praias, outros no 
campo ou em outros lugares, vieram todos como pu
deram para manifestar o seu pensamento e extrava
sar as suas vontades naquela convenção nacional 
tão importante que ajudou a escrever uma parte da 
História deste País, sem dúvida. 

Essas eram as considerações que tinha que tra
zer na tarde de hoje, Sr. Presidente, nobres colegas. 

O SR- PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Conce
do a palavra ao Senador Humberto Lucena. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, 
por 20 minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, antes de entrar no assunto principal que 
me traz a esta tribuna, quero fazer a defesa do re
querimento que dei entrada na Comissão de Relaçõ
es Exteriores convocando para nela vir depor o 
Chanceler e o Embaixador do Brasil no Peru. Since
ramente, Sr. Presidente, esse é um fato que não 
consigo entender. Todos os comentários e interpre
tações que ouvi a respeito são dolorosos, com rela
ção ao nosso País. 

Aconteceu algo dramático, cruel, mas que 
acontece no mundo, que foi o episódio na Embaixa
da do Japão no Peru: o seqüestro de mais de tre
zentas pessoas. Formou-se, então, uma comissão 
de três ou quatro reféns para fazer as negociações 
entre os seqüestrados e o Governo do Peru, e entre 
eles estava o Embaixador do Brasil no Peru. Ao se
rem libertados para fazer os entendimentos, as ne
gociações, o Embaixador do Brasil no Peru, a cha
mado do ltamaraty, pegou um avião, veio para o 
Brasil e do Brasil foi para Nova York, para não sei 
aonde. 

Sr. Presidente, li o artigo de Marcelo Rech, 
"ltamaraty submerge na crise peruana·, publicado no 
Zero Hora, e vários artigos nas revistas Veja e ls
toé, bem como outras análises que têm sido publica
das. Trata-se de episódio cruel, injusto e incom
preensível. Se é verdade que o ltamaraty convocou 
o Embaixador, S. Exi tem que explicar. Foi um ato 
inexplicável, de uma grosseria absoluta. Ao ser en
viado o fax, encontrava-se Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República ausente de Brasília, no Sul 
do País, quando então o Chanceler do ltamaraty 
convocou o nosso Embaixador no Peru, que saiu 
para cumprir uma missão diplomática referente ao 
seqüestro. Também lá se encontrava a Cruz Verme
lha desempenhando talvez uma de suas missões 

mais cruéis, que era a de prestar auxílio às 370 pes
soas seqüestradas. E o Embaixador do Brasil foi sub
metido a um ato de humilhação dessa natureza, dando 
a entender que fugiu, que aceitou a missão para desa
parecer! Juro que não entendo, Sr. Presidente. 

O argumento colocado foi o de que enviaram o 
Embaixador brasileiro porque se tratava da maior e 
mais importante Nação latino-americana e, portanto, 
com melhores condições de melhor fazer esse diálo
go. E o Embaixador toma o avião e vem para o Bra
sil, de onde segue para Nova Iorque, não sei bem. 

Peço ao Senador Antonio Carlos Magalhães e 
à Assessoria da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional que examinem meu requerimento, 
datado do dia 26 de dezembro, para que seja convo
cado para depor na comissão o Ministro, o Chance
ler e o Embaixador do Peru. Pois não há como a 
nossa comissão fugir de tal explicação. É o mínimo 
que podemos fazer, como Nação, através da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional no 
Senado, para demonstrar que, se é verdade o que 
dizem que o Chanceler fez, S. Ex- tem a nossa re
pulsa. 

S. Ex- é Chanceler, mas não falou em nome da 
Nação, porque, para a Nação, o Embaixador brasi
leiro tinha que cumprir sua missão. Era difícil? Era, 
mas o ltamaraty não é só para as missões bonitas, 
não é só para usar luvas de pelica, não é só para fa
zer a interpretação diplomática bonita e elegante. Às 
vezes, tem gestos difíceis, dramáticos, e aquele até 
era diffcil, mas não tão dramático. Afinal, .eles o dei
xaram sair para intermediar e não sei qual é o peri
go, qual é o drama, o que poderia acontecer, o que 
feriria ao Brasil, ao Ministério das Relações Exterio
res do Brasil, ao Embaixador do Brasil, que aceitou 
e que foi solto, o cumprimento da sua missão. S.E~ 
deveria ter dito: fico preso, fico seqüestrado, não 
aceito sair. Mas, no momento em que aceitou sair, 
sua palavra estava empenhada. 

Não sei até se a ordem de retomar ao Brasil 
deveria obrigatoriamente ser seguida, porque a sua 
honra estava em jogo, e o Ministro das Relações Ex
teriores colocou em jogo, perante o Brasil, a honra, a 
dignidade e a palavra do Embaixador. O Sr. Chance
ler não tinha autoridade, não tinha o direito de expor, 
como expos, o nome do Embaixador do Brasil no 
Peru. O Embaixador do Brasil poderia ter agido de 
outra forma, poderia ter-se licenciado, já que fora 
convocado pelo Ministro das Relações Exteriores. 
Assim, o 111 Secretário assumiria em seu lugar e faria 
o entendimento para o qual o Embaixador assumira 
a responsabilidade. 
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O Sr. Eduardo Suplicy- Peço um aparte a .J. 
E~. Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte a 
V. E>C' com o maior prazer, Senador. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Em primeiro lugar, 
cumprimento V. Exa pela iniciativa de apresentar re
querimento que eu, inclusive, também havia imagi
nado apresentar perante a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. No mesmo dia em 
que V. E~ apresentou o seu requerimento, estáva
mos ainda em recesso quando encaminhei ofício ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, expondo o 
quão avaliava como estranho o comportamento do 
Embaixador do Brasil no Peru, Sr. Carlos Coutinho 
Perez, de voltar ao Brasil diante do episódio. Ele ha
via saído com alguns poucos, a primeira leva de embai
xadores libertada pelos guerrilheiros, com a missão ... 

O SR. PEDRO SIMON - Eles não foram libera
dos; saíram com a missão de fazer a intermediação. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Assim expresso pe
las próprias palavras deles, transmitidas pelas emis
soras de televisão e rádio aos jornalistas. Ainda que 
ele tent1a explicado que foi o Ministro das Relações 
Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, que deu a ordem 
para vir ao Brasil, esse fato diminuiu o Brasil. Consi
dero inadmissível! O Brasil tem a responsabilidade 
de procurar compreender em profundidade inclusive 
das razões pelas quais permanecem conflitos tais 
como são hoje personagens os guerrilheiros do Tu
pac Amaru. Por que no México existe o Exército de 
Libertação Zapatista? Por que existe a ação do Sen
dero Luminoso e do Movimento Revolucionário Tu
pac Amaru no Peru? Terá o Governo do Presidente 
Alberto Fujimori ido a fundo procurar resolver pacífi
ca e democraticamente aquela situação? Hoje, feliz 
é o Brasil pelo fato de aqui não estar havendo movi
mentos dessa natureza. Em que pese a extraordiná
ria problemática em que vivemos, ainda podemos 
protestar e respirar; inclusive, pode haver ações 
como a do importante Movimento social dos Sem
Terra. Há poucos dias - o Senador Darcy Ribeiro já 
falou isso aqui -, o eminente economista Celso Fur
tado, num artigo da revista Veja, disse que conside
ra o Movimento dos Sem-Terra o mais importante 
movimento social deste século no Brasil. Muitas ve
zes, esse movimento preocupa as autoridades, as 
quais têm a obrigação de procurar compreendê-lo 
para resolver a situação. Isso nem sempre está 
acontecendo no Peru, e, com isso, explodem situa
ções como essa. Caberia ao Brasil estar estudando 
o assunto e procurando compreender a situação. 
Naquele dia, a saída do Embaixador do Brasil repre-

sentou um ato de falta de solidariedade e de cora
gem. Isso precisa ser explicado. Senador Pedro Si
mon, como V. ExJI bem colocou, o Brasil não foi bem 
representado ali. E se foi por ordem do Ministro Luiz 
Felipe Lampreia ou do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, precisamos, sim, argüí-los. Assim, Se
nador Pedro Simon, considero isso da maior rele
vância, e, estando presente o Senador Antonio Car
los Magalhães, Presidente da Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional, S. ExJI poderá colo
car isso em pauta o quanto antes para que o reque
rimento de V. Ex1, que tem o apoio do Partido dos 
Trabalhadores - eu já havia, no mesmo dia, conver
sado com a Senadora Benedita da Silva -, tenha o 
nosso integral apoio. Gostaria mesmo de subscrevê
lo. Muito obrigado. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Permite
me V. E:xl um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Darei o aparte a V. 
ExA, com o maior prazer. 

Senador Eduardo Suplicy, V. ExJI aprofundou o 
debate, eu o respeito. Entretanto, não estou discutin
do aqui a questão interna do Peru, como V. E~ colo
cou, mas que não era o que estava em jogo. O que 
estava em jogo era o seqúestro na Embaixada do 
Japão e o fato de o Embaixador do Brasil ter saído 
numa missão para resolver o problema deles. Os 
problemas internos do Peru, os movimentos fazem 
parte de um outro debate. A missão do Embaixador 
era equacionar uma fórmula de entendimento para 
que se resolvesse o problema dos seqüestrados. 

Com relação ao Presidente da República, digo 
a V. E~ que Sua Excelência estava no Rio Grande 
do Sul, passou um dia em Canela e outro em Gra
mado. A ordem, certamente, não partiu de Sua Ex
celência. Estava tá, conversei com o Governador 
Britto, e em nenhum momento se soube que o Presi
dente Fernando Henrique tenha ordenado a vinda 
de nosso Chanceler no Peru. Conversei com o Go
vernador do Rio Grande do Sul, Antonio Britto, que 
no momento do trágico acontecimento, estava com 
o Presidente da República, ao que eu saiba não 
partiu do Presidente a ordem e sim do Ministro das 
Relações Exteriores. Por isso, nobre Presidente 
Antonio Carlos Magalhães, estou formulando esse 
pensamento. Deixei na Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional uma solicitação para 
ouvirmos o Embaixador e o Ministro. É muito impor
tante que se esclareça o procedimento do Embaixa
dor brasileiro. 

Ouço o aparte do Senador Antonio Carlos Ma
galhães. 
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Senador 
Pedro Simon V. Ex- aborda um tema de grande inte
resse para o Pafs e, em particular, para a Comissão 
de que ambos fazemos parte. Quero apenas dizer, 
colaborando com o seu discurso, que, no dia 30 de 
dezembro, apesar de estar em Salvador, fiz chegar 
uma carta pela Comissão ao Chanceler Lampreia 
sobre esses acontecimentos a respeito dos quais a 
Comissão queria tomar conhecimento. Quando vol
tei agora no dia 7 ou 8, havia uma resposta do 
Chanceler. A resposta dele parece-me, se não me 
engano, é de 12 ou de 1 0 ... Mandei buscar a carta 
agora no gabinete para que fosse distribuída entre 
os membros da Comissão e depois a todos os Parla
mentares. Evidentemente é um esclarecimento do 
Ministro que não invalida, entretanto, o requerimento 
de V. Ex-. De modo que estou às ordens de V. Ex- e 
da Comissão para fazer chegar às suas mãos o re
querimento. Todavia, talvez fosse melhor tomar essa 
providência após V. Exl' ler a carta do Ministro. V. 
Ex- poderia, talvez pela leitura da mesma, acrescen
tar algo aos seus fundamentos no sentido de trazer 
o Sr. Ministro à Casa, solicitando ainda a S. Exl' que 
esclarecesse alguns pontos da referida carta. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex
pelo aparte e manifesto a minha satisfação. 

Creio que, na verdade, talvez até no decorrer 
desta semana, possamos ouvir, em reunião da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a 
exposição do Sr. Ministro, a qual julgo mais impor
tante, embora o ideal fosse ouvirmos o Ministro e o 
Embaixador, ·a fim de se evitar aquele jogo de "em
purra-empurra", em que um diz que foi o outro, etc. 
Seria interessante que os dois falassem e que to
mássemos conhecimento do debate entre os dois. 

O Sr. Romeu Tuma- Senador Pedro Simon, 
V. Ex- permite um aparte aqui do fundo, do "baixo 
clero"? 

O SR. PEDRO SIMON - Senador, precisamos 
ter um certo cuidado ao manifestar nossos pensa
mentos, porque, agora, os trabalhos da Casa estão 
sendo televisionados. V. Ex- pode até pensar que é 
brincadeira, mas, pelo Brasil afora, há pessoas que 
nos estão ouvindo falar. E uma das pessoas que 
está ouvindo V. Ex-, que está aí no canto dizendo 
ser do "baixo clero", pode ficar com uma interroga
ção. Quero dizer que ali está um Senador que é car
deal, sério, digno e honrado. Em termos de opinião 
pública, fala-se no "baixo clero· como aqueles que 
querem vantagens pequenas, para os quais meia 
dúzia de favores compensa. Não é o caso de V. Ex-, 
que, embora esteja sentado na última fila, é um dos 

Senadores mais dignos e sérios desta Casa. Por 
exemplo, Senador, São Paulo é um Estado que tem 
seu nome iniciado pela letra ·s·, mas, em termos de 
poderio econômico, está entre os primeiros. 

O Sr. Romeu Tuma - As lideranças normal
mente nã·. ocupam as filas posteriores; sempre as 
anteriores. Desculpe-me a brincadeira. Agradeço o 
carinho com que V. Exl' sempre me trata neste ple
nário. Acompanhei, Senador Pedro Simon, com mui
ta angústia, desde o primeiro instante, as manifesta
ções do embaixador, que me pareceu psicologica
mente bastante abatido ao sair da casa do embaixa
dor japonês. E o pronunciamento de sua esposa, 
que esteve com ele dois dias antes, como refém, 
trouxe alguns aspectos angustiantes do seu perfil. 
Não sou psicólogo, mas, provavelmente pela vivên
cia na polícia, gosto de analisar o perfil das pessoas 
envolvidas em certas circunstâncias. Então, não sei 
se isso, além de noticias posteriores de que o pró
prio Presidente Fujimori não aceitou a intermediação 
da comissão escolhida pelos membros do MATA, 
fez com que o Ministro o repatriasse. Com esse con
vite de V. Ex1 , tentaremos equacionar esse proble
ma, porque, realmente, outras pessoas que lá fica
ram, embaixadores e ministros de Relações Exterio
res de outros países, criticaram fortemente o Brasil, 
numa hora em que ele precisa assumir a liderança 
do continente latino-americano. Se eu pudesse ir no 
estribo do pedido de V. Exl' solicitaria que conhecês
semos, também, as providências que o Brasil está 
tomando com respeito às informações do Embaixa
dor da Geórgia que, embriagado, atropelou e matou 
uma cidadã brasileira. Na semana passada, conver
sei com o Presidente da nossa Comissão e solicitei 
que, se o Ministro comparecer aqui, nos traga al
guns esclarecimentos sobre as providências que o 
Brasil e!'tá tomando para dar assistência à famma da 
menina que morreu atropelada por esse diplomata 
da Geórgia. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de 
V. Ex1

. Com relação ao Peru, estou recebendo, nes
se momento, das mãos do Presidente da nossa Co
missão, Senador Antonio Carlos Magalhães, a re
posta do chanceler a S. Ex-. Antecipadamente, já digo 
que acho muito interessante, independentemente do 
ofício comunicando o comparecimento de S. E;xll, 
agradeço a gentileza do Presidente Antonio Carlos e 
falarei com S. E~ logo apó-s a leitura do ofício. 

Com relação ao aparte de V. E.xl', considero-o 
da maior importância. Porém, repare que é um lance 
diplomata de caráter mundial. Não diria rotina, por
que seria um termo muito pesado, mas isso aconte-



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 181 

ce: existem milhares de embaixadores pelo mundo, 
e acontece de em determinado momento um embai
xador se embriagar, dar tiros, etc.; isso acontece. 
Entretanto, deve haver competência da ONU, da 
embaixada de entenderem quando o embaixador 
está agindo como tal e quando está agindo como ci
dadão. A informação que tenho é a de que o Gover
no da Geórgia está suspendendo a imunidade desse 
embaixador para que ele seja julgado nos Estados 
Unidos. Parece que essa iniciativa está sendo toma
da pelo Governo da Geórgia, que sente que há má
goa e revolta nesse incidente que envolveu um em
baixador que se embriagou com altas doses de ál
cool e, em alta velocidade, atropelou uma jovem bra
sileira de maneira estúpida. Claro que o fato é vio
lento, mas todos devem saber que isso acontece 
com embaixador, Senador, Deputado, Ministro, seja 
lá quem for. Lá pelas tantas o cidadão pode beber, 
guiar e praticar um acidente absurdo como o desse 
embaixador. 

V. Exll tem razão: o Brasil deve procurar saber 
o que irá acontecer ao Embaixador da Geórgia nos 
Estados Unidos. Tenho a informação de que o Go
verno da Geórgia já estaria se antecipando no senti
do de determinar sejam suspensas as imunidades 
diplomáticas desse embaixador para que ele seja 
julgado nos Estados Unidos e não em seu país, o 
que, na minha opinião, é o ideal. 

De qualquer maneira, Senador, V. Ex'! traz um 
assunto da maior importância que também deve ser 
discutido pela Comissão. 

O Sr. Roberto Requião- Senador, V. Exime 
permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, sei 
que meu tempo já se esgotou, mas gostaria que V. 
Ex' me desse a oportunidade de conceder o aparte 
ao nobre Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requlão - Creio que meu apar
te será importante para complementar a intervenção 
do Senador Pedro Simon. Acima de tudo, será um 
testemunho. Conheci o Embaixador Perez no Japão, 
ao visitar aquele país como Governador do Paraná. 
E o testemunh0 que quero dar é o da presteza e da 
extraordinária eiiciência com que fui atendido, não 
propriamente dispensadas ao Chefe do Executivo 
paranaense, mas aos interesses do Estado do Para
ná: Sua Excelência nos deu a oportunidade de viabi
lizar uma série de reuniões com ministros e autorida
des japonesas. Destaco que, após termos passado 
uma tarde inteira discutindo alguns financiamentos 
no Exlmbank daquele país e sem chegarmos a ter
mo no encerramento do expediente desse banco, o 

Embaixador Perez organizou, rapidamente, uma re
cepção de trabalho na Embaixada brasileira, prolon
gando-se até as 3 horas da manhã, o. que nos pol
pou tempo e nos viabilizou a viagem para o dia se
guinte e a solução dos problemas que interessavam 
ao Estado do Paraná. 

Conheço o Embaixador Perez como um ho
mem extraordinariamente prático e eficiente. Quanto 
ao que aconteceu no Peru, não posso dar qualquer 
testemunho, porque não tenho um conhecimento 
mais aprofundado sobre essa questão. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte a 
V. Exi, Senador Roberto Requião, e ao Sr. Presi
dente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Francisco Escórcio. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias por vinte 
minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PR. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sei que o 
assunto que domina o debate nesta Casa continua 
sendo a reeleição, além da Convenção do PMDB, 
que tomou ontem decisão que pode alterar profun
damente o debate referente a esse assunto no Se
nado e na Câmara dos Deputados. 

No entanto, enquanto a imprensa anuncia que 
o Congresso Nacional paralisa suas atividades para 
discutir a reeleição, o País não parou. Dizem que o 
País parou, mas, na verdade, as coisas continuam 
acontecendo: há aqueles que hoje estão mais preo
cupados com a falta de emprego para seus filhos do 
que com a emenda da reeleição; há aqueles que es
tão preocupados com a produção, com a lavoura 
que continua crescendo; apesar de o Senado parar 
para discutir a reeleição, a soja e o milho continuam 
a crescer, o suíno continua comendo lá na pocilga, a 
vaca continua dando leite, o País continua andando; 
inclusive, continuamos contabilizando déficit na ba
lança comercial. 

O País não parou e, por isso, tivemos um défi
cit na balança comercial, em dezembro, de US$1,5 
bilhões, o que não acontecia desde 1983. Em levan
tamento feito pelo Ministério da Fazenda, concluiu
se que jamais houve déficit na balança comercial, a 
não ser em 1995. Sei que são contingências e con
seqüências da política económica que estabilizou a 
moeda, mas que colocou em prática no País uma 
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taxa de câmbio que todos dizem ser irreal e inibidora 
das exportações. 

A balança comercial foi negativa em dezembro; 
ao longo de todo o ano acumulou um déficit que 
chegou à casa dos US$5,2 bilhões. Mesmo levando
se em conta que as reservas chegam a US$60 bi
lhões - isso também me parece um recorde -, é 
preocupante o fato de estarmos seguidamente con
tabilizando déficits. Para janeiro, a previsão dos eco
nomistas - economistas que foram Ministros da Fa
zenda, ou seja, economistas de renome no País - é 
que o País vai contabilizar um défic!t na balança co
mercial de US$2 bilhões. A previsão para 97 é de 
que o déficit na balança ficará entre US$8 e US$12 
bilhões de dólares, Sr. Presidente, o que significa 
quase US$ 1 bilhão por mês de déficit comercial. 

Fiz uma conta e separei a participação do setor 
da agricultura do movimento da balança comercial. 
Em 1996, a agricultura exportou US$12,8 bilhões e 
importou US$2,3 bilhões. Portanto, um saldo positi
vo de US$10,5 bilhões. Se tirássemos a contribuição 
do setor da agricultura de toda a atividade económi
ca do País, o déficit da balança cresceria de US$5,2 
para US$15, 7 bilhões. Isso significa quase 2,5% do 
PIB nacional que estamos devendo na balança co
mercial no ano de 1996. 

Se há uma constatação de que esse déficit é 
sucessivo e crescente, é preciso estancá-lo. Não há 
política de estabilização económica que possa su
portar déficits sucessivos que tragam como conse
qüência o desestímulo da atividade produtiva nacional. 

O Brasil não. pode ignorar aquilo que acontece 
em outros países como a Argentina, que produziu, 
nesta safra, 52 milhões de toneladas de grãos, o 
que significa que aquele país está produzindo 1 ,5 to
nelada por habitante, já que a sua população é de 
33,5 milhões de habitantes. . 

O Brasil, que anuncia com alarde, com festa. 
uma safra provável de n.s milhões de toneladas -
um número que, coincidentemente, corresponde à 
metade da população brasileira, o que nos faz con
cluir que o Brasil produz 0,5 tonelada de alimentos 
por habitante - necessita tomar providências, por
que está colocando em risco pontos fundamentais 
para a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, está 
a segurança alimentar. 

Há aqueles que anunciam que o consumo de 
alimentos está subindo, crescendo. Isso é verdade. 
Tivemos um consumo, em 1994, de 359kg de grãos 
por habitante. Em 1996, esse consumo cresceu para 
3nkg; um pequeno aumento. No setor de carnes, 
houve um aumento do consumo e isso, sem dúvida 

alguma, é importante porque estamos falando da 
maioria da população brasileira que passou a comer 
mais. Todavia, se medirmos apenas o fato de que as 
pessoas estão comendo mais e abandonarmos as 
inseguranças que estamos vivendo com o Plano 
económico em vigor- aí sim -. vamos analisar que é 
muito positivo o fato de as pessoas estarem comen
do mais; por outro lado, é muito negativo o fato de 
estarmos colocando em risco esse direito sagrado 
das pessoas em nosso País. Daqui a pouco vai fal
tar, sim, comida na mesa dos brasileiros, pois não 
estamos estimulando o setor produtivo como deve
ríamos. 

Sei que foram tomadas medidas em relação ao 
estímulo às exportações; tanto que o próprio Senado 
aprovou a desoneração do ICMS nas exportações. 
Sr. Presidente, será que isso é tudo? Será que um 
país com as dimensões do nosso, com um potencial 
de produção como o nosso, pode se contentar em 
estimular as exportações com uma medida fiscal e 
não se preocupar em ter o que exportar? De que 
adianta termos uma política de exportação que esti
mule a exportação de produtos primários se não ti
vermos uma política de incentivo à produção desses 
produtos primários? 

Hoje os jornais publicaram uma previsão da 
OCDE - Organização para Cooperação de Desen
volvimento Económico. As 29 nações, as mais de
senvolvidas do mundo, que integram essa Organiza
ção, chegaram à conclusão de que terão um cresci
mento positivo para os próximos anos da década -
portanto, do século que estamos vendo terminar-, 
vislumbrando o crescimento dos países industrializa
dos que necessitarão vigorosamente de matéria-pri
ma para transformação e, inclusive, a participação 
deles próprios na economia globalizada. 

É evidente que o Brasil poderia como produtor, 
nesse momento, candidatar-se a ser o grande forne
cedor de matéria-prima para os países industrializa
dos e mais desenvolvidos do mundo. Trata-se de um 
momento tão auspicioso para os agricultores, para a 
agricultura brasileira, que não acredito que o Gover
no brasileiro ainda não tenha enxergado isso. 

No ano passado, o Senador Pedro Simon e eu 
duvidamos, desta tribuna, de que tivesse partido do 
Ministro da Agricultura a afirmação de que o Brasil 
não poderia produzir mais do que 80 milhões de to
neladas, pois haveria problemas. 

O mercado realmente se abrirá nos países in
dustrializados e na Ásia visto que a taxa de cresci
mento projetada para os próximos anos na Europa 
Ocidental é de 2,5%; nos Estados Unidos. 2%; no 
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Japão, 2,8%; nos países da Europa Oriental, 4%; 
nos tigres da Ásia, 7,5%; na América latina, 4,5%; 
no Chile, 6%; e no Brasil, 4%. 

E nós que temos a perspectiva de ampliar e 
muito a produção, não para 80 milhões, que significa 
uma sa;'ra medíocre, vamos ficar comemorando o 
fato de que a safra vai crescer cinco milhões de to
neladas? Crescer em relação a quê? Em relação à 
safra medíocre que foi colhida em 95 e 96 e que, 
mesmo tendo a balança comercial da agricultura 
sido positiva - e não poderia ser diferente, pois isso 
seria o cúmulo do absurdo -, poderíamos ter evitado 
a evasão de US$2,3 bilhões que gastamos para im
portar? 

Já estamos prevendo a importação de grãos 
porque não se calcula qual o crédito que o Brasil po
deria obter nesses mercados, tanto nos países de 
economia emergente, quanto nos países desenvolvi
dos e industrializados que - repito - necessitarão da 
nossa matéria-prima. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex- concede-me um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS- Concedo o aparte a V. Ex' 
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, V. E:xll 

fala como quem entende profundamente do assunto, 
porque, Secretário da Agricultura no Paraná por dois 
governos, pôs em prática atividades excepcionais 
que revolucionaram a agricultura do Paraná e que 
deveriam servir de paradigma para o que poderia 
ser feito no Brasil inteiro. Estamos esperando que 
algo concreto aconteça neste setor. Não tenho dúvi
das: se o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
deseja realmente marcar posição neste País, deseja 
marcar presença na história deste País, deverá olhar 
para agricultura com seriedade, com profundidade. 
Já disse desta tribuna uma vez e repito em aparte 
que V. ExA teve a gentileza de me conceder, que 
Juscelino Kubitschek disse que, durante seu gover
no, o Brasil cresceu 50 anos em 5. Na verdade, não 
sei se foram 50 anos, mas não há como deixar de 
reconhecer que, em se falando de estradas, de 
energia, de aço, da construção de Brasília, foi fan
tástico o desenvolvimento do Brasil no tempo de 
Juscelino. Quando era Presidente Dr. Jânio Quadros 
e depois Jango, Juscelino dizia: ·o grande erro do 
meu Governo é que não olhei para a agricultura. A 
grande bandeira que vou apresentar para minha 
candidatura nos próximos cinco anos, JK 65, será: 
vou fazer na agricultura o que fiz no resto do Brasil. 
A agricultura, no meu Governo, vai crescer 50 anos 
em cinco". Desgraçadamente, nem Jango, nem Jâ
nio, nem os militares, ninguém, até agora, tocou 

nesse assunto; ao contrário, durante vinte anos 
mantivemos a safra de 50 milhões de toneladas e fi
camos contentes quando pulamos para 60 e poucos 
milhões. Na verdade, a maior reserva de terra agri
cultável do mundo pode ter na agricultura o seu 
maior esquema de desenvolvimento. Imagine, meu 
nobre Senador, se o Governo, que se assustou tanto 
com a questão do sistema bancário e colocou R$30 
bilhões nos bancos particulares, tivesse resolvido 
montar um plano para revolucionar a agricultura, 
porque os agricultores estão· falindo e desaparecen
do. O País está às vésperas de ser um dos três 
maiores produtores de automóveis do mundo, com 
uma produção de um milhão e oitocentos mil veícu
los. Ao final do século, passaremos a produzir dois 
milhões e seiscentos mil. Será ótimo, em pouco tem
po, triplicarmos a produção de automóveis, mas será 
muito melhor triplicarmos a produção de alimentos 
para que o povo não morra de tome, para que haja 
emprego e para que possamos ser um mercado ex
portador de comida. Faço justiça a V. Exll, porque, 
desde que chegou a esta Casa, vem repetindo ma
tematicamente a tese que debate. Não há dúvida de 
que o Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, como sociólogo, conhece e com
preende os grandes problemas da sociedade, sabe 
que os grandes problemas não estão nos bancos, 
embora eles também sejam importantes. Os gran
des problemas não estão nas grandes empresas, 
embora também sejam importantes. O problema nú
mero um do Brasil é a fome, e o número dois é a 
saúde. Mas para se chegar ao número dois temos 
que passar pelo primeiro, pois muita gente não tem 
saúde porque não come. Minhas felicitações, Sena
dor Osmar Dias. Que bom se o Presidente da Repúbli
ca entendesse a profundidade do discurso de V. Ex'! 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Pedro Simon, pelas palavras generosas e por 
adicionar essas informações, que são importantes. 

Há mais um dado que gostaria de salientar. o 
Presidente da República conhece muito bem a Ar
gentina, o Chile, os países do Mercosul e inclusive 
os países da União Européia, que hoje tratam a agri
cultura como se fosse uma religião. Lá a agricultura 
é tratada como uma religião, porque eles sabem da 
importância que tem ela para a segurança alimentar 
e sobretudo para o nível de empregos do País, por
que ela é fornecedora de matéria-prima para um 
grande complexo de indústrias que se forma em tor
no das suas atividades. 

O Sr. Pedro Simon - Desculpe, Senador. Já é 
atrevimento meu, mas gostaria de dizer a V. E:xll o 
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seguinte: quem manda na economia deste País é 
São Paulo, quem coordena a economia deste País é 
São Paulo. Quando São Paulo era o único produtor 
de café, quando a importância das exportações bra
sileiras estava no café, era o café que recebia mais 
atenção do Governo. Até o Governo de Getúlio e du
rante a ditadura de Getúlio, o que havia de importan
te era o café e, por causa dele, São Paulo tomou-se 
enorme pólo de desenvolvimento. Quando os planos 
da agricultura eram para o café de São Paulo, o Go
verno bancou. Porém, quando ele passou a ser culti
vado no Paraná e em Minas Gerais, o Governo não 
tomou conhecimento. Que se danassem o Paraná e 
Minas Gerais! Quando o problema da cana-de-açú
car é em São Paulo, o Governo ajuda. Embora a 
agricultura de São Paulo seja importante, ela não 
tem o mesmo significado e o mesmo peso que tem a 
do resto do Brasil. A Argentina considera a agricultu
ra fundamental e por isso a trata com veneração. 
Aqui, para o paulista, para a Fiesp, a agricultura é 
um problema secundário. 

O SR. OSMAR DIAS - É verdade, Senador 
Pedro Simon, porque a Argentina, como eu disse, 
com 33,5 milhões de habitantes, vai ter esse ano, 
para exportar, 14 milhões de toneladas de soja. 

É evidente que o Brasil, que vai fazer crescer 
na balança comercial a situação da soja, com U$5 
bilhões, poderia estar produzindo muito mais. O pro
grama Bom Ola Brasil de ontem mostrou a região 
de Barreiras, no Estado do Senador Antonio Carlos 
Magalhães. Se alguém fosse a Barreiras dez anos 
atrás e dissesse que ali poderia haver um grande 
centro produtor de soja, de café e de frutas de alta 
qualidade, ele seria chamado de louco. No entanto, 
lá, está se desenvolvendo um núcleo agrícola com 
alta produtividade e alta qualidade para exportação. 
Muitos gaúchos, rr::Jitos paranaenses foram para 
essa importante região e ao lado de muitos bons 
baianos estão trabalhando para desenvolvê-la. Essa 
experiência mostra como nós poderíamos aproveitar 
- é do próprio Ministério da Agricultura o levanta
mento- os 130 milhões de hectares de cerrado, que 
muitos pensam ter baixa produtividade e alto custo. 
Pelo custo da terra nessas áreas e pelo investimento 
em calcário e fósforo, poderíamos colocar 130 mi
lhões de hectares só no cerrado para triplicar, como 
V. E~ disse, a produção, que hoje está centrada em 
40 milhões de hectares, em um País de dimensões 
tão grandes. Nós nos preocupamos, inclusive, com 
as conseqüências da Medida Provisória que aprova
mos aqui, que dispõe sobre o ITR, porque, se é ver
dade que há especuladores, se é verdade que há 

donos de latifúndios improdutivos que têm que ser 
punidos, há aqueles que estão, hoje, impossibilita
dos de produzir porque não têm crédito para colocar cal
cário e fósforo, que são insumos incispensáveis à pro
dução agrícola, especialmente na região do cerrado. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, perdoe
me a insistência. É até ridículo atrever-me a pedir 
aparte a V. E~. considerando a cultura e conheci
mento que V. E~ tem sobre a matéria. Quando Mi
nistro da Agricultura, entreguei ao Governo um pla
no, fruto de uma viagem feita à Índia, para essa re
gião a que V. Ex1 está se referindo. Essa região, que 
pensamos ser árida, miserável, que não tem valor, 
pode transformar-se em celeiro do Brasil e do mun
do. A Califórnia era assim. Essa região da Bahia tem 
tudo que é necessário para a agricultura: luminosi
dade, sol praticamente o ano inteiro e água, que é 
mal distribuída. No momento em que fizerem uma ir
rigação, no momento em que fizerem lá o que a Ín
dia fez, essa região pode tomar-se igual àquela que 
já foi irrigada, com três safras por ano e pode ser 
uma nova Califórnia. Não é preciso gastar a fortuna 
que alguns estão gastando para fazer a irrigação no 
Nordeste, na divisa da Bahia com Pernambuco, que 
é a mais modema do mundo. 

O SR. OSMAR DIAS - Essa é feita com di
nheiro público. 

O Sr. Pedro Simon - Nem Israel, nem Ingla
terra; nem Estados Unidos, nem a Alemanha têm 
algo assim tão espetacular. Isso é coisa para milio
nário. Poderá ser feita uma irrigação como a da Ín
dia, manual, em que o trabalho da mão-de-obra é 
feito em tanques, praticamente em latas; graças a 
isso, há quanto tempo não se houve falar em fome 
na Índia, onde conseguiram terminar com esse pro
blema. Essa região que V. E~ menciona, se hou
vesse interesse do Governo, poderia transformar-se 
na maior região agrícola do mundo. Basta querer, 
basta dar à agricultura 30% do que foi dado ao siste
ma bancário. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Pedro Simon, 
V. E~ tem não só autoridade, como também muito 
conhecimento sobre o assunto, porque foi Ministro 
da Agricultura. V. E~ conhece o Brasil e sabe que o 
que foi feito em Barreiras, por iniciativa de produto
res de todo o País - gaúchos, paranaenses, paulis
tas e baianos que lá investiram-, pode também ser 
realizado neste grande território de cerrado e de ter
ras férteis também, que podem ser aproveitadas 
para triplicar a produção agrícola. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Exil me 
permite um aparte? 
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O SR. OSMAR DIAS- Concedo o aparte a V. 
ExO, com muita satisfação. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Sena
dor Osmar Dias, quero alertar que o tempo de V. ExO 
já se esgotou há dois minutos. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, aguardo 
com ansiedade o aparte do Senador Antonio Canos 
Magalhães. Se V. E~ me permitir, gostaria de ouvi-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Pois não. 
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Eu me sin

to muito feliz quando aparteio V. ExB, porque o con
sidero um dos melhores quadros políticos do Brasil. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- De modo 
que fico feliz quando V. Exii aborda qualquer tema 
nesta Casa, porque o faz com a competência que 
lhe é própria. Quando trata da agricultura e se refere 
particularmente ao caso baiano, devo dizer que fico 
confortado, porque o Governo do Estado também 
participou desse desenvolvimento, levando para lá 
toda a parte elétrica, 1.300 quilômetros de estradas 
pavimentadas só nesse período, dando uma infra
estrutura básica indispensável para esse desenvolvi
mento e acolhendo, como não poderia ser de outra 
forma, gaúchos, catarinenses e paranaenses, que 
estão se juntando aos baianos e nordestinos para 
fazer daquela área uma das mais prósperas doBra
sil. Hoje, a produção de grãos naquela área é algu
ma coisa espetacular e pode crescer muito mais, 
como V. ExB salientou, na medida que o Governo 
faça os financiamentos que os agricultores pedem e 
que, com dificuldade, conseguem - quando conse
guem. Essa política de crédito está inteiramente alia
da ao desenvolvimento da agricultura brasileira e, 
evidentemente, não existe de uma forma racional 
em nosso País. De modo que o discurso de V. Exii, 
é uma pena que já esteja no fim, merece mais tem
po, para que V. Ex1 possa dissertar, com a sua com
petência, para todos os seus colegas. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães. 

Atendendo ao pedido do Presidente, eu pode
ria encerrar com o aparte de V. Ex1 , porque ele é 
uma prova de que, se houver o apoio institucional do 
Governo, colocando infra-estrutura nessas regiões 
hoje consideradas aparentemente improdutivas, 
como disse o Senador Pedro Simon, tais regiões po
derão se transformar em grandes centros de produ
ção, como ocorreu com Barreiras, na Bahia, graças 
à determinação e à coragem, qualidades que, sem 
dúvida nenhuma, não faltam a V. Exii, que, por isso 

mesmo, presente na Bahia, fez com que aquela re
gião pudesse receber essa infra-estrutura. 

Tenho pregado que o Brasil não pode conti
nuar vivendo com a discussão de que nos falta ape
nas uma política de crédito. Falta-nos integração 
com os outros setores da atividade econômica do 
País e, inclusive, uma integração no que se refere à 
visão daqueles que, não tendo nenhuma relação co
mercial, de negócios, com a agricultura, deveriam 
passar a entender de uma vez por todas que a agri
cultura é a base de todas as relações comerciais 
que ocorrem num país que tem a vocação e a tradi
ção agrícola do nosso. Por isso, vou continuar pre
gando, desta tribuna, que o Governo brasileiro deve 
prestar atenção no que tem de patrimônio para de
senvolver a produção e naquilo que acontece no 
contexto mundial neste momento importante de 
transformações econômicas que o mundo vive, em 
que se fala em globalização, mas não se analisa em 
profundidade e não se prepara para a globalização, 
que pode inclusive nos comer uma parte do merca
do, que a duras penas conquistamos ao longo dos 
anos. Temos exemplos dentro e fora do Pafs. Basta 
copiá-los. Não consegui discutir este tema, repito, 
com o Governo, embora tenha demonstrado o Presi
dente Fernando Henrique muito entusiasmo quando 
lhe apresentei algumas propostas. Mas, encaminha
do a alguns dos seus assessores, vi um total deses
timulo e desinteresse pelo tema. Alguns deles retor
nam a esta Casa, e eu espero que possa debater o 
assunto com eles, pelo menos aqui no Senado Fe
deral, porque, enquanto estiveram no Governo, não 
consegui. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Francisco Escórcio, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Laura 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos)- Sobre 
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Romeu Tuma. 

São lidos os seguintes: 

SGM/P 24 

Brasma, 9 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que o Partido Democrático Trabalhista - PDT -
indicou os Deputados Serafim Venzon e Fernando 
~ibas Carli, como titulares, para integrarem a Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
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calização, em substituição aos Deputados Leonel 
Pavan e snvio Abreu. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de apreço. Luís Eduardo, Presi
dente. 

OF. GLPMDB N2 12197 

Brasma-DF, 1 o de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Casildo Maldaner, 
como membro titular, em substituição ao Senador 
Henrique Loyola, na Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização. 

Renovo, na oportunidade, protestos de estima 
e consideração, Senador Jader Barbalho, Líder do 
PMDB. 

OF. PSDB/I/N2 149/97 

Bras ma, 1 o de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 
de determinar a substituição do Deputado Firmo de 
Castro pelo Deputado Raimundo Matos, como mem
bro suplente, na Comissão Mista de Planos, Orça
mento Públicos e Fiscalização - 1996. 

Atenciosamente, - José Anlbal - Líder do 
PSDB. 

OF. N2 1 0/97 - GLPFL 

Brasnia, 8 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce
lência as seguintes substituições na Comissão de 
Assuntos Econômicos: 

- do Senador Hugo Napoleão, pelo Senador 
Carlos Patrocínio, corno titular; 

- do Senador Jonas Pinheiro pelo Senador Gil
berto Miranda, como titular; 

- do Senador Edison Lobão, pelo Senador Jo
nas Pinheiro, como suplente. 

Cordialmente, - Senador Edlson Lobão - Lí
der do PFL no Senado Federal, em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Serão 
feitas as substituições solicitadas 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ro
meu Tuma. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N11 1, DE 1997 

Institui a sessão administrativa men
sal para deliberar pelas matérias que es
pecifica. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 Acrescentem-se ao art. 154 do Regi

mento Interno do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução n2 93, de 1970, com a redação dada 
pela Resolução n2 37, de 1995, os seguintes dispo
sitivos: 

"Art.154 ......•...........................•.............. 

1- ·············-············································ 
11- ........................................................ . 
111- ....................................................... . 
IV- administrativas 
§ 12 ....................................................... . 

§ 72 As sessões administrativas serão 
realizadas, ordinariamente, uma vez por 
mês, para deliberar sobre: 

a) matérias que irão integrar a Ordem 
do Dia do mês subseqüente; 

b) viagens de Senador ao exterior; 
c) execução de obras em dependên

cias do Senado Federal; 
d) organização e funcionamento da 

Casa e remuneração de seus servidores; 
e) orçamento do Senado Federal; 
f) outros assuntos, por iniciativa do 

Presidente, de Uderes ou de, no mínimo, 
um décimo da composição do Senado. 

§ 82 Para cumprimento do disposto no 
parágrafo anterior, serão observados os se
guintes procedimentos: 

1 - A Presidência submeterá ao Ple
nário, propostas de calendário fixando os 
dias e horários de discussão e votação 
das matérias a serem inclufdas na Ordem 
do Dia. 

2 - A pauta da Ordem do Dia aprovada 
pelo Plenário, para o mês subseqüente, 
será, imediatamente, publicada no Diário do 
Senado Federal e divulgada no programa 
radiofônico ·A Voz do Brasil", por pelo me
nos três dias consecutivos. 

3 - A Ordem do Dia somente poderá 
ser alterada por Deliberação do Plenário. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

O presente Projeto de Resolução objetiva res
gatar ao Plenário do Senado Federal a competência 
para deliberar, previamente, e a cada mês, sobre as
suntos de natureza interna. Com esse propósito, é 
criada a Sessão Administrativa, à feição do que 
ocorre no Supremo Tribunal Federal, por envolve
rem, exclusivamente, assuntos Interna corporls, 
sobre os quais impõe-se amplo conhecimento e dis
cussão, por parte do Plenário. 

Deste modo, permite-se que os Senadores, os 
servidores e a sociedade em geral tomem conheci
mento antecipado sobre os dias e horários em que 
serão discutidas e votadas matérias de relevante in
teresse para os destinos do Pafs, sobre quem e 
como viajará para o exterior, sobre as obras realiza
das nas dependências do Senado Federal, salários 
dos servidores e o funcionamento da Casa, a elabo
ração e execução de nosso orçamento, enfim, todo 
e qualquer assunto encaminhado com o entendi
mento de ser de deliberação interna. 

É na plena convicção de contribuir para o apri
moramento e transparência da estrutura funcional 
desta Casa que apresento e solicito aos meus ilus
tres pares o apoio a esta proposição. 

Sala das Sessões 13 de janeiro de 1997.- Se
nador Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N11 37, DE 1995 

Altera o Regimento Interno do Sena
do Federal. 

~~ ......................................................................................................... . 
Art. 311 O art. do Regimento Interno do Senado 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 154. As sessões do Senado po-
dem ser. · 

I - deliberativas; 
a) ordinárias; 
b) extraordinárias; 
11 - não deliberativas; e 
III - especiais. 
§ 111 Considera-se sessão ordinári 

para os efeitos do art. 55, III, da Constituição 
Federal, aquela realizada de segunda a 
quinta-feira às 14 horas e 30 minutos e às 
sextas-feiras às 9 horas, quando hoL.er Or
dem do Dia deliberativa previamente desig
nada. 

§ 211 As sessões, extraordinárias, com 
Ordem do Dia própria, realizar-se-ão em ho-

rário diverso do fixado para a sessão ordiná
ria, ressalvado o disposto no parágrafo se
guinte. 

§ 311 O Presidente poderá convocar, para 
qualquer tempo, sessão extraordinária quando 
a seu juízo e ouvidas as lideranças partidárias, 
as circunstâncias o recomendarem ou haja 
necessidade de deliberação urgente. 

§ 411 As sessões, não deliberativas 
destinam-se a discursos, comunicações, lei
tura de proposições e outros assuntos de in
teresse político e parlamentar e realizar-se
ão sem Ordem do Dia. 

§ 511 A sessão especial se realizará ex
clusivamente para comemoração ou home
nagem. 

§ E)!! A sessão ordinária não se realizará: 
I - por falta de número; 
11 - por deliberação do Senado; 
III- quando o seu período de duração 

coincidir, embora parcialmente , com o de 
sessão conjunta do Congresso Nacional; 

IV - por motivos de força maior, assim 
considerado pela Presidência.· 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- O pro
jeto será publicado e, ficará sobre a mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter
mos do art. 401, § 111, do Regimento lntemo, a partir 
de 17 de fevereiro próximo, quando terá inicio a sua 
tramitação. 

Findo esse prazo. será despachado às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 2 Se
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nll16, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 211, da Constituição 

Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Se
nado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Exce
lentíssimo Senhor Ministro da Agricultura as seguin
tes informações: 

1 -Qual o total dos recursos destinados pelo 
Departamento Nacional de Cooperativismo e Asso
ciativismo (DENACOOP) para projetos de cooperati
vismo e associativismo rural nos anos de 1994, 1995 
e 1996? 

2 - Quanto foi destinado a cada Estado, indi
cando as entidades beneficiadas? 
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3 - Qual o total destinado para o Estado de 
Roraima? 

4 - Quais as entidades que receberam verbas 
do Denacoop naquele Estado, especificando o obje
tivo dos convênios. 

Justificação 

A revista lstoÉ denunciou a existência de um 
esquema no Departamento Nacional de Cooperati
vismo e Associativismo (DENACOOP), órgão do Mi
nistério da Agricultura, responsável por um desvio 
de mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

O dinheiro do Denacoop destinado a projetas 
de cooperativismo e associativismo rural, segundo ~ 
denúncia da revista, teria sido usado em obras parti
culares, viagens internacionais, festas de peão boia
deiro e até compra de meias-calças e blazers em 
butiques de Copacabana. 

Informa, ainda, que o Ministério da Agricultura 
constituiu uma comissão com a finalidade de revisar 
os convênios, em todo o País, nos últimos três anos. 

A comissão, na conclusão dos seus trabalhos, 
apurou inúmeras irregularidades na utilização do di
nheiro público, envolvendo várias entidades. 

O Senado Federal, diante da gravidade da de
núncia, precisa ter inteiro conhecimento do assunto 
para poder exercer sua função fiscalizadora do bom 
emprego do dinheiro público. Este o motivo do pre
sente requerimento de informações. 

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1997. -
Senador Romero Jucá. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - O re
querimento lido será despachado à Mesa paradeci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regur.en
to Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 17, DE 1997 

Requeiro, nos termos do art. 119 do Regimento 
Interno, a dispensa do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n2 252, de 1995, cujo prazo naquela 
comissão já se encontra esgotado e tendo em vi~ta 
ter sido a matéria despachada a mais de uma com1s-
são. 

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1997. -
Senador Roberto Requião. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, nos termos do disposto no art. 255, 
inciso 11, alínea c, item 5, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 226/96, de 27 de novembro último, comuni
cando que a Câmara dos Deputados, em acolhimen
to à Mensagem n2 1.034, de 25 de outubro de 1996, 
do Poder Executivo, tomou sem efeito a Mensagem 
n2 67 4, de 24 de agosto de 1994, referente ao texto 
da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, 
concluída em Haia, em 29 de maio de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- O ex
pediente que acaba de ser lido será anexado ao pro
cessado do Projeto de Decreto Legislativo n2 11 , de 
1996, e vai ao Arquivo. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, eu 
não entendi. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Escla
reço ao nobre Senador Pedro Simon que o Presi
dente da República retirou de tramitação a Mensa
gem n2 674. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Con
cedo a palavra a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, eu pediria a V. Exll que 
desse conhecimento ao Plenário do que consta na 
Mensagem n2 674, que foi retirada pelo Presidente 
da República. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Nobre 
Senador, a mensagem será lida na íntegra, oportu
namente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 18, DE 1997 

Requeremos, nos termos do art. 218 de ~ ~egi
mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
jornalista José Carlos Bardawill: 
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a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famnia. 
Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1997 - An-

tonio Carlos Magalhães - Bernardo Cabral - Ro
meu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Este 
requerimento depende de votação, de cujo encami
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, desejo registrar, nesta Casa, o fa
lecimento do jornalista José Carlos Bardawill, que 
participou ativamente da imprensa em Brasília nos 
últimos trinta anos. 

Sem dúvida nenhuma, foi um dos jornalistas 
mais atuantes, que tinha gosto pela reportagem e 
era um repórter por excelência. Pela reportagem tra
balhava intensamente e era, na sua especialidade, o 
jornalista que apresentava o maior número de furos 
de reportagem na imprensa em Brasília e na lstoÉ, 
revista para a qual trabalhava. 

É um dever desta Casa para com aquele que 
tanto circulou por aqui, mantendo cantatas com os 
Srs. Senadores e com os Deputados, buscando notí
cias e projetando o nome da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, prestar uma homenagem a 
este jornalista relativamente moço que deixa o nos
so convívio e, entre nós, uma grande saudade pelo 
trabalho que realizou em defesa das liberdades e, 
também, da Imprensa brasileira. 

Quero consignar o meu pesar e que seja trans
mitido a sua familia e à revista onde trabalhava. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
encaminhar o requerimento. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, fui colhido 
de surpresa pela informação do Senador Antonio 
Carlos Magalhães quanto ao passamento do jorna
lista José Carlos Bardawiil, a quem conhecia há qua
se 25 anos. 

Seria repetitivo se registrasse aqui as qualida
des desse bravo repórter, homem de jornal, uma vez 
que o Senador Antonio Carlos Magalhães, ainda que 
em breves palavras, já lhe tinha traçado o perfil. 

Sr. Presidente, quero agora registrar um gesto 
meu, para que conste nos Anais, de agradecimento 
ao jornalista José Carlos Bardawill. Quando em de
terminada quadra da minha vida tentavam macular a 
minha vida pública, José Carlos BardawiU me procu
rou para desfazer- uma vez que ele conhecia o epi
sódio - a maldade que se pretendia à custa de uma 
matéria paga; ele o fez com dignidade, com pesqui
sa, mostrando documento. Isso faz com que hoje, 
nesta tarde, as pessoas possam sentir que aqueles 
que são corretos na sua atuação profissional tenham 
íeconhecimento póstumo. 

Evidentemente, Sr. Presidente, na vida pública, 
inclusive na vida de homem de imprensa, é muito di
fícil que os contemporâneos façam a merecida justi
ça. Mas essa, ainda que seja tarde, vem no reco
:-:hecimento dos póstumos. José Carlos Bardawill, 
mal teve o seu passamento, já começa, nesta tarde, 
Am menos de 24 horas, a ter o seu reconhecimento. 

Associo-me ao requerimento do eminente Se
nador Antonio Carlos Magalhães para dizer da pro
funda tristeza com que registro o falecimento desse 
jornalista. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Para 
encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encami
nhar o requerimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
Sidente, S: ~s e Srs. Senadores, fui surpreendido com o 
requerimemo e recebi um choque com a notícia do fale
cimento de José Carlos Bardawill. Como todos nós, 
acompanhei sua doença. seu drama, suas dificuldades 
e as várias cirurgias que fez em São Paulo; recordo-me 
do tempo em que andou de bengala, da luta contra a 
moléstia, da sua capacidade de resistir e da sua vontade 
de lutar. Nas úttimas vezes que o vi, ele estava muito 
bem. Não iaz muito tempo, almoçamos juntos no restau
rante do Senado e pude perceber sua satisfação e con
tentamento. Bardawill, em primeiro lugar, era uma pes
soa famástica: como repórter, quando perseguia uma 
nmícia. ou conseguia a informação que era do seu inte
resse, ou ele não deixava em paz quem a pudesse for
necer. Na época que estava na lstoÉ, era fantástico. Na 
terça ou na quarta-feira, já estava cobrando a notícia 
que só seria dada no domingo. Até parecia que a notícia 
era para o Repórter Esso, que iria sair em meia hora; 
rarerava um assunto como ninguém. 

Bardawill tinha grande preocupação com a ver
dade. O que o Senador Bernardo Cabral disse, vi 
várias vezes. Bardawill era jornalista, sim. Dava a 
1otícia. mas vivia sua missão, torcia, gostava quan
do as coisas estavam indo bem. Quando via alguém 
fazer um pronunciamento ou dar uma notícia impor-
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tante, vibrava, dizendo: hoje temos festa, grande dia, 
que coisa boa! Seu comprometimento era com a 
verdade. Apesar de buscar a notícia e a manchete, 
sendo um jornalista de uma revista semanal, furando 
inclusive notícias de jornal diário, nunca fez de um 
escândalo a razão da sua existência. Nas colunas 
de Bardawill também existiam muitas notícias boas. 
Ele apresentava o fato concreto, real, a favor das 
questões. 

Bardawill era um homem que vivia sua profis
são, amava-a, sentia-se feliz praticando-a. Foi sub
metido a uma operação e por isso precisava andar 
com o auxílio de muletas, arrastando a perna. A re
vista e o jornal para os quais trabalhava lhe disse
ram que ele não precisava trabalhar, que tinha um 
prazo para receber sem trabalhar devido a suas con
dições de saúde. O médico disse-lhe que era melhor 
que não trabalhasse, ao que ele respondeu: "Doutor, 
o que é que o senhor quer de mim? É somente um 
esforçozinho à toa; se eu ficar parado, o cérebro não 
vai andar. Para mim, não trabalhar é o mesmo que 
ficar sem ar". 

A profissão de jornalista tem muito a ver com a 
profissão de político: nem sempre o êxito e a subida 
são decorrentes da competência e da qualidade. 
Disse bem o Senador Bernardo Cabral que, ao final, 
há pessoas que se identificam e são identificadas 
pelo que são e pelo que representam. Bardawill era 
um homem de bem, sério, correto, apaixonado pela 
luta e por sua profissão. Eu tinha nele um grande 
amigo. Conversávamos longamente e ele me conta
va os seus problemas, suas dificuldades, suas ques
tões familiares. Confesso que fiquei chocado, pois 
nas últimas vezes em que soube do Bardawill, não 
imaginava que ele tivesse problemas ou dificuldades 
que pudessem levá-lo à morte, sobre a qual fiquei 
sabendo neste momento. 

Trago aqui ao meu querido amigo Bardawill meu 
carinho, meu afeto, minha admiração e meu respeito. 
Não há dúvida nenhuma de que perdemos um grande 
jornalista. Não há dúvida que esta Casa, o Congresso 
Nacional, onde ele convivia conosco e andava por es
sas salas e corredores, falando com todos nós, perdeu 
um grande representante, daqueles que diziam o que 
acontecia, daqueles cuja pena não tinha dono, não ti
nha chefe, mas escrevia aquilo que era, aquilo que ele 
pensava, aquilo que ele achava que era verdade. 

Perdeu o jornalismo, perdeu o Congresso Na
cional, perdeu a sociedade brasileira. É verdade que 
muitas vezes nem sempre são as grandes manche
tes nem as grandes notícias que acompanham os 
grandes nomes. Perdemos um grande nome do jor
nalismo brasileiro. 

A ti, meu querido Bardawill, meu abraço, meu 
afeto, meu carinho e as minhas desculpas, porque, 
em meio a esse torvelinho, foi agora que soube des
sa triste notícia. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - A Pre
sidência constata a existência de quorum previsto 
no Inciso III do art. 215 do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR PRESIDENTE (Laura Campos) - Em 

atendimento à solicitação dos nobres Senadores 
Bernardo Cabral e Pedro Simon, o Sr. 111 Secretário 
em exercício, Senador Romeu Turna, procederá à 
leitura da mensagem presidencial. 

É lida a seguinte: 

MENSAGEM N11 1.034 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Solicito a Vossas Excelências tomar sem efeito 

a Mensagem n11 674, de 24 de agosto de 1994, en
caminhada em aditamento à de n11 865, de 22 de no
vembro de 1993, referentes ao texto da Convenção 
Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação 
em Matéria de Adoção Internacional, concluída em 
Haia, em 29 de maio de 1993. 

Brasília, 25 de outubro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Marina Silva, para urna 
comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, 
nos termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, a revista Veja desta semana traz uma 
matéria intitulada "Piratas da Selva". "Empresas se 
aproveitam de vácuo legal para patentear plantas e 
material genético no Brasil". E faz toda uma análise 
desse processo que vem ocorrendo no País todo, 
mais particularmente na Amazônia. Eis a matéria: 

"Para economizar tempo e dinheiro 
despendidos em intermináveis pesquisas, 
indústrias farmacêuticas de grande porte 
descobriram que sai mais barato deixar que 
curandeiros indígenas façam o trabalho por 
elas. É ótimo negócio. Segundo a Shaman 
Pharrnaceuticals, uma multinacional do 
ramo, os laboratórios tradicionais pesqui
sam, em média, 1 0.000 substâncias até en
contrar uma que tenha aplicação prática." 
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Levando-se em conta as indicações do etnoco
nhecimento, o saber das populações tradicionais, 
eles têm retomo em pelo menos da metade do ma
terial investigado. Continua a matéria: 

• Já os países de onde as substâncias 
originais são retiradas perdem, por ano, uma 
quantia avaliada em 5,4 bilhões de dólares 
em royattles. • 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, faço 
· questão de registrar essa matéria no plenário da 
Casa, porque, insistentemente, tenho trabalhado 
essa temática. No ano passado apresentei projeto 
de lei, do qual é Relator o Senador Osmar Dias, que 
visa regulamentar a convenção da biodiversidade no 
que se refere ao acesso aos nossos recursos genéti
cos e biológicos. Sendo o Brasil um País de megadi
versidade, não é de se estranhar que uma das maio
res investidas com relação a esse tipo de biopirata
ria acontece no nosso País. E que os laboratórios, 
na verdade, burlam a convenção da biodiversidade, 
que assegura que os países são autónomos no que 
se refere aos seus recursos biológicos e genéticos e 
que, para se ter acesso a esses recursos se teria 
que pagar royaltles. Esses royaltles estão na or
dem de 3% a 5% do retomo alcançado a partir da 
descoberta feita. 

A matéria alerta para o fato de que várias plan
tas conhecidas e utilizadas pelos índios, caboclos e 
caiçaras estão sendo patenteadas. Urna delas, e 
que é um escândalo, deve chamar a atenção dos 
Senadores da Amazônia com relação ao Saint-Dai
me, ahuascar ou jagube, como é conhecido, um alu
cinógeno utilizado pelos índios dentro de um ritual 
religioso que foi patenteado por um laboratório nor
te-americano de forma vergonhosa, pois esse é um 
conhecimento que é de domínio do saber dessas 
populações tradicionais. 

A matéria coloca um outro exemplo, no que se 
refere ao quebra-pedra, que foi também patenteado 
como um remédio para a cura da hepatite e ainda, 
no Brasil, na Amazônia, a pedra-ume-ká foi paten
teada por um laboratório japonês para o tratamento 
do diabetes, que está rendendo uma cifra enorme 
para esse laboratório, bem como o patenteamento 
de urna substância encontrada em rãs que era utili
zada por índios da Amazônia como analgésico e que 
foi patenteada por um laboratório americano e outro 
italiano, além de tantas outras que estão movimen
tando, somente na Amazônia, um mercado de mais 
de 60 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, se levarmos em consideração 
que as nossas populações que manuseiam essas 

ervas há séculos e até há milênios, com todo esse 
conhecimento, e não têm nenhum retomo a partir 
dessas descobertas, deve então o Brasil ter a obri
gação assim como esta Casa de acelerar o proces
so de votação do projeto de lei que está em fase de 
relataria, com um empenho muito grande por parte 
do Senador Osmar Dias. O nobre Relator vem reali
zando inúmeras audiências públicas, principalmente 
para introduzir algumas inovações, como a que insti
tui a Convenção da Biodiversidade, da qual o Brasil 
também é signatário, que é o reconhecimento do sa
ber das populações tradicionais, que, como mencio
nei anteriormente, tem uma participação muito gran
de nesse processo de descobertas. 

Segundo a matéria, 25% dos medicamentos prcr 
duzidos no mundo são oriundos de extrato de plantas, 
e nós sabemos que a grande maioria dessas plantas é 
indicada por essas populações indígenas. 

A matéria veio a calhar, levando-se em consi
deração o processo de discussão que estamos ten
do aqui no Senado com o projeto de lei de minha au
toria, que o Senador Osmar Dias está relatando, o 
qual tem recebido uma grande colaboração da co
munidade científica, dos representantes de ONGs e 
também do Poder Executivo, que constituiu uma co
missão para apresentar sugestões ao projeto de lei. 

FIZ questão de redigir esse registro, Sr. Presiden
te, porque considero instrumento fundamental para 
que possamos proteger os nossos recursos biológicos 
e genéticos, pois, segundo o professor Frederico Arru
da, da Universidade Federal do Amazonas, 20 mil ex
tratos de plantas são retirados da Amazônia anual
mente, sem que o Brasil tenha qualquer tipo de contrcr 
le referente à saída desses materiais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos)- Con
cedo a palavra o Senador Ademir Andrade. (Pausa) 

Concedo a palavra o Senador Romero Jucá. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Francisco Es
córcio. 

V. ExA dispõe de vinte minuto~. 
O SR. FRANCISCO ESCORCIO (PFL -MA. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago à Casa 
uma preocupação já antiga. Vejo que a maioria de 
meus colegas chegam a Bras ma e vêm di reto do 
aeroporto para o Plano Piloto, planejado, bonito, um 
local onde todos gostaríamos de viver. 

Ocorre que a Capital da República não é apenas 
a parte bonita que vemos. Há a capital da República 
dos ricos e a capital da República dos pobres. 
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Tenho feito um esforço muito grande para cha
mar a atenção da população do País inteiro para o 
que representa Brasília para o Brasil. Outro dia, 
atentamente, ouvia a brilhante exposição do Sena
dor Lauro Campos, quando S. Ex• falava sobre as 
tetas de Roma, as tetas das lobas. Dizia também, 
com muita sabedoria, das tetas do-Governo. 

Ora, vejamos. Quando vamos buscar nas tetas 
do Governo os recursos para o Distrito Federal -
pois é basicamente das tetas do Governo que vêm 
esses recursos - estamos diante de uma Brasflia es
petacular, sem problemas, que paga em dia os pro
ventos dos funcionários públicos, que paga em dia a 
antecipação de férias. Mas Brasflia foi crescendo e 
foram crescendo os seus problemas - para os quais, 
aliás, tenho chamado a atenção desta Casa. 

O Governo do Distrito Federal já não tem mais 
condições de pagar em dia o salário dos funcioná
rios públicos; o pagamento do 132 e da antecipação 
de férias estão atrasados. Há problemas de todas as 
ordens. 

Ontem tive a satisfação de convidar o nobre Se
nador Jefferson Péres a conhecer a outra Brasllia S. 
Exa foi comigo a Taguatinga e viu, no caminho daqui 
para lá e de lá para cá, ao passarmos por algumas ci
dades satélites, a parte pobre de Brasília, a parte para 
a qual chamo a atenção do Brasil inteiro. 

Brasília foi planejada para ser a Capital da Re
pública. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Francisco 
Escórcio, V. ExAme permite um aparte? 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Concedo o 
aparte a V. ExA, nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Francisco 
Escórcio, ontem, atendendo ao reiterado convite de 
V. ExA, percorri uma parte do entorno do Plano Pilo
to. Confesso que, tão logo V. Ex• apreSentou .seu 
projeto de criação de um Estado desmembrado do 
Distrito Federal e acrescido de partes de Goiás, pa
receu-me, à primeira vista, inviável, senão mesmo 
absurdo. Agora, tomo conhecimento da situação, do 
viso da periferia do Plano Piloto e de informações 
estatísticas a respeito dos gastos crescentes com a 
manutenção do Distrito Federal, ao mesmo tempo 
em que vejo o estado de abandono de algumas des
sas cidades-satélites. Não se veja aqui nenhuma crí
tica ao atual Governo. Seria até deselegante de mi
nha parte criticar o Governo de Brasília, uma vez 
que brasiliense não sou. Estou apenas tentando fo
calizar o problema que se está criando em Brasília 
enquanto Capital Federal, e esse é problema de to
dos os brasileiros. Quanto aos problemas internos e 

políticos da cidade, nesses não vou me envolver. 
Mas ao ver o estado de abandono daquelas cidades 
verifica-se que, em primeiro lugar, Brasflia está se 
tomando um sorvedouro de verbas federais. Ao que 
estou informado, são mais de vinte mil policiais, in
cluídos os bombeiros, que formam o contingente da 
força pública. É isso Senador? 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - São vinte e 
seis mil homens. 

O Sr. Jefferson Péres - As cidades-satélites, 
algumas delas, como Taguatinga, são maiores do 
que algumas capitais. Não estão impossibilitadas de 
criar atividades industriais que gerariam emprego e 
renda. São contribuintes de Imposto Predial e de 
serviços, que são aplicados talvez no Plano Piloto, 
sem retomo para as cidades satélites. Há um afluxo 
de migrantes para cá - vi aquela favela chamada 
Estrutural. Pergunto-me que futuro tem a longo pra
zo o Distrito Federal tal como é hoje. Creio que esse 
problema vai se avolumar, tomando-se insolúvel. 
Tão logo o metrô seja inaugurado - se for - , essa 
massa crescente de excluídos vai ter acesso mais 
rápido para cá e inevitavelmente a criminalidade, a 
mendicância e outros problemas sociais vão se 
agravar muito. Brasília não foi criada para isso, mas 
foi planejada para ser urna cidade eminentemente 
administrativa. Sugere-se, então, a separação do 
Plano Piloto, como Capital da República, mantido 
pelo Governo Federal, de outras cidades que com
põem o Distrito Federal, que têm autonomia política 
e administrativa, contando com a possibilidade de 
gerar indústrias que possam realmente absorver 
essa mão-de-obra crescente. Se essa não for a so
lução ideal, pelo menos é digna de estudos e mere
ce ser debatida com toda seriedade. Esse é o aparte 
que eu lhe devia, Senador Francisco Escórcio. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Senador 
Jefferson Péres, o aparte de V. ExA muito contribui 
para o meu discurso. 

V. ExA falou a respeito da invasão da Via Estru
tural. Mandei tirar algumas fotos. Talvez &s pessoas 
que aqui se encontram estejam pensando que Brasí
lia é esta maravilha do Plano Piloto. Isso não é ver
dade. Hoje, Brasília é urna cidade bem problemática. 
Tivemos oportunidade de verificar que na Via Estru
tural as pessoas estão se abastecendo de água da 
maneira mais rudimentar possível. Isso ocorre bem 
debaixo dos olhos do Governo Federal. 

Em Brasllia há cerca de dezenove administra
ções. Não há prefeituras. Tenho aqui a fotografia da 
administração de urna cidade-satélite, Recanto das 
Ernas, cuja sede é muito pobre. E olhem o contraste: 
a administração do Lago Sul é uma verdadeira ma-
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ravilha da natureza. Chego a dizer que, no Norte e 
no Nordeste brasileiros, talvez não tenhamos uma 
edificação desse tipo para abrigar nem-~ se~e do 
Governo, enquanto aqui temos uma ed1f1caçao de 
Primeiro Mundo, não para abrigar uma prefeitura, 
mas uma administração, sendo o admir.istrador no
meado pelo Governador. 

Mas não fica por af. Olhem os contrastes: nes
sas administrações não temos condições de esco
lher pelo voto os representantes da localidade, são 
todos nomeados. 

Vejamos o que acontece na administração do 
Lago Sul - não a tomei por base por ter algo contra 
essa localidade. Só para exemplificar, ela possUI 66 
funcionários, sendo 32 comissionados e 34 cedidos, 
cujos salários variam de R$2.124,00 a R$306,00. O 
salário dos administradores é de R$5.700,00. 

Aproveito a oportunidade para convidar todos 
os Senadores, inclusive o nosso querido Senador 
Pedro Simon, um batalhador incansável nesta Casa, 
para conhecer mais de perto o que é Brasília. Quero 
levá-los à Brasília pobre. Que S. E~ faça tal qual o 
Senador Jefferson Péres, que foi ver de perto a si
tuação. Não afirmo que o meu projeto é o melhor; 
quero colocar Brasília em discussão. Que me per
doe o nobre Senador desta terra, Lauro Campos, 
mas, ao chegar a esta Casa fui saudado de maneira 
brilhante pelo Senador Valmir Campelo Bezerra, 
que, por saber ser eu um morador daqui, que ten~o 
empresas nesta cidade e que tenho um passado fir
me nesta terra, S. Ex- me chamava a atenção da mi
nha responsabilidade para com Brasília. 

Não quero ser inoportuno, mas quero chamar a 
atenção do Brasil dos brasileiros para a Capital da 
República. E ao fazer esta afirmação, encerro o meu 
pronunciamento. 

Durante o discurso do Sr. Francisco 
Escórcio, o Sr. Lauro Campos, deixa a ca
deira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. 
Jefferson Péres . 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra, por vinte minutos, ao Senador Laura 
campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Senador Casildo Maldaner ocupou a 
tribuna do ~nado, nesta tarde, para manifestar a 
sua alegria, o seu contentamento com os resultados 
da convenção do PMDB, realizada ontem, aqui na 
Capital Federal. 

Eu também senti - evidentemente em menor 
escala, por estar mais distanciado da sua agremia-

ção política -o contentamento, a alegria em ver q~e 
a máquina administrativa, a máquina do poder nao 
será utilizada para permitir que empresas estatais fi
nanciem uma propaganda direta ou subliminar em 
relação à aprovação da reeleição do Presidente da 
República. 

O ex-Deputado Maurílio Ferreira Lima há muito 
tempo vem confessando que colocará as 49 emisso
ras pertencentes ao conglomerado das comunicaçõ
es oficiais a serviço da reeleição de Fernando Henri
que Cardoso. Diz esse dirigênte da mais importante 
rede de emissoras estatais da América Latina que 
ele "deflagrará uma guerra televisiva numa guerra 
radiofônica para fazer com que a reeleição do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso seja vitoriosa·. E 
diz mais: "Quem não tem competência saia da raia". 
Ele tem a competência de dirigir empresas públicas 
brasileiras e, ao invés de divulgar a cultura, ele quer 
restabelecer no Brasil uma batalha campal em que, 
no lugar dos antigos jagunços, o Governo se valha 
da modema mídia. 

Portanto, a todo momento estamos encontran
do esse Estado despótico, simpático, desumano, 
que gastou na questão da reforma agrária apenas 
11% dos recursos destinados a esse grave proble
ma brasileiro, conforme denúncia feita pela imprensa 
neste País. Isso quer dizer que não apenas a infân
cia teve seus recursos economizados. O social não 
tem vez, mas as eleições, estas, sim, tiveram, até o 
processo da reeleição, o dom de fazer com que Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República redu
zisse o ritmo de suas viagens ao exterior. Tamanha 
a importância que concede a si e aos seus propósi
tos continuístas que deixou de viajar para o exterior, 
o que não deixa de ser uma conseqüência, talvez a 
única, positiva desse processo de reeleição. 

O que tem acontecido com a imprensa nacional 
é inédito. Moro em Brasllia há 36 anos e, com exceção 
do período que passei no exterior, de forma obrigató
ria, leio jornal diariamente e noto com satisfação que o 
órgão dos Diários Associados tem progredido muito, 
melhorado muito em praticamente todas as suas colu
nas, em todos os setores informativos. 

Nesses 36 anos nunca tinha visto um editorial 
de primeira página que ocupa, transversalmente, 
sua parte superior. Ao longo de 36 anos, como leitor 
deste jornal, nunca vi isso! E a que se deve tamanho 
destaque? Essa matéria trata da legitimidade da ree
leição que, discrepando um pouco do seu estilo em 
editoriais, tece uma série de considerações infunda
das e mal fundamentadas, procurando justificar a 
tese da reeleição, idéia à qual o próprio Presidente 
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Fernando Henrique Cardoso era desfavorável há tão 
pouco tempo, conforme sua suplente, Senadora Eva 
Blay, que votou contra esse objetivo exdusivo e am
bicioso do Presidente da República. 

O PMDB mostrou ser um Partido consciente e 
de grande responsabilidade histórica, sem se deixar 
embair pela campanha e pelas benesses do toma
lá-dá-cá que, como todos sabemos, serviria para o 
cumprimento do desiderato maior do Chefe do Exe
cutivo Federal. 

Diz o editorial, entre outras coisas, que ·a tese 
é legítima e não pode ser avaliada sob a inspiração 
de casuísmos e interesses menores, expressos em 
argumentos cabotinos e inconsistentes, que admi
tem a reeleição como princfpio, mas que pretendem 
dela excluir o atual Presidente da República. Por 
quê?· Sim, realmente foi casuística, quando era can
didato a Presidente da República Luiz lgnácio Lula 
da Silva, esses casuísmos de reduzir o mandato de 
cinco para quatro anos, de ameaçar com um siste
ma Par1amentarista, que transformaria lula, caso vi
torioso, numa rainha da Inglaterra, tendo ação ape
nas como Presidente da República, mas não como 
administrador, Presidente da administração brasilei
ra, como Primeiro Ministro, podemos dizer. 

Aqui, entre outras coisas, se afirma que deve
ríamos seguir o exemplo de outros países e que •a 
adoção do princípio reeletivo favorece o amadureci
mento de nossa democracia e o aperfeiçoamento 
das instituições•. 

Que saudade de Getúlio Vargas! Será que é 
preciso continuar dando curso a um programa de 
governo que, como nós todos estamos vendo, tem 
trazido o desemprego crescente, falências em as
censão e faz com que o Brasil continue colocado 
como o País, de acordo com a ONU, de mais desi
gual repartição de renda do mundo? 

O Correio Brazillense do dia 9 de janeiro de
fende a legitimidade da reeleição. No dia seguinte, o 
mesmo jornal, em sua manchete de primeira página 
publica: "Operação de guerra para aprovar reelei
ção". Operação de guerra para aprovar reeleição! 
Ora, se o governo considera que a sua proposição é 
legítima, que ele pode muito bem deixar que desta 
vez pelo menos o Congresso Nacional se manifeste 
de forma livre, no dia seguinte, verifica-se a confis
são de que uma operação de guerra para aprovar a 
reeleição está em andamento. Portanto, em comple
to conflito com o editorial da véspera. 

Publicou, no dia seguinte. o Correio BrazUiense: 

"Vale tudo ou quase tudo. Para garan
tir a aprovação da emenda da reeleição de 

Presidente da República na Câmara dos De
putados o Governo não vai economizar es
forços nem recursos. • 

E é legítimo isso. É revoltante. Como é possí
vel, sem ferir a linha do jornal, que num editorial se 
apresente com esses argumentos, que anteriormen
te foram jogados por terra, desmentidos da manche
te e no noticiário de primeira página do dia seguinte? 

• A ordem é atender a pedidos razoá
veis dos rebeldes, conquistar o apoio dos in
decisos e contar com todos os 513 Deputa
dos Federais em Brasma no dia da votação. 
Ninguém pode faltar", diz o Líder do Gover
no na Câmara, Deputado Benito Gama. 

Pois bem, se esse processo é legítimo, realmen
te não há como defender a legitimidade neste País. 

Gostaria de me referir a outro argumento, não 
o argumento do poder da mídia, do poder da convic
ção, mas o argumento que estampa as manchetes 
dos jornais, que invade os meios de comunicação -
a televisão e os rádios - e que assume os mais in
confessáveis caminhos para conquistar os votos ne
cessários à continuidade do Presidente da Repúbli
ca, que, se neste momento inicial pretende apenas o 
direito de se candidatar sem se desincompatibilizar, 
sem deixar a Presidência da República, imagine-se 
o que acontecerá nas eleições próximas, quando o 
Sr. Fernando Henrique Cardoso não pleitear apenas 
o direito à candidatura, mas for o candidato à reelei
ção, colocando todo o aparelho de Estado, toda a 
torça do Poder, todas as agências de um Governo 
despótico e centralizado, como é o presidencialismo 
brasileiro, a serviço de sua vitória eleitoral. 

Dizem também que os Estados Unidos consti
tuem um exemplo, porque o presidencialismo norte
americano admite a reeleição. Quanto a isso, não há 
dúvida. O Presidente Roosevelt, eleito em 1933, foi 
reeleito mais três vezes e morreu no princípio do seu 
quarto mandato. Mas os Estados Unidos não são 
exemplo para ninguém em matéria de governo demo
crático, em matéria de relações respeitosas para com 
o resto do mundo e de relações internas capazes de 
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fazer com que as eleições manifestem realmente a 
vontade livre dos cidadãos norte-americanos. 

Gostaria de ler um trecho a respeito do sistema 
norte-americano, de seu despotismo interno, escrito 
por Emest Hamblock, intitulado Sua Majestade, O 
Presidente. O autor desse livro foi, durante 25 anos, 
cônsul inglês no Aio de Janeiro e, obviamente, 
acompanhou e sabe muito bem de confissões como, 
por exemplo, do Presidente Franklin Roosevelt, que 

afirmou, em livro intitulado Os mil primeiros dias, 
escrito pelo seu secretário, que estava fazendo nos 
Estados Unidos o mesmo que Hitler estava fazendo 
na Alemanha e Stalin, na União Soviética. Portanto, 
se suas majestades, presidentes das Repúblicas, 
nesse sistema presidencialista despótico, podem se 
igualar e confessar que estão fazendo a mesma coi
sa que Hitler e Stalin, então, obviamente, não deve
mos seguir o exemplo desses governos que passa
ram de três estados da independência para as 50 
estrelas que hoje compõem o imperialismo norte
americano. 

A lei Helmes-Burton mostra que cada vez mais 
o poderio dos Estados Unidos e de seu governo pre
sidencialista transbordou das fronteiras nacionais e 
que aquele país pretende influenciar e continuar in
fluenciando nas principais decisões de todos os es
tados nacionais. É um país que, em sua ânsia de ex
pansão, transformou-se na maior potência imperia
lista do mundo, de acordo com o autor que acabei 
de citar. 

·o imperialismo raramente é consciente, a ati
tude é politicamente um defeito do regime presiden
cialista, que, em matéria de governo, contribui para 
uma autocracia ríspida e irresponsável, porque a ad
ministração pública, debaixo desse sistema, está in
dissoluvelmente ligada às maquinações dos grupos 
de líderes de um mesmo partido". E vai desfiando a 
série de medidas emanadas dos Estados Unidos, 
esse regime presidencialista que passou a admitir 
apenas uma reeleição no mandato de quatro anos, a 
partir da experiência com o Presidente Roosevelt, 
que ali permaneceu mais tempo do que Hitler per
maneceu no governo da Alemanha. 

Portanto, devemos procurar outros exemplos 
para seguir. Exemplos de países em que a democra
cia já avançou mais; talvez mesmo a de um país es
tranho, de tão longa, antiga e aprofundada é a sua 
democracia. Liechtenstein é um pequeno país onde 
o presidente da República, em vez de ser eleito des-

sa forma grosseira e degradante, é escolhido por 
meio de sorteio entre todos os cidadãos maiores 
existentes naquela república realmente democrática. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi
dente, peço a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - V. 
Ex- tem a palavra, como Líder, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, gostaria de registrar nesta ses
são, de forma comovida, o passamento do jornalista 

José Carlos Bardawill. live o privilégio de conviver 
com Bardawill durante alguns anos e de ter tido a 
possibilidade de transformar nossa convivência 
numa fraterna amizade. Acompanhei os últimos 
anos de sua vida de brava luta contra a doença que 
lhe acometeu. 

Era impressionante assistir, no dia-a-dia, a tena
cidade e a disposição de Bardawill em continuar traba
lhando, em continuar assinando sua coluna semanal 
da revista lstoÉ, em continuar pessoalmente visitando 
cada urna de suas fontes, cada um de seus amigos, 
ainda que com o auxmo de bengala, ainda que sofrido 
pelo tratamento que lhe era imposto. 

Poucas vezes vi uma pessoa tão determinada 
a viver. 

José Carlos Bardawill, totalmente lúcido até os 
seus últimos dias, fazendo urna análise sempre mui
to inteligente e muito clara do cenário político nacio
nal, além de jornalista experiente, arguto, competen
te, sério e determinado, era um grande amigo. E 
além de grande jornalista e grande amigo, era um 
grande brasileiro, um homem que fazia da sua pena 
e do seu espaço na imprensa nacional urna constan
te l~ta por um outro país, um país mais justo, menos 
desigual. 

live o privilégio, há pouco tempo, de recebê-lo 
em minha casa, num domingo à noite, com alguns 
outros jornalistas da revista lstoÉ. Bardawill já vinha 
se submetendo a um tratamento forte, mas mantinha 
sua lucidez de sempre, seu bom humor e seu ines
gotável otimismo em relação ao Pafs. 

Registro aqui este pesar. José Carlos Bardawill 
vai fazer muita falta ao jornalismo brasileiro, à im
prensa nacional. Quero registrar os nossos votos de 
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condolências, de solidariedade à famflia, aos seus fi
lhos de quem gostava tanto, e estender es~ solida
riedade e essas condolências à revista lstoE. 

O Sr. Elclo Alvares- V. Ex- concede-me um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Se me 
pennite, Senador Jefferson Péres, que preside esta 
sessão, gostaria de ouvir o Senador Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Neste 
apagar das luzes de uma sessão na qual não haverá 
mais oradores, Senador José Roberto Arruda, e con
siderando ainda o tema que V. Ex- aborda- o faleci
mento do jornalista Bardawill - vamos ser tolerantes 
e permitir o aparte do Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elclo Alvares- Inicialmente, quero agra
decer à Mesa a deferência da permissão do aparte. 
No momento em que o Senador José Roberto Arru
da faz o registro do falecimento do jornalista José 

Carlos Bardawill, sinto-me também, ditado por um 
impulso íntimo, no dever de prestar um pequeno de
poimento a respeito de sua atuação. Quando che
guei aqui como Deputado, nos idos de 1_970, enco~
trei Bardawill, bem moço, cheio de entustasmo, parti
cipando com afinco de todo o processo .de redemo
cratização do País. José Carlos Bardaw1ll, na lst~É, 
apenas reiterou o que foi na Veja e em outros órgaos 
de comunicação. Na lstoÉ ele se alçou. inclusive, a 
um cargo de direção e fazia, com muita proprieda~e. 
uma página que eu considerava um modelo de JOr
nalismo. Bardawill jamais fez concessões a qualquer 
notícia que não fosse verdadeira, tinha o prazer da 
notfcia extraordinária, buscava os Senadores com 
uma insistência notável. Bardawill fazia, às vezes, 
quatro, cinco ligações em um mesmo dia ~ara anali
sar a notícia. Sua busca de verdade era tao notável 
que a conversa, às vezes longa, n~o _tinha sequ.er 
um registro, mas formava sua conv1cçao a respe1to 
dos fatos. Ele foi para todos nós, políticos, um exem
plo de exercício de atividade profissional, de respeit? 
ético. Bardawíll jamais desmereceu qualquer posi
ção que não fosse do fortalecimento deste Poder. 
Isso é fundamental. Ele sempre teve esse cuidado, 
sabia que o Poder Legislativo era fundamental à de
mocracia e dava essa demonstração. A doença já o 
consumia de maneira inexorável e Bardawill nos 
passava uma lição de vida. Abstraído o jornalista bri
lhante que foi, ilustrando com muita inteligência as 
páginas da lstoÉ, Bardawill era uma lição de ~ida 
para todos nós: sabia da sua doença. conhecia o 
seu desfecho, mas em momento algum perdeu a es-

perança de que pudesse, por meio de um tratamen
to, às vezes penoso, atingir o objetivo -a cura. E, no 
final, já me dizia: já não luto para ter a certeza de 
que vou vencer a doença, luto para levar os meus 
dias um pouco mais além. Homem pobre que era, 
precisou se submeter a uma cirurgia e várias pes
soas participaram do episódio, sabendo que ele era 
um jornalista de uma integridade muito grande. José 
Carlos Bardawill conseguiu fazer a cirurgia que era 
seu objetivo. Após a cirurgia, inteligente, lendo muito 
a respeito da doença, compreendeu que seus dias 
representavam apenas uma etapa de esperança, 
porque inevitavelmente a doença o iria vencer, como 
aconteceu no dia de ontem. Neste momento, asso
cio-me às homenagens prestadas ao grande jorna
lista pelo Senador José Roberto Arruda. Fui amigo 
pessoal de José Carlos Bardawill e tenho certeza 
que todo o Senado da República, principalmente 
aqueles que aqui estão há bastante tempo, sabem 
que Bardawill foi um exemplo de profissional correto 
e, acima de tudo, de um jornalista amante da verda-
de, que não fazia concessões para que a su~ opi
nião, a sua verdadeira análise, não sofresse dtstor
ções da paixão ou de interesses outros que não fos
se o interesse de homenagear a verdade. Estamos 
de luto, porque o jornalismo brasileiro perdeu um 
grande jornalista. Mas temos a convicção de que o 
exemplo de José Carlos Bardawill vai servir a todos 
os jornalistas da modema geração como uma figura 
luminosa, estelar e, acima de tudo, respeitada pelos 
polfticos brasileiros. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Agradeço 
à Mesa e ao Senador Elcio Alvares por esse aparte. 

Finalmente, quero áJZer que, além de surpreendi
do e triste com o faler.irn.ento de Bardawill, estando 
fora de Brasma, não compareci à sua solenidade de 
despedida. Isso me entristeceu mais ainda. Fiquei 
mais triste quando me lembrei que, na quarta-feira 
passada, recebi um chamado teletOnico de Bardawill e 
que, devido às nossas correrias do Senado, não retor
nei à sua ligação. Portanto, perdi a oportunidade de fa
lar com meu amigo Bardawill uma última vez. 

Mas é importante registrar aqui que nós, Sena
dor Elcio Alvares, eu e tantos outros, perdemos um 
amigo. O Senado perdeu um jornalista político com
petente, que, por muitas vezes, no cafezinho, trocou 
idéias com a gente de forma tão lúcida e correta. A 
revista lstoÉ perde um grande profissional; a im
prensa brasileira perde um grande jornalista; o País 
perde um grande analista da cena política. Mas é 
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claro que é à sua famma que dedicamos as nossas 
mais vivas condolências. 

FICO pensando que, neste momento, provavel
mente, o Baroawill, bem humorado que era, deve ser o 
único a saber como vão terminar estes dias políticos 
que estamos vivendo. A consolação é que ele não vai 
poder publicar, mas tenho certeza - eu, que acredito 
em freqüências acima da inteligência humana - de 
que Bardawill está se deliciando com o fim desses epi
sódios polrticos que nós, comuns mortais, não sabe
mos exatamente como vão terminar. Ele já sabe, mas, 
em compensação, não poderá publicá-los. 

Ao meu amigo Bardawill, o nosso derradeiro 
abraço; ao nosso jornalista Bardawíll, a nossa eterna 
saudade. 

o Sr. Eduardo Supllcy- Pennite V. Exl um 
aparte no mesmo sentido? 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sena
dor Eduardo Suplícy, peço-lhe que seja breve, porque 
fui tolerante, tendo em vista o final da sessão. De qual
quer modo, apelo a V. Ex- para que seja breve. 

o Sr. Eduardo Supllcy- Apenas quero solida
rizar-me, nesta homenagem, a todos aqueles que, 
como o Senador José Roberto Arruda e outros que 

já se pronunciaram, extemaram o pesar à família do 
jornalista José Car1os Bardawill, que s-::mpre soube 
dignificar o exercfcio da sua profissão. como jornalista 
na lstoÉ e em outros órgãos da imprensa brasileira 

Tratava-se de um dos jornalistas ma,., IJPm ir 
fonnados e que melhor procurava realizar sua rr'J:rs
são. Portanto, em nome do Partidos dos Traoa!na
dores, também extemamos as nossas condo!ências 
à famrlia, e nossas homenagens a ele, que enfren
tou com coragem e exemplarmente a doença que o 
acometeu. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a Ordem do Dia da ses
são deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 
quatorze horas e trinta minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERIMENTO N12 1.166, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

1.166, de 1996, do Senador Raviano Melo, solicitan
do, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 

Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n11 41 , de 1996, de sua autoria, que 
introduz alterações na Lei n11 8.629, de 25 de feverei
ro de 1993. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 58, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 58, de 1996 (n2 693/95, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a jornada de trabalho de 
Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Traba
lho e Médico Veterinário, dà Administração Pública 
Federal direta, das autarquias e das fundações pú
blicas federais, e dá outras providências, tendo 

Pareceres sob n2s 564 e 674, de 1996, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania: 111 pro
nunciamento: favorável; 2V pronunciamento (so
bre a emenda oferecida perante a Mesa): favorável. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 62, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n12 164, de 1995) 

Projeto de Lei da Câmara n2 62, de 1995 (nQ 

1.164/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presi-

dente da República, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos So
ciais) 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N11 164, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos tennos 
do art. n11 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com 
Projeto de Lei da Câmara n11 62, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n11 164, de 1995, de 
autoria do Senador José Bianco, que altera os arts. 
27 e 34 da Lei n11 5.197, de 3 de janeiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Cooslituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais) 

O SR.PRESIDENTE( Jefferson Péres) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h30mín.) 
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Ata da 6ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 14 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Levy Dias 
E mandes Amorim, Ney Suassuna e Joel de Hollanda. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade _ Antônio Carlos Magalhães _ 
Antonio Carlos Valadares Artur da Távola Bene
dita da Silva Beni Veras Bernardo Cabral Car
los Patrocínio Carlos Wilson Casildo Maldaner 
Coutinho Jorge _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ 
Élcio Alvares _ Emilia Fernandes _ Epitácio Cafe
teira _ Ernandes Amorim _ Esperidião Amin _ 
Fernando Bezerra Flaviano Melo Francelina 
Pereira Francisco Escórcio Freitas Neto 
Geraldo Melo Gilberto Miranda Gilvan Bor
ges _ Guilherme Palmeira _ Hugo Napoleão _ 
Humberto Lucena Íris Rezende _ Jader Barba
lho _ Jefferson Peres _ João França _ João Ro
cha Joel de Hollanda Jonas Pinheiro Jo
saphat Marinho _ José Agripino _ José Alves _ 
José Bianco José Eduardo José Eduardo Ou
tra _José Fogaça _José lgnácio Ferreira _José 
Roberto Arruda _ José Sarney _ Júlio Campos _ 
Júnia Marise _ Lauro Campos _ Leomar Quinta
nilha _ Levy Dias _ Lucídio Portella _ Lúcio Al
cântara Lúdio Coelho Marina Silva _ Marluce 
Pinto _ Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ Ney 
Suassuna Onofre Quinan Osmar Dias _ Pe
dro Simon _ Ramez Tebet _ Regina Assumpção 

Renan Calheiros Roberto Freire Roberto 
Requião _ Romero Jucá _ Romeu Tuma _ Ronal
do Cunha Lima _ Sebastião Rocha _ Sérgio Ma
chado_ Teotónio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ 
Vilson Kleinúbing _ Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 76 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N2 4, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Projeto de Lei do Sena
do n2 79, de 1995. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei 
do Senado n2 79, de 1995, que dispõe sobre o salá
rio-educação, previsto no art. 212, §52 , da Constitui
ção Federal, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de janeiro 
de 1997. - Emandes Amorim, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Antonio Carlos Valadares -
Eduardo Supllcy. 

ANEXO AO PARECER N2 4, DE 1997 

Dispõe sobre o salário-educação, 
previsto no art. 212, §52, da Constituição 
Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 2 O salário-educação, contribuição social 

prevista no art. 212, § 52 , da Constituição Federal, 
destina-se ao financiamento, como fonte adicional, 
do ensino fundamental público, sendo devido pelas 
empresas e equiparados sujeitos, na forma da lei es
pecífica, à contribuição para a seguridade social. 

Parágrafo único. As empresas e equiparados 
poderão deduzir, do valor devido do salário-educa
ção, a aplicação realizada no ensino fundamental de 
seus empregados e dependentes. 

Art. 22 A alíquota do salário-educação é de 
2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor das 
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título 
no decorrer do mês, pelas empresas e equiparados 
aos segurados empregados, empresários, trabalha
dores avulsos e autónomos que lhes prestem servi
ços. 
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§ 111 Integram a receita do salário-educação os 
rendimentos financeiros oriundos de suas aplicaçõ
es, assim como os acréscimos legais a que estão 
sujeitos os contribuintes em atraso. 

§ ~ O salário-educação está sujeito aos mes
mos prazos de recolhimento, sanções e demais con
dições relativas às contribuições da seguridade so
cial que possuam a mesma base de incidência, sem 
prejuízo de outras penalidades específicas. 

§ J!! O salário-educação não tem caráter remu
neratório na relação de emprego e não se vincula, 
para nenhum efeito, ao salário ou à remuneração 
percebida pelos empregados das empresas e equi
parados compreendidos por esta Lei. 

Art. J!! São isentos do recolhimento do salário
educação: 

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

11 - as instituições públicas de ensino de qual
quer grau e modalidade; 

III - as instituições filantrópicas hospitalares e 
de assistência social, portadoras do certificado de 
utilidade pública federal, que não distribuam, sob 
qualquer forma, lucros, bonificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou associados. 

Art. 42 O montante da arrecadação do salário
educação será recolhido em favor da União e os re
cursos que compõem a sua receita serão mensal
mente distribuídos em cotas da seguinte forma: 

I- 60% (sessenta por cento) em favor dos Esta
dos e do Distrito Federal, sendo que pelo menos metade 
do valor atribuído a cada Estado deverá ser redistrib~,.;ída 
mensalmente aos Municípios, em conformidade com os 
critérios fixados nos incisos do§ 12 deste artigo; 

11-40% (quarenta por cento) em favor dos Mu
nicfpios. 

§ 12 As redistribuições referidas neste artigo 
serão feitas de acordo com fórmula de domínio pú
blico que indua: 

I - matrícula e déficit de escolaridade no ensi
no fundamental; 

11 - estimulo ao esforço despendido, conforme 
parâmetros quantitativos e qualificativos, em favor 
do ensino fundarnentat, 

III- inverso da receita tributária per capita. 
§ 22 A importância equivalente a 1% (um por 

cento) do montante recolhido caberá ao responsável 
pela administração, arrecadação e fiscalização do 
salário-educação. 

§ 311 A União poderá reservar até 4% (quatro 
por cento) do montante recolhido do salário-educa
ção para o desenvolvimento de atividades de pes
quisa e avaliação educacionais ao ensino fundamen
tal. 

Art. 52 As redistribuições das cotas do salário
educação poderão, mediante convênios com os Es
tados, o Distrito Federal e os Municípios, se envia
das diretamente aos estabelecimentos de ensino, 
sem prejuízo da prestação de contas. 

Art. 62 Todas as transferências de recursos do 
salário-educação aos Municípios são condicionadas a: 

I - aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita de impostos, indusive transferên
cias, na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

11 - oferta de vagas no ensino fundamental 
compatível com sua respectiva capacidade de aten
dimento, definida pela razão entre os recursos de 
uso constitucionalmente obrigatórios na manutenção 
e desenvolvimento do ensino e o custo anual do alu
no, relativo ao padrão mínimo de qualidade; 

III - cumprimento das metas globais fixadas 
para cada entidade beneficiária, pelo órgão compe
tente do respectivo Poder Executivo; 

IV - política de remuneração do magistério, 
com piso salarial nunca inferior ao salário mínimo, e 
ingresso por concurso público; 

V - prévia existência do Estatuto do Magistério 
Municipal, aprovado por lei. 

Parágrafo único. Caberá à União e aos Esta
dos prestar, em caráter supletivo, assistência técnica 
aos Municípios para que estes possam implementar 
as condições exigidas nos incisos deste artigo. 

Art. 72 As transferências de recursos do salário
educação aos Estados e ao Distrito Federal são condi
cionadas à aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita de impostos, inclusive transferências, 
na manutenção e desenvoMmento do ensino. 

Parágrafo único. O descumprimento das defini
ções estabelecidas nos arts. 42 e 62 desta lei, no que 
se refere às transferências de recursos do salário
educação dos Estados a seus Municípios, implicará 
a suspensão do envio da respectiva cota estadual. 

Art. 82 As cotas do salário-educação atribuídas 
e não liberadas, em função do descumprimento das 
condições previstas nos arts. 42 , 6 e 72, serão redis
tribuídas proporcionalmente às demais entidades 
beneficiárias. 

Art. 92 O montante dos recursos oriundos do 
salário-educação será entregue mensalmente ao 
gestor educacional da União, nas condições que 
permitam o melhor cumprimento da finalidade da 
respectiva contribuição social e transferidos às enti
dades beneficiárias no prazo máximo de dez dias. 

Art. 1 O. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias, a partir de sua promul
gação. 
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 

expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

111 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N11 19, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Resolu
ção n11 118, de 1996, de iniciativa da Comissão Dire
tora, que altera o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal. 

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1997. - Ja
der Barbalho- Hugo Napoleão- Sérgio Machado 
- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, 
na forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N11 20, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 211 da 

Constituição Federal, 216 e 217 do Regimento Inter
no do Senado Federai, sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado da Fazenda, as seguintes informações: 

1) relacionar os nomes dos credores e respec
tivos valores da dívida externa brasileira que teria 
sido paga no período de 1982 a 1984, cujas opera
ções foram objeto de emissão de recibos de imposto 
de renda do Brasil, documentos esses utilizados 
para abater o imposto devido ao Rsco norte-ameri
cano pelos mencionados credores; 

2) esclarecer se os valores do imposto de ren
da mencionado no item anterior, constantes dos re
cibos, foram efetivamente deduzidos da quantia de
vida a título de imposto de renda; 

3) encaminhar cópia dos referidos recibos; 
4) encaminhar cópia de Parecer da Secretaria 

da Receita Federal que, à época, concluía pela auto
rização da emissão dos recibos antes referidos. 

Justificação 

Os esclarecimentos ora solicitados e os docu
mentos requisitados devem-se a notícias veiculadas 

pela imprensa nacional (Folha de S. Paulo, edição de 
29-12-96), segundo as quais os renegociadores da 
dívida externa brasileira, para obterem novos finan
ciamentos, valeram-se de artifício jurídico-tributário 
para beneficiar bancos estrangeiros perante autori
dades fiscais norte-americanas. 

Embasados no princípio que rege as Conven
ções para evitar a dupla tributação e prevenir a eva
são fiscal, os negociadores da dívida externa de 
nosso País, segundo a imprensa, com a chancela do 
Banco Central do Brasil, teriam fornecido recibos fic
tícios de recolhimento do imposto de renda sobre 
parcelas correspondentes ao serviço da dívida paga. 

Consoante a Folha de S.Paulo, verbls: 

• ... os recibos não passam de ficção. O 
imposto não teria sido efetivamente pago, já 
que quem o recolheu o BC - tem imunidade 
e é parte do próprio governo brasileiro. Para 
o IRS, o dinheiro saiu e entrou nos cofres do 
governo brasileiro, para maquiar um paga
mento. 

Segundo o IRS, a manobra ficou mais 
clara quando se constatou que o governo 
brasileiro não deduziu o valor dos impostos 
dos pagamentos que estava efetuando aos 
bancos credores. 

Portanto, os bancos norte-americanos 
receberam seus lucros livres de impostos e 
ainda tiveram a oportunidade de deduzir ou
tros tributos nos EUA.· 

Tendo em vista as graves denúncias formula
das e visando do esclarecimento dos fatos efetiva
mente ocorridos, estamos certos de que a solicita
ção que ora encaminhamos terá curso nesta Casa 
que, nos termos constitucionais, tem como atribui
ção específica a fiscalização e o controle dos atos 
do Poder Executivo (C.F. art. 49, X). 

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1997. -
Senador Gilberto Miranda 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO Nll21, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do arts. 50, § 211, da 

Constituição Federal 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do 
Turismo as seguintes informações: 

a) Relação das empresas importadoras e ex
portadoras cadastradas no período de competência 
de janeiro de 1980 a dezembro de 1991, pela Ca
cex!Decex. 
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Justificação 

A solicitação dessa relação prende-se aos se
guintes fatos: 

a) A ex-Cacex foi autorizada pela Lei n11 2. 145, 
de 29 de dezembro de 1953, a cobrar taxa percen
tual para emissão das guias de importação; 

b) O Decreto-Lei n11 1.416, de 25 de agosto de 
1975, alterou o art. 1 O da Lei 2.145/53 modificando o 
percentual e conferindo-se a natureza de tributo; 

c) A Lei n11 7.690, de 15 de dezembro de 1988, 
deve nova redação ao anterior art. 1 O da Lei n11 

2.145/53 aumentando o percentual relativo à emis
são da guia de importação; 

d) O Supremo Tribunal Federal declarou a in
constitucionalidade da taxa de licenciamento de im
portação, criada pela Lei n11 2.145/53 com a redação 
pelo art. 111 da Lei n11 7.690/88, em acórdão publica
do no DOU de 1 0.2-95; 

e) O Senado Federal editou a Resolução n11 

73195, suspendendo a eficácia do art. 1 O da Lei n11 

2.145/53, com a redação pelo artigo 1 11 da Lei n11 

7.690, de 15 de dezembro de 1988; 
f) Este partamentar está procedendo estudos 

sobre o passivo fiscal, contencioso e administrativo 
da União, inclusive autarquias. 

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1997. -
Senador Gilberto Miranda. 

(À Me.x1 para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento 
Interno desta Casa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 22, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no artigo 50, parágrafo 211, da 

Constituição Federal e no artigo 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicita
das ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Adminis
tração Federal e Reforma do Estado as informações 
que se seguem: 

1 - Qual o montante dos recursos alocados 
pela União ao Estado de Roraima nos anos de 1990, 
1991, 1992, 1993 e 1994 destinados ao pagamento 
de pessoal federal que, nesse período, prestou ser
viços àquela Unidade da Federação. 

2 - Qual foi o total repassado, sob a mesma ru
brica, nos anos de 1995 e 1996, especificando-se os 
valores mês a mês, com as respectivas datas de 
transferências desses recursos. 

Justificação 

Segundo consta, os repasses da União para 
pagamento dos servidores federais não optantes e à 
disposição do Estado de Roraima têm diminuído ano 
a ano, como conseqüência de aposentadorias, 
tra.1sferências e redistribuições. 

Tendo em vista que a remuneração desses 
servidores têm sido a mais importante atividade eco
nômica do novo Estado, se não a única, a sua gra
dativa diminuição está gerando um quadro de incer
tezas quanto aos danos que poderá provocar na ma
croeconomia estadual. 

Dar porque a necessidade dos esclarecimentos 
aqui solicitados, que embasarão uma análise mais 
consistente das perspectivas futuras. 

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1997. -
Senador Romero Jucá. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do art. 216, III, do Regimento Inter
no desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - En
cerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n2 64, de 
1996 (n2 7.865/86, na Casa de origem), de iniciativa 
jo Presidente da República, que institui o Sistema 
Nacional de Armas - SINARM, estabelece condições 
para o registro e para o porte de arma de fogo, defi
ne crimes e dá outras providências, tramitando em 
conjunto com os Projetas de Lei do Senado n2s 196 
e 200, de 1996. 

Ao Projeto foi oferecida uma emenda que vai 
ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

EMENDA N11 18-PLEN 

Adite-se ao§ 211, do Art. 72 do Projeto de Lei da 
Câmara n2 64, de 1996, a expressão: 

• .. . e da Defenso ria Pública da 
União ... • 

Ficando assim redigido: 

Art. 72 ( .... ) 
§ 211 O Porte Federal de Arma de Fogo, 

registrada, é inerente a função de Presiden-
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te e Vice-Presidente da República, Ministros 
de Estado, Ministros de Tribunais Supe
riores, Congressistas, Juízes Federais e 
Membros do Ministério Público Federal, da 
Advocacia-Geral da União da Defensaria 
Pública da União. 

Justificação 

Evidencia ser o fundamento à definição de 
quais Agentes Públicos farão jus ao Porte Federal 
de Arma de Fogo a intervenção em atos de justiça, 
realidade ocasionadora de circunstâncias as mais di
versas, as quais colocam em risco a segurança pes
soal dos nelas envolvidos, mais ainda quando a in
tervenção é em sede de Jurisdição Criminal. 

É fato, também, que os Defensores Públicos 
da União, a exemplo do Ministério Público e da Ad
vocacia da União, se verem envolvidos em situações 
análogas, posto a defesa de determinados interes
ses excluírem outros, expondo o defensor às reaçõ
es mais diversas do que se julgar prejudicado por 
sua intervenção. 

Não se olvida, ainda, ex do art. 134, caput, da 
Constituição, ser a Defensaria Pública incumbida da 
orientação jurídica e defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, consoante disposto no art. 134, ca
put, da Constituição da República, disso deriva ser a 
ação da Defensaria Pública dirigida em favor dos 
mais fracos e, por isso, colidente com os interesses 
dos mais fortes econômica e socialmente; daí, faze
rem jus os seus membros da proteção pessoal ine
rente ao direito de portar arma de fogo. 

Por fim, a inclusão da Defensaria Pública da 
União no uso do dispositivo, além de justeza subs
tantiva, orienta-se a aperfeiçoar a proposta, resga
tando a isonomia de tratamento entre os agentes es
senciais ao funcionamento da justiça, porquanto, à 
luz do Cap. IV, do Tit. IV da Constituição da Repúbli
ca, é a Defensaria Pública da União contada dentre 
esses, daí o seu não incluir revelar-se discriminató
rio e, por isso. ilegal e injusto. 

Brasília-DF, 7 de janeiro de 1997. - Senador 
José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 11 Se
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

OF/GABIIIN11 11 

Brasllia, 14 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Emerson Olavo Pires passa a integrar, na qualidade 

de Suplente, a Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao 
Deputado Ubaldo Correia. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Deputado Mi
chel Temer, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSUPSC. 

OF/GLPMDBIN11 15/97 

Brasma, 13 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Ronaldo Cunha 
Lima, como membro titular, em substituição à Sena
dora Marluce Pinto, na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Rscalização. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração.
Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

SGMIP n11 36 

Brasília, 14 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunica a Vossa Excelên

cia que o Bloco Parlamentar PFLIPTB indicou os 
Deputados Paulo Cordeiro, como titular, em substi
tuição ao Deputado Pedrinho Abrão, e Etevaldo 
Grassi de Menezes, como suplente, para integrarem 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Rscalização. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço. - Luís Eduardo, Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 111 

Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N11 26/97 

Brasília, 14 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação da Senadora Marluce Pinto, 
corno membro suplente, na Comissão Mista de Pla
nos, Orçamentos Públicos e Rscalização, em substi
tuição ao Senador Silva Junior. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Será feita a substituição solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 
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Concedo a palavra, por permuta com o Sena
dor Mauro Miranda, ao Senador Ney Suassuna, por 
vinte minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, aproveitei as 
festas de fim de ano para visitar alguns países da 
África e da Ásia. Corno não poderia deixar de ser, 
até por dever de ofício, interessei-me em conhecer 
de perto as experiências humanas com vistas à di
namização da economia daqueles países e à recen
te inserção dos excluídos e marginalizados no pro
cesso produtivo daqueles países. 

Em muitas oportunidades, defendi, desta tribu
na, a crença no potencial dos modelos alternativos 
de desenvolvimento que prescindem de soluções 
puramente governamentais. 

No Brasil, a presunção de que as resoluções 
racionalmente cria!ivas e eficientes passam pelo en
volvimento não governamental da sociedade organi
zada encontra um excelente referencial nas campa
nhas de solidariedade promovidas pelo sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, e por vários projetas 
no âmbito de pequenos municípios, do tipo "Gente 
que faz". 

Ainda desta tribuna, extemei, recentemente, a 
minha perplexidade com o marasmo que faz com 
que o Brasil permaneça patinando, há meio século, 
com o rótulo de "país do futuro", sem que o futuro ja
mais chegue. Igualmente, registrei nesta tribuna a mi
nha inconformidade diante do fato de o Brasil, em 1993 
e 1994, ter apresentado um déficit de quase US$2 bilh~ 
es na conta turismo. Dois bilhões de dólares, Sr. Presi
dente, Srlls e Srs. Senadores, é muito dinheiro! 

Dizia eu, naquela oportunidade, entender como 
algo paracbxal e extremamente preocupante o fato de 
um país com um potencial turístico sem paralelo ser ob
rigado a gerar divisas em outras atividades e setores 
para pagar as despesas de turistas brasileiros no exte
rior, a fim de equilibrar o seu balanço de pagamento. 

Pois bem, Sr. Presidente, se-s e Srs. Senado
res, imbuído dessas preocupações, desembarquei 
primeiro na África do Sul e me surpreendi com o fato 
de que este País, que até pouco tempo tinha proble
mas sociais terríveis, está superando rapidamente 
as suas diferenças, está-se organizando em ritmo 
galopante e já recebe uma massa de turistas incri
velmente grande; um País que enfrentava uma guer
ra com seus vizinhos, que tinha um apartheid, en
fim, um País com todas aquelas dificuldades está ra
pidamente construindo estradas, duplicando-as e 
tudo o mais. 

Em seguida, Sr. Presidente e S~ e Srs. Sena
dores, fui a Bali e lá também verifiquei uma massa 
gigantesca de pessoas visitando e desenvolvendo 
aquele País. Mas minha surpresa principal, Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Senadores, foi a Tailândia. 

A Tailândia é um País com cerca de 700 mil 
km2 -10% do Brasil-, com metade da nossa popula
ção- 60 milhões de habitantes -, mas quem por lá 
passa, hoje, vê suas estradas sendo quadruplicadas 
de ponta a ponta. Fui do sul ao norte do País e havia 
turistas por todo canto. A Tanândia recebeu, no ano 
que passou, sete milhões de turistas, contra o Brasil 
que recebeu um milhão e oitocentos mil. 

Os hotéis são de orimeiríssima qualidade e ba
ratos, e há uma Polícia turística para facilitar a vida 
do turista, que é recebido como alguém que traz em
prego para o motorista de táxi, para os que traba
lham nos hotéis e nos restaurantes. 

A Rainha e a Princesa daquele País - pois tra
ta-se de um Reino - também buscaram soluções 
para a sua economia, criando escolas para incenti
var principalmente o artesanato. 

Hoje, a seda tailandesa é respeitada mundial
mente e os entalhes tailandeses decoram quase todas 
as casas de classe média do mundo. O povo humilde 
aprende a trabalhar com palha, com madeira, com 
metal, com seda e o País todo respira otimismo. 

Como os invejei, Sr. Presidente! Como queria 
que aquela febre de desenvolvimento e aquilo que lá 
está sendo feito estivesse sendo feito no meu País! 
No meu País, onde as estradas estão cada vez pio
res; no meu País, em que há tanta gente desempre
gada; no meu País, onde perdemos dias e dias dis
cutindo assuntos políticos como a reeleição, que já 
poderia ter sido votada. 

Não estamos elegendo o Presidente, neste 
momento, estamos apenas mudando urna regra, as
sunto que já poderia ter sido resolvido, passando-se 
a discutir os problemas realmente sérios da Repúbli
ca, que são: saúde, educação, estradas, portos, 
agricultura, ou seja, deveríamos estar fora dessa pa
ralisia política, fora dessa discussão política, lutando 
por coisas sérias. 

Vi uma febre, Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, uma febre no bom sentido, que está transfor
mando um país pequeno, do interior da Ásia, em 
mais um Tigre. Eles têm dificuldades de ordem polí
tica etc, mas não estão perdendo tempo. Por outro 
lado, vejo um país gigantesco como o Brasil parali
sado em discussões inócuas e estéreis. 

Lamento enormemente o aue está acontecen
do, princioa!mente no que se refere ao turismo no 
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Brasil. Sr. Presidente, insistimos em acreditar que só 
existirá turismo se houver bons hotéis, especialmen
te se forem feitos de mármore e granito. Outra bale
la. Há algum tempo, viajava pela África, e fiquei sur
preso em ver hotéis cinco estrelas inteiramente de 
lona, como é o caso do Govemor Camp, no Quênia, 
na fronteira da Tanzânia. 

Sr. Presidente, quando se quer, se faz. Ternos 
a possibilidade de desenvolver um turismo barato. 
Mas isso é impossível. Está se instalando aqui a Ga
ruda, da Indonésia. Essa Companhia, a Garuda, que 
tem corno símbolo a águia da Indonésia, que está 
oferecendo passagens para o Brasil a US$1.200, 
coisa que as nossas companhias só conseguem ofe
recer, abaixando tudo o que podem, por US$2.200, 
ou seja, US$1.000 a mais. Por quê? Porque os nos
sos aeroportos são os mais caros do mundo; porque 
cada vez que se estaciona um avião tem que se pa
gar 50% a mais para os novos aeroportos - aliás, 
que estão como pencas de emprego; porque paga
mos quase 50% a mais pelo preço do querosene; 
porque os nossos juros são os mais altos. Enfim, o 
nosso turismo não tem viabilidade devido aos preços 
exorbitantes dos nossos hotéis, e de sua má quali
dade. Nossas passagens aéreas são caras, portan
to, não há uma política pró-turista. O turista, ao che
gar aqui, já começa sendo assaltado pelo motorista 
de táxi. Sendo assim, em um ano, só conseguimos 
receber, no nosso País, 1 milhão e 800 mil turistas, 
ao passo que o Uruguai recebeu 3 milhões, a Tailân
dia, 7 milhões e a Espanha, 60 milhões. 

O Sr. Roberto Requião- Permite-me V. E;xll 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Com grande satisfação. 

O Sr. Roberto Requião - Senador, na verda
de, é um aparte para um esclarecimento. Gostaria 
de saber se na Tailândia há reeleição. 

O SR NEY SUASSUNA - Nobre Senador, in
vejei os tailandeses porque lá está havendo urna fe
bre, no bom sentido, de desenvolvimento. As estra
das estão quadruplicadas. Senador Roberto Re
quião, ninguém está perdendo tempo em discussões 
estéreis. Lá, todos estão preocupados com o desen
volvimento do país - era exatamente isso o que eu 
queria para o meu País. 

Estou de acordo com V. E;xll. Estamos perden
do tempo, sim, porque essa questão da reeleição já 
deveria ter sido resolvida. Tínhamos que estar discu
tindo outras questões corno a construção de estra
das, o turismo, a educação, a saúde. 

O Sr. Roberto Requião- Lá, o regime é presi
dencialista com reeleição? 

O SR. NEY SUASSUNA - Não. iá, é uma mo
narquia. 

O Sr. Roberto Requião- Então. é um sonho 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. NEY SUASSUNA- V. EJ<'l conduz o as
sunto para uma área na qual não quero adentrar. Na 
realidade, tive inveja em ver um oaís pequeno rece
bendo 7 milhões de turistas e duplicando, quadrupli
cando a sua economia, enquanto que, aqui, o povo 
está querendo estradas e não as temos; querendo 
escolas e também não as temos. porque a classe 
política está discutindo assuntos que interessam 
apenas à classe política, mas não ao desenvolvi
mento do País. 

Por essa razão, ocupo hoje a tribuna par? diz9r 
da minha preocupação no que se refere a es:_ = :;,.s
sunto, achando que temos que resoivê-los, a r1m c~ 
trabalharmos realmente no que interessa à mssa 
República: o nosso desenvolvimento. O povo quer 
realizações, quer soluções e temos que dar ao povo 
o que ele quer; é por isso que estamos aqui. 

Lamento, Senador, com profunda tristeza o 
nosso aparato turístico, que é impróprio. Estamos no 
caminho errado. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
alertar as autoridades federais quanto a esse asoec
to, pois temos que mudar o nosso modelo. Nossas 
passagens aéreas são as mais caras do mundo. e 
isso não é culpa apenas das nossas emoresas. E:n 
nenhum país da América do Sul há emoresa r>acio
nal, exceto no Brasil. A Argentina. c Peru. a Vene
zuela e a Colômbia perderam as suas empresas aé
reas, e o próximo será o Brasil. Temos aue abrir os 
olhos, estamos no caminho errado e:-· ?. 2-c:c:J 2.0 t- '·· 

rismo! Os nossos hotéis, além de não ,, r:~: .. ·" 
de, são caríssimos. A nossa segurar:.:..: :::ar:o-. ·-' ·.t.: '

mo é péssima. Temos muito o quem~: .• :::..,::·:·::·;~-_, 
estamos encontrando a fórmula de co;, .'. ;.::...::•:;-,:.; 
sentido de tomar o turismo capaz e vrci ·e:. 

Sr. Presidente, quero também r :c"''.,." ·-•~· -
tristeza ao ver um país, que é um décl:-1 u o::: 
com essa febre de evolução, enquanto -'::::>1'-'ir<•:; :: :

ralisados, discutindo um assunto que f!d) :li•::'t:·. 

ao povo. Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. S8r:a• .. c: ~~. 
cisamos tornar decisões corajosas para. m.:t.·o· ·'~

orientação. Se não o fizermos, estarer: ;~, ...;. -N 

20 anos, ainda dizendo que o Brasil é um pa•s ao 
turo, aliás, futuro que não chega nunca! 

São essas as colocações que faço ao orestar 
conta da minha visita a países como Cingapura. 
onde ,.~stá tudo extremamente crganrzado, ate mc::.s 
do que deveria, e tem hoje uma contnbuição 1mpar 
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na economia mundial. É uma cidade-estado que tem 
mais reservas do que o Brasil, com US$27 mil de 
renda per capita. Ressalte-se que é um país peque
no e fácil de administrar, mas com dificuldades, 
como é o caso da Tailândia, que poderiam servir de 
exemplo para nós. Quando digo para nós, Senador, 
refiro-me ao caso do turismo, que lá recebeu sete 
milhões de turistas, gerando US$5 bilhões, ao passo 
que perdemos US$2 bilhões no ano passado porque 
não temos um aparato - recebemos 1 bilhão e 800 
mil turistas. 

Faço um alerta, desta tribuna, no sentido de 
que precisamos revisar a política do turismo. É 
preciso fazer com que tenhamos condição de con
correr, inclusive revendo as nossas tarifas aéreas, 
não sem antes olhar o que está acontecendo na 
legislação dessas tarifas aéreas, que são extrema
mente penalizadas. Cobramos impostos que ne
nhum país do mundo cobra. E mais ainda, esta
mos hoje com um sistema de aeroportos que é o 
mais caro do mundo. 

Sr. Presidente, além desse alerta, gostaria de 
declarar a minha tristeza de saber que há países en
contrando soluções para os seus problemas, as 
quais poderíamos estar copiando. Não precisamos 
reinventar a roda, poderíamos aproveitar as boas 
experiências para avançarmos no nosso modelo e 
no nosso sucesso. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, 
por cessão do Senador Francisco Escórcio. 

S. Ex- dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, são tantas as 
questões que estamos vivendo que fico a pensar por 
onde devo começar. 

Primeiro, quero elogiar o meu antecessor, que 
ontem chegou de madrugada da Tailândia, cansado, 
esgotado, tendo que deixar sua família em Hong 
Kong para atender a um compromisso partidário. 
Com que emoção vejo hoje ser o primeiro orador 
esse nosso bravo Senador! Sinto alegria pela sua 
competência, sua seriedade, sua garra e disposição 
para o trabalho. O Senador confessou-me que esta
va meio tonto em razão do fuso horário, que tinha 
vindo correndo de lá. Imaginei que não tendo dormi
do ontem, porque a nossa reunião foi até meia-noite, 
pelo menos hoje dormiria a manhã inteira, mas foi o 

primeiro orador! Meus cumprimentos! Sinceramente, 
meus cumprimentos! 

O Sr. Ney Suassuna- Excelência, permita-me 
só um esclarecimento. Hoje, às 8h30min já estava 
na Casa assinando a relação. Fiz uma permuta com 
um Senador, que não estava presente, que me auto
rizou fazê-la. 

O SR. PEDRO SIMON - Pelo amor de Deus, 
Senador. Todos sabemos que qualquer um de nós 
pode fazer permuta com quem quiser. Ou não estou 
sendo feliz, ou V. Exl não me entendeu bem. O fato 
de V. Ex- ter talado em primeiro lugar é a coisa mais 
normal do mundo. O que estou dizendo é a respeito 
da bravura de V. Ex-, porque imaginei que ia colocar 
em dia o fuso horário dormindo durante o dia inteiro. 
Mas, pela manhã, V. Ex- já estava aqui, depois de 
ter-me dito que havia passado 26 horas num avião. 
Realmente, meus cumprimentos a V. Ex-. 

Li com profundidade o pronunciamento do Se
nador Francisco Escórcio. Na verdade, eu não tinha 
entendido no início, mas, Sr. Presidente, coloco
me, em primeiro lugar, à disposição do Senador 
Francisco Escórcio, porque eu, o Senador Fogaça 
e mais alguns Senadores fazemos questão de co
nhecer os setores das cidades-satélites de Brasília 
-por exemplo, Taguatinga- e das várias regiões 
do Entorno. Porque, Senador Francisco Escórcio, 
fiquei impressionado com as fotografias que V. E:xB 
mostrou. Realmente, ao lado de algumas fotogra
fias bonitas da nossa Capital, do Niemayer, verifi
camos aqui setores que, sinceramente, nem no 
Nordeste existem. 

O que se vê aqui em termos de miséria, o que 
se vê em termos de abandono é realmente algo mui
to sério e muito grave, Sr. Presidente. Tem razão o 
ilustre Senador, quando traz ao debate esta questão 
-"Isto é Brasília". E quando falamos em Brasília fa
lamos no Plano Piloto, falamos em Niemayer, quan
do muito nos aspectos positivos das cidades-satéli
tes. Mas essas questões têm que ser discutidas, Sr. 
Presidente. Estamos numa Capital que saiu do Rio 
de Janeiro e veio para ser modelo no mundo, um 
Plano Piloto que deveria ter uma população X, em 
tomo da qual a cidade deveria avançar. Estamos aí, 
segundo mostra S. Ex~' no seu mapa, com uma re
gião com cerca de um milhão e meio ou mais de ha
bitantes e que precisa de uma solução. 

O Senador diz que apresentou a sua solução 
corno proposta, que seria inclusive a criação de uma 
nova Unidade composta dessas regiões. Mas S. Ex
diz: "Ou essa solução, ou outra solução, ou alguma 
solução deve ser tomada". 
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Apenas digo o seguinte, porque não entendo, 
juro que não entendo: o metrô da cidade-satélite até 
o centro do Plano Piloto. Fazer um metrô para trazer 
os milhões de pobres, humildes. trabalhadores que 
estão nas cidades-satélites, fazer o metrô para virem 
aqui na frente do Congresso - ali, na rodoviária -
juro que não entendo. É o contrário de tudo aquilo 
pelo qual se falou e se pensou na hora de construir 
Brasília. Poderia até fazer o metrô da cidade-satélite 
em direção a Goiãnia, para, ali, estabelecer uma re
gião de novas indústrias, de novo desenvolvimento, 
de nova ação. Sinceramente, não entendo. 

Com toda sinceridade, quero felicitar o nobre 
Senador por trazer este assunto a debate e me colo
car ao seu lado para expor e desenvolver este deba
te. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Exi' um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço o aparte de V. 
Ex-. 

O Sr. Ney Suassuna- Perdoe-me a interrup
ção, Senaaor, gostaria apenas de me solidarizar 
com V. E~. porque é uma verdade e isso está cus
tando caro à República, sem necessidade. 

O SR. PEDRO SIMON - Se um dia eu fosse 
Governador de Brasília, se eu tivesse influência no 
Governo Federal, o que eu teria feito, há 1 O ou 15 
anos, era dizer o seguinte: o Governo Federal dá um 
lote no Maranhão, um lote na Paratba, um lote no 
Rio Grande do Sul, um lote em Goiás para quem 
está aqui e não tem colocação e quer ir para lá. Ago
ra, espalharam pelo Brasil inteiro que havia cerca de 
100 mil lotes gratuitos em Brasília. Veio um milhão 
de gente atrás do lote em Brasília. Isso é ridículo! 
Tem que se tomar uma decisão que seja real, con
creta e definitiva. E até agora não havia nada. 

Felicito o Senador. Quero dizer que aceito par
ticipar desse debate. 

O Sr. Francisco Escórcio - Permite-me V. 
Ex- um aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, ouço o 
aparte do nobre Senador Francisco Escórcio. 

O Sr. Francisco Escórcio - Gostaria, em pri
meiro lugar, de agradecer a maneira bondosa e cari
nhosa com que V. Ex" aceitou o meu convite de co
nhecer a parte pobre de Brasília, a realidade de Bra
sília, a realidade que toda Federação paga. Porque 
eu dizia, ontem, aqui, que Brasília está atrelada à 
teta do Governo, à teta que tão bem fez a Brasília. 
Mas agora, com a população chegando perto de três 
milhões, se considerarmos as cidades do Entorno, 
as cidades de Minas Gerais e as cidades de Goiás, 

verificaremos que elas estão exatamente servindo 
de cidades-dormitórios para Brasília. A minha pro
posta para esta Casa é no sentido de se rediscutir 
Brasília. Porque Brasília não é dos políticos que fo
ram votados aqui; Brasília é a Capital do Brasil e, 
por isso, todos temos que ter uma atenção especial 
para com ela. Assim sendo, Senador Pedro Simon, 
coloco-me à disposição de meus colegas e faço este 
convite para que possamos olhar de perto os proble
mas de Brasília. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a V. E.xll. 
Estarei à sua disposição para, juntos, percorrermos 
a região a que V. E.xll se refere. 

Eu tinha que escolher entre dois assuntos: ree
leição ou reforma agrária. Prefiro a reforma agrária, 
embora ela esteja perdida em algumas manchetes 
dos jornais de ontem e de hoje. Prefiro a reforma 
agrária, porque sobre reeleição teremos muito o que 
falar. 

Saliento que fui convidado pelo Senador Ro
berto Freire para a reunião de amanhã, às 11 h, pre
sidida pelo Presidente de Honra do PSDB, o queri
do, sempre Senador e hoje Deputado Franco Monta
ra, para debater a realização de um ad referendum 
ou um plebiscito para debater a reeleição. lá estare
mos com representantes de todos os Partidos e sob 
a Presidência desse homem que tem a tranqüilida
de, a serenidade, que é uma bandeira neste País. 
Somos obrigados a reconhecer o caráter, a serieda
de, a firmeza de convicções do Deputado Franco 
Montoro, pois, ao longo de toda história, sua vida é 
uma linha reta. 

No momento em que o Presidente de Honra do 
PSDB, o Deputado Franco Montoro, preside um fó
rum que convida a todos, de vários Partidos, a esta
rem presentes para debater essa matéria, é com 
muita alegria que digo que estarei presente. 

Apenas digo ao Presidente - é bom falarmos 
ao Presidente - a Sua Excelência, o ilustre Profes
sor, Sociólogo, Presidente Fernando Henrique Car
doso -: calma, tranqüilidade, Presidente. Seria muito 
importante, Excelentíssimo Senhor Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, se Vossa Excelência re
lesse os discursos e cs pronunciamentos de Vossa 
Excelência e dos Líderes do PSDB, quando dos cin
co anos do Presidente José Samey, quando da ree
leição na Assembléia Nacional Constituinte. 

Calma, Presidente! Calma, Presidente! Vossa 
Excelência tem uma história e tem uma biografia; 
Vossa Excelência tem um nome e tem uma persona
lidade que nós conhecemos. Pode ter novos amigos, 
Presidente. Vossa Excelência, Senhor Presidente 
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Fernando Henrique Cardoso, tem o direito de ter no
vos amigos e novo estilo, mas, olha, Vossa Excelên
cia é o que conhecemos: o homem bom, o homem 
correto, o homem tranqüilo, o homem sereno, o ho
mem estadista, o homem que, nos bons e nos maus 
momentos, teve grandeza para com todos; V. ExA é 
conhecido. 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, man
tenha suas origens, ainda que com novos amigos. 

Em meio às manchetes que tomaram conta de 
toda imprensa, falando sobre a reunião do Presiden
te com o PMDB, ontem, no Palácio, inédita na Histó
ria do Brasil - em quinhentos anos, nem no regime 
militar, nem na ditadura do Sr. Getúlio Vargas, em 
nenhum momento houve reunião igual àquela, a 
qual não vou analisar agora-, há notícias que mere
cem a nossa atenção. 

A querida escritora Ana Amélia Lemos, diretora 
da RBS em Brasnia, uma das pessoas que mais co
nhece - não sei se o Senador Osmar Dias concorda 
comigo -, discute e escreve sobre a questão da agri
cultura, inclusive em sua coluna diária do Zero 
Hora, está publicando a questão reeleição e inva
são, analisando a questão das invasões, que vêm 
aumentando. 

O Jornal do Brasil noticia que a UDR se arma 
para a guerra no Pontal. 

Na sexta-feira passada, o Correio Braziliense 
publicava: 

"Palácio arma operação de guerra pela 
reeleição" 

Hoje, a manchete é outra: 

"UDR se arma- guerra no Pontal" 

Dessa, tenho mais medo; essa me assusta e é 
séria. O incidente que aconteceu no Pontal foi muito 
grave; os fazendeiros estão armados, preparados, 
topando o enfrentamento! 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, nunca 
tivemos no Brasil oportunidade de fazer reforma 
agrária como neste momento que vivemos. O Go
verno Fernando Henrique Cardoso e o Congresso 
Nacional têm agido e votado propostas das mais im
portantes. Na semana passada, terminamos de vo
tar a presença do Ministério Público nas ações judi
ciais; também foi votado o rito sumário. Há de se re
conhecer que o atual Ministro da Reforma Agrária 
tem vontade política e está agindo no sentido de 
realizá-la; não há como deixarmos de reconhecer 
que há um movimento nesse sentido. 

Mais ainda: os adversários tradicionais desapa
receram; o aspecto ideológico de considerar a refor-

ma agrária uma questão de comunismo está desa
parecendo, até mesmo por parte do Exército. 

Quando Governador, fui falar com o Coman
dante do III Exército no sentido de colocarmos à dis
posição as terras que lá estavam para a reforma 
agrária; foi uma revolta. Hoje, o Exército coloca 5 mi
lhões de hectares à disposição da reforma agrária; 
não só os coloca, mas diz que os técnicos do Exérci
to poderão fazer o assentamento, a divisão, o prepa
ro dessa terra para distribuição. 

Da igreja católica, sempre se cobrava: a igreja 
fala, fala; por que não distribui as suas terras? Pois 
a igreja católica ofereceu as suas terras para se fa
zer reforma agrária. 

E a novela da Globo? O nosso querido amigo, 
Senador Eduardo Suplicy, foi convidado e estará no 
velório que será gravado hoje à noite, ao qual ire
mos assistir na televisão, na semana que vem; infe
lizmente, vão matar o Senador, que não é de Caxias 
- eu sou de Caxias, porque a minha cidade é Caxias 
do Sul. Ele é o Senador Caxias, pela sua integridade 
e competência. Quem diria! A Globo, na sua novela 
-na minha opinião, com grande competência-, co
locou o problema da reforma agrária. Discutiu e es
clareceu o problema da reforma agrária de uma ma
neira positiva, preocupada com o social. Devemos 
parar para pensar sobre essa novela da Globo. Al
guns podem divergir. Eu não divergi do Senador Ca
xias. Ele pode ter exagerado, mas disse o que deve
ria ter dito, criticou o que teria de criticar. Temos 
muita responsabilidade, não há dúvida nenhuma, a 
começar por mim, que me considero como um dos 
grandes responsáveis. 

A Globo tem dessas coisas. Eu, por exemplo, 
não entendi o Fantástico de domingo, juro que não 
entendi. Apareceu a questão da reeleição, mostran
do-se como é fácil fazer reeleição. Uma senhora de 
uma escola de samba do Rio já foi reeleita oito ve
zes para a presidência; uma outra senhora, numa 
vila, numa favela, já foi reeleita doze vezes na asso
ciação de amigos do bairro. Vou ser sincero; no iní
cio, ao ver aquelas manifestações de facilidade de 
reeleição, pensei: esse pessoal está debochando do 
Senado, do Congresso, do Presidente Fernando 
Henrique. Mas depois disseram-me que não, que 
estava apenas mostrando como é fácil se reeleger. 
Se pode se reeleger a mulher da escola de samba, 
se pode se reeleger a mulher da favela, por que não 
reeleger o Presidente da República? 

O que a Globo apresentou nesse programa no 
domingo pareceu-me original; mas ela também mos
trou o tema reforma agrária na novela O Rei do 
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Gado. Até a Globo levou para o lado popular a im
portância e a necessidade de se fazer a reforma 
agrária. O Senador Darcy Ribeiro chamava atenção 
para isso; Ana Amélia também. 

Pediria a atenção do Senador Roberto Freire, 
pois estamos falando sobre a reforma agrária, que é 
um tema importante, e é nosso. 

O Sr. Roberto Freire- Permite-me V. Exi' um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex', Senador 
Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire- Inclusive, Senador Pe
dro Simon, estávamos falando exatamente sobre o 
papel que a esquerda deve exercer neste momento 
que estamos vivendo no Brasil. Uma esquerda que 
tem de ser vanguarda desse processo e não se con
fundir, em alguns momentos, com as forças mais 
conservadoras, defensoras do statu quo. Há algum 
tempo já vi, salvo na questão da reforma agrária, 
parte significativa da esquerda tomando posição 
contrária. Estou até com medo de, se conseguirmos 
ser vitoriosos na tese do plebiscito, aparecer alguém 
dizendo que plebiscito é golpe. O Maluf vai começar 
a dizer. Espero que a esquerda não venha com essa 
tese, até porque o plebiscito é profundamente demo
crático; alguns confundiram, parecendo entendê-lo 
como uma arma contra o Congresso, quando é a fa
vor da democracia e do povo. Estávamos discutindo 
um pouco sobre esse assunto. V. Ex' desculpe-me 
por ter, inclusive, virado-lhe as costas, mas era para 
garantir exatamente um papel da esquerda favorável 
ao processo de transformação, de reforma de estru
tura, tal como V. Ex' está defendendo na tribuna. 

O SR. PEDRO SIMON- Concorda V. Exl com 
o fato de que toda essa crise que está acontecendo 
tem um lado positivo, que é o aparecimento do plebi
scito. 

A imprensa publicou uma manchete que achei 
fantástica: 

"Presidente ameaça Congresso com 
plebiscito• 

Acredito que não. Penso que a manchete tem 
de ser. Presidente dá de presente ao Congresso e 
ao povo brasileiro o plebiscito. Não tem sentido dizer 
que o plebiscito é ameaça ao Congresso. Ameaça 
ao Congresso é baioneta para fechá-lo, é impedir o 
povo de falar. 

Vejo o Presidente da República, magoado com 
o que aconteceu, falando na possibilidade de plebi
scito. O jornal está dizendo que até o Sr. Antonio 
Carlos Magalhães vê que o plebiscito pode ser uma 

saída. Esse foi o lado bom, o lado positivo do que 
aconteceu neste final de semana. Viva o plebiscito! 

Sr. Presidente, se há um sentimento voltado 
para a realização da reforma agrária; se até a Globo 
e o Exército assim o desejam; se a Igreja está par
tindo para ações concretas; se empresários estão 
colocando suas terras à disposição; se o Governo 
está agindo; se temos um Ministro de Reforma Agrá
ria competente, sério e que está agindo, o que está 
acontecendo de errado? Por que esse conflito no 
Pontal do Paranapanema? O que está acontecendo 
que, em vez de estarmos caminhando para a resolu
ção do problema, estamos caminhando para uma 
crise onde a UDR diz que topa ir para a guerra civil, 
pois, anteontem, lá no Pontal, os brigadeiros fica
ram, de um lado, assistindo e, do outro, os trabalha
dores querendo ocupar as terras, enquanto se ini
ciou o tiroteio por parte dos pistoleiros, os jagunços 
dos fazendeiros. 

Ora, Sr. Presidente, isso não pode continuar! 
Entendo, com toda sinceridade, que o Presidente da 
República tem condições - pelos dados concretos, 
pelos meios, pela terra que está desapropriando, 
pelo dinheiro que está colocando, pelo nome e pela 
autoridade de Ministro da Reforma Agrária- de cha
mar as partes para conversar, para dialogar. O que 
não pode continuar ocorrendo é essa situação, retra
tada pela seguinte manchete: "Guerra no Pontal". 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite V. Exl um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, nobre 
Senador. 

Gostaria que V. Exl, quando fosse ao Rio de 
Janeiro, levasse meus votos de condolências pela 
morte do senador; sou solidário à perda. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Peço a 
V. E:xll que não prolongue seu aparte, pois o tempo 
do orador está esgotado há quatro minutos. 

O SR. PEDRO SIMON - Lamento o final da no
vela. Afinal, pelo fato de ele ser um senador honesto 
e competente não precisava morrer. Primeiro, colo
caram uma mulher bonita ao seu lado para ver se o 
senador resistia ou não; um conflito entre uma mu
lher chata e uma secretária bonita. Quando ele está 
nessa, vão matar o senador. Podia ter um finalzinho 
um pouco diferente. 

Dou o aparte a V. E:xll. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Pedro Si
mon, em primeiro lugar, considero da maior relevân
cia que V. E.xa esteja aqui a levantar a importância 
do problema da reforma agrária; da necessidade do 
Governo Fernando Henrique Cardoso colocar muito 
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mais energia para a resolução desse problema rapi
damente; de desarmar não apenas os espíritos, 
mas. sobretudo, impedir esses jagunços e alguns 
PMs treinados de utilizarem armas contra os traba
lhadores sem terra, porque, a qualquer momento, 
poderão ocorrer as tragédias que começaram, feliz
mente e por enquanto apenas na novela. Segundo 
se sabe, o senador, dando um bom exemplo, vai à 
região de conflito conversar com os trabalhadores 
sem terras e com os proprietários rurais e, na oca
sião, será morto em meio ao tiroteio; simplesmente 
porque resolveu ir ao campo, como tantas vezes V. 
Ex- acabou fazendo, seja como Senador ou Gover
nador, dialogar com os trabalhadores, procurando 
evitar o uso de armas para a resolução desse pro
blema. Seria muito melhor se o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, ontem, em vez de estar tão bra
vo, chamando a atenção do PMDB, ralhando com o 
PMDB, na expressão do Senador Roberto Requião, 
por causa do resultado da Convenção, estivesse 
bravo sim para a realização da reforma agrária, e 
não com a postura de que não pode haver outra 
pessoa tão capaz quanto Sua Excelência de gover
nar o País. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex- não acreditou 
naquilo que saiu no jornal! Aquilo não foi dito pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Quero de
fender o meu querido amigo, Sua Excelência o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Aquilo que 
saiu no jornal, no sentido de que Sua Excelência é 
favorável à reeleição porque não tem ninguém para 
fazer o que Sua Excelência faz, é maldade. Quem 
conhece o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
sabe que ele é incapaz de uma coisa dessa. 

Quero protestar contra esse jornalista, Sr. Pre
sidente. Quero levar um protesto veemente a esse 
jornal, por esse absurdo de colocar na boca do Pre
sidente aquilo que Sua Excelência não disse. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Até porque seria 
uma maldade contra o Vice-Presidente, Marco Ma
ciel, e tantas outras pessoas aqui, Senadores, Depu
tados, e toda a plêiade de governadores que são a 
sua própria base governamental e que, potencial
mente, poderiam exercer - e bem! - a presidência 
da República. Mas, Senador Pedro Simon, até con
sultei pessoalmente V. Ex- a respeito do convite que 
me foi formulado por Benedito Ruy Barbosa e Luiz 
Fernando de Carvalho sobre se poderia estar pre
sente no velório do senador Roberto Caxias. Ponde
rei que só poderia aceitar se a gravação não aconte
cesse no horário inicialmente previsto, pela manhã, 
porque estaria em meio aos trabalhos do Senado. 

Mas, como será à noite, aceitei o convite e levarei as 
condolências de V. Ex-. Gostaria de dizer que acei
tei ao convite, assim como a Senadora Benedita da 
Silva, porque avalio que tenha sido realizado um tra
balho sério que, de fato, significou o que deveria ser 
a ação de um senador realmente preocupado com a 
questão dos trabalhadores no campo, com a ques
tão da reforma agrária, que precisa ser resolvida 
com muito mais energia e rapidez. 

O SR. PEDRO SIMON - Realmente quando V. 
Ex- me consultou a respeito desse convite, disse-lhe 
que deveria aceitar, porque, na minha opinião, foi 
realizado um grande trabalho nessa novela. Isso de
monstra que, quando se quer, pode-se fazer, mes
mo em novela, um trabalho orientador, ainda que se 
trate de um entretenimento. A novela orientou a 
questão da reforma agrária no bom sentido, mos
trando a questão, o debate, o que pensa um, o que 
pensa o outro. Dou nota 10 à direção da Globo. 

Senador, agora está me ocorrendo uma idéia. 
Pode parecer que, como o senador lutou pela refor
ma agrária, foi lá na terra e morreu, pode parecer um 
negócio assim ... Dou um conselho a V. Ex-: vá hoje 
à noite ao enterro, e, amanhã, vá também lá no Pon
tal, lá onde ele foi morto, para mostrar que ele mor
reu, mas continuamos com o negócio. E para não di· 
zer que estou apenas convidando V. Ex1 para ir e se 
arriscar, se V. Ex" quiser, posso ir também. Vamos 
lá para não ficar essa imagem de que o Senador ti
nha coragem, morreu assassinado e não adiantou 
nada. Não podemos deixar que fique essa imagem. 
Ele morreu, mas haverá mais gente para continuar o 
seu trabalho. Este é o conselho que lhe dou: seria 
muito bacana se V. Ex" fosse amanhã lá no Pontal. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Convido V. Exll, pois 
estou programado para ir no próximo final de sema
na ao Pontal do Paranapanema. 

O SR. PEDRO SIMON - Pois topo ir, vamos lá 
no Pontal para mostrar que morre um, mas a ban
deira continua. 

O Sr. Francisco Escórcio- Senador, quero 
que V. Ex-s levem também as condolências da 
Casa, em meu nome e do Ney Suassuna, que pediu 
que eu falasse em seu nome. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito bem, Senador 
Suplicy, então V. Exll vai representar o Senado Fe
deral no enterro. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nobre 
Senador Pedro Simon, o tempo de V. E~ está esgo
tado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço, Sr. Presi
dente. O tema é muito sério, eu queria tratar de ou-
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tro assunto, mas deixarei para outro dia. A jornalista 
Ana Amélia Lemos diz que os pequenos proprietá
rios, aqueles que têm terra e pela falta de crédito es
tão abandonando o pedaço que já têm, devem me
recer tanto ou mais importância do que os outros. 

Essa parte da análise da jornalista Ana Amélia 
lemos me comprometo a trazer em outra oportuni
dade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Emandes Amorim, 4fl Secretário, 
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Ney Suassuna, suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

V. Ex' dispõe de até 20 minutos. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Que eu gostaria que fossem do mesmo tamanho 
dos 20 minutos concedidos ao Senador Pedro Si
mon! 

Sr. Presidente, Sr45 e Srs. Senadores, Deus foi 
muito bom comigo e me permitiu, em uma vida bem 
longa, ver e assistir a muitas coisas, até para avaliar 
o que é este País. 

Meninote, vi cair Getúlio; vi o golpe e a volta de 
Getúlio. Eu vi a morte de Getúlio. Vi a posse de Café 
Rlho e vi também Café Filho se licenciar, porque es
tava doente, e ser substituído pelo Presidente da 
Câmara. E quando ele quis voltar, disseram-lhe que 
não, que ele continuava doente. Vi Juscelino Kubits
check de Oliveira Presidente. Vi fazer-se esta cida
de, com muita esperança. E, depois de Juscelino, a 
vinda de Jânio Quadros, com a vassoura. Era o pe
ríodo da limpeza e Jânio Quadros renunciou, deixan
do todo o povo brasileiro órfão de um sonho. Para 
não haver um rompimento na ordem democrática 
mudaram o regime e passamos a ter o par1amenta
rismo, para que o Vice-Presidente, o Sr. João Gou
lart, pudesse assumir o mandato de Presidente da 
República. Fo~ou-se logo um plebiscito - que sem
pre aparece como salvação - para derrubar aquele 
parlamentarismo fajuto, feito exclusivamente porque 
assim determinavam os militares. E Jânio Quadros 
assumiu. Mas mesmo assim veio a Revolução de 
1964, tudo mudou, a ordem democrática foi rompida 
e passamos a viver um período do qual o mínimo 
que se pode dizer é que era autoritário, para não di
zer ditatorial. Veio 1985, veio a eleição de Tancredo 
Neves no Colégio Eleitoral, para que nunca mais o 

Presidente da República fosse eleito em colégio elei
toral, porque o desejo era devolver ao povo aquilo 
que é direito do povo, que é eleger os seus gover
nantes. Morre Tancredo e assume José Samey. 
Vem a eleição seguinte e assume Collor. Julgado 
nesta Casa, ele teve o mandato cassado. A Presi
dência do Senado na sessão de cassação foi do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, que dizia 
que aquele era o caminho, que a votação era corre
ta, embora Fernando Collor tivesse já renunciado ao 
mandato de Presidente da República. Levantei uma 
questão de ordem para saber se realmente podía
mos votar a cassação de alguém que já não era 
mais Presidente da República, porque Collor renun
ciara ao mandato, e o Presidente da sessão, o Pre
sidente do Supremo, disse que sim, que podíamos 
votar. Votamos e aprovamos a cassação de quem já 
não era mais Presidente da República. Depois, em 
todos os processos que sofreu, até hoje ele não foi 
condenado em nenhum. 

Assumiu Itamar Franco, esse sim, o pai do 
real. Foi Itamar Franco quem elaborou o Plano Real 
e apresentou Fernando Henrique como candidato do 
seu Governo à sua própria sucessão. 

Portanto, eu vi o período da Ditadura Vargas, 
do chamado Estado Novo; assisti à queda de Var
gas, assisti à volta da democracia, assisti à mudan
ça do sistema de presidencialista para parlamenta
rista; assisti ao retomo do presidencialismo; assisti à 
queda do Presidente; assisti à Ditadura Militar e pen
sei que tivéssemos voltado à democracia. Eu acredi
tava que nós tenhamos voltado à democracia. 

Que tristeza, ontem, Sr. Presidente, que triste
za, hoje, quando pegamos os jornais e vimos algo 
que não havíamos visto sequer no tempo da Ditadu
ra Militar. o Presidente da República, o sociólogo, 
Dr. Fernando Henrique Cardoso, chamou lideranças 
do PMDB, do Senado e da Câmara, à sua presença 
para ler para elas um puxão de orelhas escrito na 
véspera. 

Dizem, Sr. Presidente, que o travesseiro é um 
bom conselheiro. Então pergunto: o que há com o 
travesseiro do Presidente Fernando Henrique Car
doso, que teve que redigir na véspera o que, no dia 
seguinte, manteve para dizer o que queria e o que 
pensava e desabafar todos os seus sentimentos de 
frustração, porque um partido político, em sua Conven
ção, resolveu diferentemente daquilo que ele esperava? 

O Sr. Roberto Requião - Senador, permite-me 
V. Ex« um aparte? 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA - Darei já o 
aparte. Quero só concluir o pensamento. 
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O Presidente não gostou do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro ter tomado uma posi
ção contrária à reeleição. 

E eu pergunto: que votos deu Fernando Henri
que Cardoso enquanto parlamentar? Ele votou con
tra ou a favor da reeleição? Vamos verificar que ele 
votou sempre contra. Ele pode votar contra, mas os 
outros não podem votar contra quando ele é o Presi
dente da República. 

Homens encanecidos na vida pública! A foto
grafia que aparece hoje nos jornais mostra o Presi
dente do Congresso, ex-Presidente da República, do 
lado direito, ouvindo a leitura das seis laudas nas 
quais o Presidente da República disse o que pensa
va, o que queria e o que exigia. Tudo isso ali, na 
cara de cada um. 

Não tenho conhecimento, ninguém tem, do que 
ele leu, mas a impressão que passou é que foi algo 
muito sério, tão sério que o Senador Humberto Lu
cena, ex-Presidente do Congresso, pediu que não 
fosse publicado. 

Sr. Presidente, não pensei que, em minha vida 
pública, principalmente exercendo o mandato de Se
nador da República, eu assistisse ao que não assisti 
no tempo de Médici, no tempo de Figueiredo, no pe
ríodo autoritário militar. 

Eu não pensava que, no chamado regime de
mocrático, onde os Poderes devem ser hannônicos, 
o Presidente da República chamasse os principais 
Líderes de um partido político e lhes desse um pu
xão de orelha e dissesse: eu quero, e não existe 
hannonia e não existe independência, porque eu 
quero, posso e mando. 

Vou ouvir o Senador do Paraná, do PMDB, Ro
berto Requião, para que S.Ext' enriqueça este meu 
pronunciamento. 

O Sr. Roberto Requião- Senador, só quero 
raciocinar com V. Ext'. O Presidente da República 
afirmou que a reeleição era uma questão do Con
gresso, que Sua Excelência não interferiria nesse 
processo. E, de repente, ele se desdiz, como se fos
se um costume de Sua Excelência esquecer-se de 
tudo aquilo que tinha dito no dia anterior, convoca al
gumas personalidades do PMDB e passa um pito, 
exigindo que votem a reeleição, que Sua Excelência 
afirmava ser um assunto da competência exclusiva 
do Congresso Nacional, sob pena de retaliação. Rco 
pensando que retaliação seria essa! Talvez a demis
são de alguns ascensoristas filiados ao PMDB, nos 
Ministérios, ou de alguma servente, numa escola 
técnica do interior, indicada por algum peemedebis
ta, à pressão ridícula, à confissão do relacionamento 

fisiológico com certas forças do partido. Mas mais do 
que isso: o Presidente se desdiz, tentando obrigar 
um partido, que não é o dele, a tomar no Congresso, 
pela sua representação parlamentar, uma posição 
contrária à posição soberana da Convenção Nacio
nal. Quando o Presidente pede a reeleição, ele vio
lenta o PSDB, porque Sua Excelência retira do 
PSDB a possibilidade de discutir a indicação do can
didato à Presidência. Ele está condicionando o Parti
do a participar do próximo processo eleitoral com a 
sua candidatura - que era o mesmo do velho MDB 
de guerra! O Presidente não só quer que o PMDB 
vote a reeleição, mas também que, incondicional
mente, apóie o seu Governo, sob pena de demitir al
guns funcionários indicados pelo Partido. Que tipo 
sórdido de relacionamento existe entre o Governo 
Federal e setores do nosso Parlamento! Não é isso 
que o Brasil esperava do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso e não é isso o que o povo gostaria de 
ver ocorrendo no Congresso Nacional. O Presidente 
não exercita argumentos racionais a favor da reelei
ção. Ele quer exercer a pressão, a ameaça da de
missão ou o corte de favores que jamais devia ter 
concedido em troca de apoio. Onde está o Fernando 
Henrique Cardoso lógico? Onde está o Fernando 
Henrique Cardoso capaz de raciocinar, de filosofar, 
de propor alternativas e convencer o Congresso Na
cional? Não! É a velha prática fisiológica na sua for
ma mais absoluta e exacerbada Ralhou, passou um 
pito, admoestou setores do PMDB por ele convoca
dos ao Palácio do Planalto. Fez isso com o ex-Presi
dente da República, o Senador José Samey, que, 
por elegância, suportou o pito em silêncio, protestan
do depois. Creio que o Presidente terá uma resposta 
do PMDB. Exige do PMDB na Câmara a traição da 
Convenção Nacional com a participação dos Depu
tados, num processo de discussão para o qual foram 
proibidos pela Convenção Nacional. Na verdade, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso quer liqui
dar, desmoralizar definitivamente o meu Partido. Es
pero que não consiga fazer isso. O PMDB está 
numa situação crítica nesse momento. Se ele cede, 
se ele desobedece a Convenção e se submete ao 
ralho do Presidente, estará a caminho do fim. O par
tido renasceu de uma convenção que resistiu a to
das as pressões e que se manifestou pela vontade 
clara das suas bases, bases que são o microcosmo 
da sociedade brasileira. Chego até a prognosticar 
que um plebiscito terá como resultado a mesma vo
tação proporcional da Convenção do PMDB: ses
senta por cento do Brasil dirão "não" à reeleição. 
Particularmente, creio que quatro anos é muito pou-
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co para um Presidente da República. A meu ver, um 
Presidente da República. no regime presidencialista, 
deveria ter, pelo menos, cinco anos. Talvez esses 
cinco anos, através de um referendum ou de um 
plebiscito, pudesse ser estendido ao Presidente Fer
nando Henrique Gardoso, que teria três anos para 
tenninar o seu governo. Mas não no "tapetão", na 
pressão política; não através do processo de violen
tação dos partidos. Se o regime fosse par1amentaris
ta, talvez devêssemos ter um Presidente com um 
mandato de sete ou oito anos, como ocorre em ou
tros países. Mas não posso admitir que, durante o 
"jogo•, o Presidente, que se elegeu para defender a 
democracia, coloque mais um dedo na sua mão e 
que este suplante todos os demais, que é o dedo da 
reeleição, da submissão do PSDB e do PMDB à sua 
candidatura, proibindo até a discussão interna dos 
partidos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço o 
aparte ao nobre Senador Roberto Requião. 

Da maneira como as coisas vão, amanhã o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso pode exigir 
que os Partidos aliados não tenham um candidato. 
·o senhor apóia o Governo ou a Oposição? Se V. 
E:xll tiver um candidato, então é Oposição"! Fará 
essa cobrança. "Quem quiser pode sair e não es
queça de deixar os cargos na portaria"! 

O Presidente foi tão violento com a sua atitude 
que afinnou não querer parte do PMDB. Disse Sua 
Excelência: "Quem quiser ficar comigo, se o PMDB 
der conta, venha para o PSDB ou para o PFL". Nun
ca pensei em assistir a uma situação como essa! 

Em relação ao Governo a que V. Bel se refere, 
Senador Roberto Requião, quatro anos é pouco em 
tempo, mas, com medidas provisórias, vale por oito. 
Quatro anos num Congresso que não vota, porque 
tudo é resolvido através de medidas provisórias, va
lem por oito. 

De certa forma, estamos aqui sem nem saber o 
que estamos fazendo. Hoje é dia 14 de janeiro, e a 
convocação começou no dia 6. Hoje, estamos reali
zando a primeira sessão deliberativa, e ela nem fez 
falta, porque as medidas provisórias superam perfei
tamente a existência do Congresso Nacional. 

Então, discute-se o tempo do mandato presi
dencial, que é pouco; mas o poder é muito, o poder 
é grande demais! O poder chega a ocupar urna par
te muito grande do Poder Legislativo. 

Nobre Senador Roberto Requião, assisti à 
Convenção do PMDB. Fui destacado pelo meu Parti
do e pelo Dr. Paulo Maluf para representá-lo na 
Convenção do PMDB. Mais uma vez, constatei a vi-

bração do Partido. Sim, porque pertenci ao MDB, 
que sempre foi muito vibrante. Por isso, não me sur
preendeu a posição do Partido. 

É verdade que havia divergências. É verdade 
que, em outra sala, tentavam manipular a Conven
ção. Mas ela foi soberana. Nenhum Presidente ~a 
República pode, principalmente aquele que se d1z 
democrata, como é o caso do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, dizer, em um dia, que esse as
sunto é do Congresso e, no outro, chamar os Líde
res para puxar-lhes as orelhas; e volto a repetir: de 
fonna pensada. 

Nobre Senador Roberto Requião, com toda a 
minha experiência política, não sei se assistiria a 
essa reprimenda até o fim. Creio que eu me levanta
ria durante o puxão de orelhas e diria que não, que o 
povo do Maranhão não havia me mandado a Brasma 
para ouvir reprimendas de quem quer que seja, que 
o povo do Maranhão é soberano. 

v. Ex4 poderá me perguntar por que, já que 
nem sou do PMDB, estou tratando do assunto. Por
que, depois de assistir a uma propaganda desen
freada pró-reeleição em todos os programas de tele
visão, depois de ver o Congresso humilhado e insul
tado em novelas, depois de ver a fotografia de Sena
dores e Deputados sentados e saber o que aconte
ceu, senti-me atingido como Parlamentar. Não foi 
apenas o Parlamentar do PMDB que passou por 
esse vexame, mas os representantes do Poder Le
gislativo. Senadores e Deputados passaram p~r 

constrangimentos, como, por exemplo, o do Presi
dente do Congresso Nacional, Senador José Sar
ney, que disse que, se soubesse que era para ouvir 
aquilo, não teria comparecido. 

Onde estão os conselheiros do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso? São os Ministros parti9á
rios? Não, são os Ministros de sua cota pessoal. E o 
núcleo desse Governo, que, como não são políticos, 
não gostam dos políticos, não gostam dos Partidos 
políticos e não gostam de quem exerce mandato. 
Olham cada Senador e cada Deputado como al
guém com quem possam barganhar. Esse é o qua
dro esse o retrato triste e deprimente de um Gover
no ~ue o Brasil inteiro esperou que fosse democráti-
c o. 

A Nação esperou que o seu Presidente, ao 
enunciar uma frase, estivesse fazendo o jogo da ver
dade. Esse jogo da verdade foi o que me trouxe hoje 
a esta tribuna, porque não posso deixar de dizer o 
que sinto, custe o que custar. Tem sido essa a tôni
ca da minha vida. São sete mandatos populares; re
cebi-os com o verbo, e não com a verba, levando ao 
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povo aquiio que sinto e nãu aquilo que acho que o 
povo deve ouvir para votar em mim. O meu mandato 
só tem sentido na medida em que eu continue sendo 
o mesmo homem, escolhido pelo povo para repre
sentar o Estado do Maranhão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or

dem. Sem revisão co orador.) - Sr. Presidente, não 
haverá discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Sr. Se
nador, logo após a Ordem do Dia, daremos prosse
guimento à lista de oradores. São 15h41 min, portan
to, estamos atrasados para a Ordem do Dia, que de
veria ter-se iniciado às 15h30min. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 1 .166, de 1996, do Senador Ravia
no Melo, .:dicitando, nos termos do art 172, 
I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 
do Dia do F'rojeto de Lei do Senado n2 41, de 
i 996, de sua autoria, que introduz alterações 
na Le: ::~ 8.629. de 25 de fevereiro de 1993. 

Sobre a mesa, oíício que será lido pelo Sr. 12 

Secretario em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

. ~~~ q6/96 

Brasília, 1 O de dezembro de 1996 
'·,,,:.·. ~·esidente, 

~:-,. •;•,.;.; a Vossa Excelência que essa Presidên
'- :; . : ·.:/?~~::·J nenhum óbice à inclusão em Ordem do 

.:::a.-~·: ~--:.!dO~ Lei do Senado n2 41, de 1996. 
<en·::,.:>::amente, - Gilberto Miranda Batista, 

.-= --;:==;:.:~;;-::~. 

:? ~. 2. JRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 
. -~·::~i~-'· "~·"Jerimento, em tu mo único. 

·:s ·- ··:::. Senadores que o aprovam queiram 
~:,..~;;y.s--r-' ::.entados. (Pausa.) 

· do de Lei do Senado n2 41, de 1996, 
será inclu·~= em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Hem 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 58, de 1996 (n11 693/95, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a jor
nada de trabalho de Médico, Médico de 
Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médi
co Veterinário, da Administração Pública Fe
deral direta, das autarquias e das fundações 
públicas federais, e dá outras providências, 
tendo 

Pareceres sob n11s 564 e 674, de 1996, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania: 111 pro
nunciamento: favorável; 2V pronunciamento (so
bre a emenda oferecida perante a Mesa): favoráveL 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO Nll23, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discurssão do Proje
to de Lei da Câmara n11 58, de 1996, a fim de ser fei
ta na sessão de 6-2-97. 

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão- Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere o 
projeto retoma à Ordem do Dia na data citada. 

O SR. PRESIDENlE (Ney Suassuna) - Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nll62, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n2 164, de 1995) 

Projeto de Lei da Câmara n11 62, de 
1995 (n2 1.164191, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre as sanções penais e adminis
trativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi
dências . 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 111 

Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte 
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PARECER No 5,DE 1997 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, ao Projeto de Lei da 
Câmara N2 62, de 1995 (Projeto de Lei N2 
1 .164, de 1991, na Câmara dos Deputados), 
de autoria do Poder Executivo, que "dispõe 
sobra as sanções penais e administrativas de
rivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providência" e 
PLS n2 164195, que "Altera os arts. 27 e 34 da 
Lei n2 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que 
"dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências". 

RELA TO R: Senador LÚCIO ALCÃNT ARA 

I -RELA TÓRIO 

Trata-se do Projeto de lei da Câmara N° 62, de 1995, de autoria 
do Poder Executivo. que "dispõe sobre as sanções pena1s e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. e dá outras providências". 

O Projeto. ao longo de seus 27 artigos. faz um amplo apanhado 
das questões penais relacionadas ao meio ambiente. dispostas em 3 
(três) Capítulos: Capítulo I, "Disposições Gerais". Capítulo 11, "Das 
fnfraçOes Ambientais Caracterizadas como Crime contra o Meio 
Ambiente" e Capítulo III. "Disposições Finais". 

No seu Capítulo L o Projeto estabelece a pumção de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente por meio de sanções penais e 
administrativas. conceitua a infração ambiental, prevê a sistemática do 
processo administrativo referente a infrações ambientais. relaciona as 
penalidades a serem imputadas ás infrações ambientais. define 
aqueles que respondem solidariamente pelas infrações. classifica as 
infrações ambientais em leves. graves muito graves ou gravíssimas. 
estabelece critérios para imposição e gradação da penalidade e 
estipula e caracteriza as circunstâncias consideradas agravantes e 
atenuantes no caso das infrações ambientais. 

Ainda no mesmo Caoituio I. o Projeto prevê a apreensão dos 
produtos e instrumentos da infração amb1ental. estabelece limitações à 
imposição de penalidades pecuniárias por infração ambiental pela 
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União (quando já aplicadas pelos Estados, Municípios. Distrito Federal 
e Terntórios) e define o destino dos valores arrecadados em 
pagamento de multas por infração ambiental. 

No Capítulo 11, "Das lnfrações Ambientais Caracterizadas como 
Crime contra o Meio Ambiente". tais infrações são apresentadas em 4 
(quatro) Seções distintas: Seção I. · .. Da Fauna", Seção 11, "Da Flora", 
Seção III, "Das Unidades de Conservação" e Seção IV, "Da Poluiç~o e 
outras /nfrações Ambientais". 

Em cada uma das referidas Seções. o Projeto define as infrações 
caracterizadas como crimes e estipula suas respectivas penas. Há, 
ainda, a relação dos casos de excludência de criminalidade e a 
previsão de redução da pena pela metade nos casos de crimes 
culposas. 

O Capítulo III. por fim. "Disposições Finais". estabelece os casos 
em que as penas cominadas poderão ser aumentadas até o dobro, 
prevê a possibilidade de cumprimento de penas por meio de prestação 
de serviços à comunidade, define as instâncias de julgamento dos 
referidos crimes praticados nos municípios que não sejam sede da 
Vara da Justiça Federal e relaciona as autoridades competentes para 
lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo. 

O Projeto em tela tramitou na Cãmara dos Deputados desde 
junho de 1991. quando foi apresentado pelo Poder Executivo, até 
junho de 1994. quando foi aprovado naquela Casa. Ali, recebeu 
pareceres da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 

No Senado Federal. o Projeto foi distribuído a esta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ. não tendo sido apresentadas 
emendas. A Senadora Marina Silva apresentou requerimento de N° 
990. de 1995. no qual solicita que. além da CCJ, seja também ouvida, 
na análise do Projeto, a Comissão de Assuntos Sociais - CAS. O 
requerimento foi aprovado em Plenário e a matéria, após exame da 
CCJ. deverá ser submetida à análise da CAS. 

O Senador José Eduardo Outra, por meio do requerimento 1547, 
de 1995. solicita tramitação conjunta do PLS 164, de 1995, que "altera 
os artigos 27 e 34 da Lei W 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que 
'dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências'", com o 
PLC W 62, de 1995, em pauta. O requerimento foi aprovado· pelo 
Plenário desta Casa. cabendo-nos, assim. pronunciarmo-nos também 
sobre aquele Projeto. 
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11- DIREITO PENAL AMBIENTAL BRASILEIRO: SITUAÇÃO ATUAL 

O Brasil tornou-se conhecido, em escala mundial, como detentor 
de uma das mais avançadas legislações ambientais do planeta. Na 
verdade. os reconhecidos méritos do Capítulo do Meio Ambiente. em 
nossa Carta Magna. inigualado em qualquer outra legislação. 
incumbiram-se de dar ao País um destaque que, no que se refere ao 
aparato infra-constitucional, ainda se mestra muito distante do ideal. 

É bem verdade que, ao longo dos anos, especialmente a partir 
de 1981, um amplo conjunto de leis, decretos, resoluções e normas 
foram baixados, o que formou um quadro de proteção aos recursos 
naturais mais condizente com as perversas práticas de degradação 
ambiental verificadas em nosso País. A instituição dos Estudos de 
Impacto Ambiental e a adoçdo de princípios como a responsabilidade 
civil objetiva para os danos causados ao meio ambiente destacam-se 
entre os exemplos mais relevantes. 

Percebe-se, contudo, que, da mesma forma que em outros 
setores, também na área ambiental os avanços da Constituição 
Federal de 1988 não se traduziram na elaboração de instrumentos 
legais que permitissem implementar. na prática, os elevados princípios 
ali contidos. Há vários dispositivos por serem regulamentados, o que 
os toma inócuos nesse momento, e, do ponto de vista da ação 
governamental, os imperativos constitucionais não se refletem nas 
ações dos formuladores de políticas públicas e tomadores de dec1são. 

No que se refere ao Poder Executivo. a esfera institucional do 
meio ambiente no Brasil encontra-se em ~stado crítico, devido à 
inexistência de instrumentos legais coerentes. à ausência de recursos 
financeiros e de recursos humanos nos órgãos federais, estaduais e 
municipais de meio ambiente e, ainda, à falta de vontade política de 
internalizar, como ação de governo. os exaustivamente repetidos 
discursos do desenvolvimento sustentável, da proteção ambiental e.da 
conservação dos recursos naturais. 

Os resultados que vêm até aqui sendo obtidos pela área 
governamental de meio ambiente não resistem a uma comparação 
rigorosa com as propostas do texto constitucional. que responsabiliza o 
Poder Público, entre outras incumbências, pela preservação e 
restauração dos processos ecológicos essenciais, pela preservação da 
diversidade e da integridade do patrimônio genético do País e pela 
proteção da fauna e da flora. 

No que se refere ao aparato legal intra-constitucional. não 
obstante os avanços já mencionados. o quadro não poderia mostrar-se 
ma1s desordenado. A quantificação de todos os instrumentos 
relacionados ao meio ambiente pode variar de acordo com o que se 
entenda por meio ambiente - dada a sua complexa interrelação com 
outros setores de atividades. Entretanto. apenas para se ter uma idéia. 
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a publicação Coletânea da Legislação Federal de Meio Ambiente. 
editada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Natura1s Renováveis - IBAMA relaciona 67 leis, 27 decretos leis. 325 
decretos. 61 Resoluções do Conselho Nac1onal de Meio Ambiente -
CONAMA (excluídas as de natureza administrativa) e 481 Portarias ou 
Instruções Normativas emitidas por órgãos da Administração Pública 
Federal. Se mcluirmos. aí. o extenso conJunto de dispositivos da 
Constituição Federal e os Acordos. Tratados e Convenções 
Internacionais assinados pelo Brasil. temos um conjunto ~~rf~q;J~~Q~J~~ 
complexo de normas que. na maior parte das vezes, não apresentam 
entre s1 o desejável nível de harmonização. 

No que se refere particularmente aos dispositivos da legislação 
ambiental que constituem o que é conhecido como o direito penal 
ambiental brasileiro. há consenso, por parte dos mais renomados 
juristas, no que tange à sua urgente necessidade de reordenamento. 
No enorme conjunto de instrumentos legais e normativos que regem a 
área ambiental, destaca-se a falta de uniformidade de linguagem, de 
conceitos. de proporcionalidade de penas e de objetivos. 

Entre as principais distorções do direito penal ambiental 
brasileiro, destaquem-se a desigualdade do tratamento penal aplicado 
a ilícitos distintos de semelhante gravidade, a cominação de pesadas 
penas a crimes de baixa repercussão na qualidade de vida da 
população e a ausência de punição adequada a crimes geradores de 
perversos impactos ambientais, sociais e econõmicos. 

O caos do ordenamento jurídico ambiental brasileiro tem feito 
com que um número crescente de juristas propugnem pela adoção de 
um código ambiental brasileiro. Algumas tentativas já foram realizadas 
nesse sentido e inúmeras comissões governamentais e não
governamentais encerraram seus trabalhos com algum tipo de 
proposta nunca levada adiante. No entanto, a idéia de harmonizar o 
conjunto de normas existentes continua, especialmente no sentido de 
que a legislação brasileira venha, de fato. a restringir as atividades 
ambientalmente degradadoras. Com efeito, se se reconhece que o 
Brasil apresenta uma das mais restritivas legislações ambientais do 
planeta. há que se ter em mente, também, que o excesso de dispersão 
temática originou, em alguns diplomas. indesejável tecnicismo, falta de 
clareza. excessivo casuísmo, desnecessário nível de detalhamento. 
redunaãnc1a e ambigüidade. 

O excessivo volume de normatização ambiental torna-se mais 
grave quando órgãos do Poder Executivo. na tentativa de mitigar as 
distorções do aparato legal vigente. passam a emitir Resoluções e 
Portarias. Se alguns desses instrumentos constituem mero exercício 
da caoacidade administrativa dos órgãos emitentes. outros. porém. 
acabam por acrescentar novas normas de nítido cunho regulador e 
disc1piinador de atividades potencialmente degradadoras do meio 
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ambiente. O mais perverso efeito dessa tendência é a ineficácia do 
processo judicial, visto que os Juízes precisam lidar não só com a 
interpretação de leis nem sempre claras ou com condutas não 
tipificadas, mas também com a própria dificuldade física de ter acesso 
e de lidar com instrumentos normativos nem sempre adequadamente 
divulgados. 

Um exemplo recorrentemente citado quando se discute o direito 
penal ambiental brasileiro é a Lei de Proteção à Fauna, também 
conhecida, impropriamente, como Código de Caça - a Lei N° 5.197, 
de 3 de janeiro de 1967 - que "dispõe sobre a proteção à fauna e dá 
outras providências". Alterada pela Lei N° 7.653, de 17 de fevereiro de 
1988, a Lei de Proteção à Fauna passou a considerar inafiançáveis 
os crimes nela previstos, um dos principais alvos de polémica em torno 
do referido diploma. 

De fato, os resultados práticos das mudanças no Código de Caça 
revelaram-se de perverso efeito para a sociedade. Embora 
implementadas com o objetivo de oferecer proteção adequada à fauna 
brasileira, as alterações vieram a constituir mais um impiedoso 
instrumento contra uma parcela da população brasileira já submetida a 
miseráveis condições de vida. Essa medida implicou grave 
incongruência entre a lei aprovada e o sistema penal brasileiro, visto 
que o Código Penal Brasileiro prevê o pagamento de fiança até mesmo 
em caso de crimes contra a pessoa (crimes contra a vida). Ademais, é 
inconcebível que crimes culposas sejam punidos com pena de 
reclusão. quando o Código Penal prevê que os homicídios cometidos 
por imprudência, negligência ou imperícia - os mais graves delitos 
culposas do Código - sejam punidos com pena de detenção, cujo 
caráter é bastante diferenciado da pena de reclusão. 

As distorções da Lei de Proteção à Fauna deram origem a uma 
série de dificuldades de ordem jurídica e a graves injustiças quando de 
sua aplicação. A imprensa noticia. com freqüência. exemplos de 
indivíduos completamente excluídos do sistema social brasileiro que 
v6em agravado o seu grau de exclusão pela cominação de penas 

absurdamente desproporcionais aos delitos cometidos. Há relatos de 
juízes. inclusive, que lamentam ter a obrigação jurídica de cumprir l,!ma 
lei que se revela inadequada ao ordenamento legal nacional e 
incongruente com a realidade sócio-económica do País. 

Se a Lei de Proteção à Fauna produz inaceitável discriminação 
contra os miseráveis, em outro extremo. a legislação ambiental é 
incapaz de punir, com a rigidez merecida. os infratores beneficiários de 
um sistema legal perpetuador das disparidades económicas nacionais. 
Não há, assim, instrumentos que possibilitem ao legislador prender, 
em caráter inafiançável, empresários responsáveis por indústrias cujo 
potencial de degradação ambiental se mostra muito mais nocivo à 
sociedade brasileira do que a venda de um pardal à beira da estrada. 
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III- ANÁLISE DO PLC No 62, de 1995 

As crescentes mazelas do emaranhado de normas em que se 
transformou o direito penal ambiental brasileiro reforça a idéia de se 
buscar um arranjo integrado e harmónico para o tratamento dos crimes 
e contravenções ambientais. Pode-se inserir nessa linha a iniciativa do 
Poder Executivo ao encaminhar ao Congresso Nacional, em 31 de 
mato de 1991. o presente Projeto de Lei. O então Secretário do Meio 
Ambiente, em sua expostção de motivos. argumenta que o diploma 
proposto se encontra em conformidade com a legislação de proteção à 
fauna e à flora em vigor e constitui "um instrumento que virá 
sistematizar as penalidades e unificar valores de multas a serem 
impostas aos infratores da flora e fauna. Esses valores. até enMo. 
encontravam-se fixados em múltiplos atos normativos internos, tais 
como portarias e instruções normativas( ... )". 

O alcance do Projeto do Poder Executivo. porém, revelou-se 
muito aquém do que se poderia esperar dada a extensão das 
dificuldades já descritas. O Projeto original limita-se às infrações da 
legtslação protetora da fauna e da flora. não tipifica adequadamente as 
diversas infrações. não elenca atenuantes e agravantes e deixa de 
contemplar a possibilidade de harmonizar as sanções penais na área 
ambiental. Já a versão aprovada na Câmara apresenta grandes 
avanços em relação ao Projeto do Executivo. caracterizando-se como 
uma verdadeira consolidação das leis ambientais, no que tange à 
matéria penal. 

O que se submete à nossa análise. portanto. é uma codificação 
da legtslação penal ambiental, em substituição à miríade de 
dispositivos penats espalhados pela legislação vigente. Ainda sem 
entrar no mérito do Projeto. adiantamos que a simples apreciação de 
um único projeto se marca pela possibilidade de se adotarem regras 
próprias e uniformes e de se favorecer a organização do direito penal 
ambiental, tomando-o mais acessível à sociedade e aos aplicadores da 
lei. 

O Projeto aprovado na Câmara dos Deputados propõe · 
indubitáveis avanços no quadro atual da legislação ambiental. A forma 
com que foi estruturado apresenta as desejáveis virtudes de diferenciar 
as infrações a serem tratadas com sanções administrativas e as que 
devem receber sanções penais. incorporando recentes 
aperfeiçoamentos da doutrina que propugna pela descriminalização 
das infrações de baixo potencial de dano para a sociedade ou cuja 
intenção não seJa facilmente caracterizável. 

Ao mesmo tempo, o Projeto mantém a figura do crime ambiental, 
visando à penalização das condutas CUJO nível de degradação 
ambiental se mostre particularmente danoso para a sociedade ou nas 
quais não restem dúvidas quanto à intenção do infrator. 
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De rgual importância. o Projeto disciplina adequadamente cs 
diversos tipos de sanções penais. de forma a caracterizar a gradaí,-âO ;:; 
a harmonização de penas de que se carece hoje. como já notaao 
anteriormente. Nesse sentido. tipifica os diversos atos de infração e 
detalha as circunstâncias agravantes e atenuantes na aolicação da 
pena. 

A caracterização de circunstâncias atenuantes e agravantes é 
especialmente útil para a aplicação de penas que tomem em 
consrderação o poder económico do infrator. Hoje. a sanção de multas 
se revela um rnstrumento altamente ineficaz em função de seu irrisório 

valor. em face do lucro que o infrator espera auferir com sua conduta. 
Sem esse tipo de consideração. a multa se transforma no certificaao 
de quitação da dívida do infrator perante a sociedade. o que 
caracteriza um grande investimento do ponto de vrsta de sua re!açãc 
custo-benefício 

Os dispositivos incorporados ao Projeto. em sua versão 
aprovada na Câmara dos Deputados. resultaram. portanto. em um 
trabalho da maior qualidade. à altura das urgentes necessidades de 
revisão da legislação ambiental brasileira. 

A importãncra do tema. porém. levou-nos a procurar mecanismos 
que pudessem aperfeiçoar o texto ora em tramrtação. Com esse 
objetivo. optamos por realizar um amplo leaue de ccnsuitas a JUristas 
de renome na área ambiental. a organrzações não-governamentars. a 
órgãos do Governo Federal e a diversos profissionais envolvidos. de 
alguma maneira. com a questão do direito ambientaL Buscamos 
inspiração. ainda. em projetas de lei que já tramitaram pelo Congresso 
Nacional. não tendo sido transformados em normas jurídicas. e em 
alguns dos diversos códigos ambientais já produzidos no País. alvo do 
esforço conjunto de reconhecidas celebridades no trato da questão 
ambientaL 

Agradecemos em particular. aos professores Gilberto Passos ae 
Freitas e Paulo Affonso Leme Machado. dois conhE'!Crdos especralistas 
em direito ambiental em nosso País. cujas cont~íbuições foram de 
expressrva relevância ao tra0alho aue desenvolvemos na análise da 
proposição em pauta. 

A partir portanto. de todos os subsídios recebidos e cie nossa 
própria análise sobre o projeto. aoresentamos a seguir algumas 
contribuições para o aperfeiçoamento do texto em discussão E:11 
adição às propostas aqui relacronadas. sugerimos. arnda. uma am01a 
reestruturação do Projeto de forma a contemolá-lo com maror clareza 
mars légrca ordenacão e melhor técnrca legrsiativa 
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Responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes contra 
o meio ambiente 

A Constituição Federal de 1988 prevê. em seu artigo 225, § 3°, 
que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas. independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados". A análise do presente Projeto. portanto, não pode 
furtar-se a inserir. de maneira explícita, a cominação de penas .à 
pessoa jurídica, considerada hoje um eficaz mstrumento para controlar 
os delitos cuja origem se dá, mais do que na vontade de um indivíduo. 
no interesse de um grupo, empresa ou sociedade. 

No Brasli, o exemplo mais conhecido da adoção de medidas para 
punir a pessoa jurídica encontra-se no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei W 8.078. de 11 de setembro de 1990). Ademais, para 
impedir a utilização de instrumentos do mundo dos negócios para 
eximir de culpa a empresa ou seu dono. sócio ou administrador. o 
Código prevê. em seu artigo 28, a 'desconsideração da personalidade 
jurídica da sociedade". o que consideramos também adequado 
inserirmos no presente Projeto. 

Proibição de contratar com a Administração Pública 

Com o fim de ating1r tanto a pessoa JUrídica como a pessoa 

física. Julgamos conveniente incluir. entre as penalidades das infrações 

ambientais. a proibição de contratar com a Admimstração Pública por 

um periodo de até 3 (três) anos. 

Da aplicação das penas 

Propomos algumas alterações ao Projeto com o sentido de 

assegurar que as multas tenham. de fato. valor dissuasivo da infração. 

Inicialmente. sugerimos a inclusão, no artigo 6°, de novo inciso que 

obrigue a autoridade competente a considerar a situação econômic-'"' 

do infrator para imposição e gradaç3o da penalidade. Essa providência 

revela-se essencial contra a iniqüidade das atuais penas que não 

consideram as condições sociais e económicas de intrator, 

distmguindo os crimes praticados por agentes detentores de poder 

económico daqueles praticados por pessoas humildes. sobre as quais 

normalmente recai a efetivação da condenação. muitas vezes devido à 

falta de defesa adequada. 
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Acrescente-se que o d:spositivo é de fácil aplicação a pmpresas 

dotadas. em geral. de poder económico incompatível com as 

inexpressivas multas que lhes são aplicadas em caso de condutas e 

at1vidades lesivas ao me1o ambiente. Reconhece-se que as multas 

hoje aplicadas aos infratores de grande poder económico - pessoas 

físicas ou JUrídicas - funcionam como uma espécie de investimento 

porque, mesmo descontado o valor da multa. o resultado financeiro do 

empreendimento será compensador para o infrator Ademais. seu valor 

não apresenta qualquer caráter intimidatiVO. dadas as condições 

económicas do infrator. 

Propomos. portanto. que as sanções oecuniárias sejam de fato 

express1vas. a fim de eliminar qualquer possibilidade de lucro para os 

infratores e dissuadi-los da reincidência. Para isso. a pena de multa 

pode ser aumentada. a critério da autoridade competente. em até 100 

(cem) vezes. caso a pena máxima seja considerada ineficaz. haja vista 

o porler económico do infrator. 

Acrescentamos, ainda. dispositivo que estabelece. como a 

mínima sanção pecuniária aceitável. o valor do benefício económico 

que o infrator pudesse obter com sua infração. Essa previsão é 

especialmente ef1caz para reprimir os crimes de tráfico de animais. que 

movimentam milhões de dólares com o comércio de espécies 

ameaçadas de extinção em nosso País. 

Por fim, com o objetivo de proporcionar maior clareza à 

grav1dade do crime cometido em razão da quantidade. sugerimos a 

inclusão de dispositivo que condicione o cálculo da multa. no que 

couber, por unidade, hectare, metro cúbico. quilo ou outra medida 

adequada ao objeto jurídico lesado. Ass1m. podem ser atribuídas 

sanções ma1ores a uma maior quantidade de animais apreendidos ou 

de hectares de florestas destruídas. 

Crime de perigo 

O cnme de perigo faz parte do aparato JUrídico do meio ambiente. 

tendo SidO introdUZidO. de maneira bastante clara. pela Lei no 6.938, de 

31 de agosto de 1981. que prevê. em seu artigo 15. que "o poluidor 
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que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal ou 

estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito 

a pena de( .. )". 

Entende-se. assim, a necessidade de criminalizar o perigo com o 

fim de evitar o resultado da conduta ou atividade perigosa. Dispensa

se. por isso. a ocorrência de dano. bastando que haja o perigo de 

danos à qualidade do meio ambiente. De forma a inserir, também de 

mane1ra explícita, o crime de perigo, propomos modificações na 

redação do artigo 8°, inciso IV e na do artigo 20 do Projeto. Neste 

último caso. as alterações v1sam. também. a aumentar a abrangência 

dos ass1m considerados crimes de perigo. 

Crimes em unidades de conservação ou áreas sujeitas a 

regime especial de uso. 

O Projeto em discussão refere-se. em alguns de seus 

dispOSitiVOS, às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto no 99.274, de 

6 de jünho de 1990 Nossa proposta altera tais dispositivos de forma a 

tornar a lei penal mais abrangente e não sujeita a um ato da 

Admm1stração Pública. Além disso. inclui áreas que. não sendo 

propnamente unidades de conservação, se mostram alvo do mesmo 

t1po de cu1dado por parte do Poder Público. Oferecemos nova redação 

e el!mtnamos. portanto. todas as citações ao referido Decreto 

constantes no Projeto (art. 8°, VI: art. i6. caput e art. 17, 1). 

Circunstâncias agravantes 

Sugerimos que as infrações cometidas contra espécies 

ameaçadas. listadas em relatórios oficiais das autoridades 

competentes. sejam agravadas. Essa providência é particularmente 

importante. quando se sabe que a mera inclusão de um animal ou 

planta nas listas de espécies ameaçadas implica sua imediata 

valorização no mercado paralelo e, conseqüentemente, o aumento de 

sua procura e do risco de sua extinção. Nossa proposta consubstancia

se em tnclusão de novo inciso ao artigo 8°. 
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De forma a punir o funcionário público que. no exercício de suas 

funções. se utilize de suas prerrogativas oara cometer ou facilitar 

1nfrações lesivas ao meio ambiente. propomos. também. que tal fato se 

considere circunstância agravante. por meio da inclusão de novo inciso 

ao artigo 8°. 

Apenas com o objetivo de complementar o dispositivo que 

considera agravante a prática de delitos nas horas em que a 

fiscalização seja deficiente - domingos. feriados. épocas de seca ou 

inundações-. incluímos a expressão ·'à noite' no inc1so VIII do art. 8°. 

Destino dos produtos e instrumentos apreendidos 

Com o fim de tornar mais clara a redação do artigo 9°, que 

dispõe sobre o destino dado aos produtos e Instrumentos apreendidos. 

propõe-se alteração que explicita o destino de cada tipo de produto ou 

instrumento. Ademais. atribui-se à autoridade de hierarquia superior à 

que promoveu a apreensão o encargo de decidir o destino dos 

materiais apreendidos. Com isso. procura-se evitar as ações ilegais de 

agentes que. sendo encarregados da apreensão. têm, também, em 

suas mãos. os desígnios dos materiais apreendidos. 

Destino dos valores arrecadados em pagamento de 
multas por infração ambiental 

É curioso que o texto do art. 11 tenha sido aprovado como se 

encontra durante a tramitação na Câmara dos Deputados. Na versão 

original do dispositivo. onde hoje se lê Fundo Naval, lia-se Fundo 

Nac1onal do Meio Ambiente. A exclusão do Fundo Nac1onal do Meio 

Ambiente. como destinatário de valores arrecadados em pagameoto 

de multas por mfração ambientai, é inexplicável. pois este é o principal 

fundo nacional voltado especificamente para a proteção do meio 

ambiente. 

Seu objetivo - de acordo com a Lei N° 7 797, de 1 O de julho de 

1989. que o criou - é "desenvolver os projetas que visem ao uso 

racional e sustentável de recursos naturais. incluindo a manutenção. 

melhona ou recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar a 

qualidade de v1da da população brasileira". 
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A mesma lei prevê. ainda. que "os recursos do Fundo Nacional 

do Meio Ambiente deverão ser aplicados através de órgãos públicos 

dos níveis federal, estadual e municipal ou de entidades privadas cujos 

objetivos estejam em consonância com os objetivos do Fundo Nacional 

de Meio Ambiente. desde que não possuam. as referidas entidades, 

fins lucrativos''. 

Assim, por meio de convênios ou acordos. o FNMA poderá 

repassar verbas a órgãos e entidades da Administração Direta e 

lndireta da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. 

cuja atuação se faça dentro dos objetivos do FNMA, estabelecidos por 

lei. Inclui-se. aí. naturalmente. o Ministério da Marinha, bem como 

todas as demais instãncias de governo cuja atuação esteja relacionada 

à preservação da qualidade do meio ambiente brasileiro. 

A opção pelo FNMA é a única que assegura que os recursos 

arrecadados venham, efetivamente, a ser aplicados na proteção e na 

conservação do meio ambiente, visto que a Lei N° 7.797 prevê, 

explicitamente. as áreas nas quais os recursos do Fundo serão 

aplicados. O Fundo Naval, por sua vez. não tem destinação explícita 

para as ações que porventura o Ministério da Marinha desenvolva para 

proteção ao meio ambiente. podendo ser utilizado, inclusive. em "obras 

de construção c1vil, pagamento de pessoal de qualquer categoria 

funcional. na compra de imóveis e de materiais de toda espécie. desde 

que a rapidez da aquisição se faça necessária, a juízo do Ministro da 

Marinha. e para cujo pagame{l:o não haja dotação orçamentária, ou 

seja esta deficiente" (Decreto N° 46.429. de 14 de julho de 1 959). 

A Lei W 5 357. de 17 de novembro de 1 967, que "estabelece 

penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais que 

lançarem detritos ou óleo em águas brasileiras. e dá outras 

providências·· dispõe em seu artigo 4°, que ·a receita proveniente da 

aplicação desta Lei será vinculada ao Fundo Navar. Não há. no 

entanto. mecanismos no regulamento do Fundo Naval que assegurem 

que suas receitas sejam efetivamente aplicadas na proteção do meio 

ambiente. como visto acima. Para assegurar que os valores 

arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental sejam 

destinadas, exclusivamente, à proteção do meio ambiente. deve-se 

substituir. no PLC N° 62/95, a referência ao Fundo Naval pelo Fundo 

Nacional do Meio Ambiente. 
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Permissão, autorização ou licença 

Os termos permissão. autorização ou licença têm sido utilizados. 

no direito brasileiro. sem o devido rigor técmco. Para evitar incorreta 

rnterpretação das normas legais. julgamos ser necessária a 

modificação de vários dispositivos do ProJeto com o fim de adequá-los 

aos termos apropriados. 

Substituição do termo "espécie" por "espécime" 

A espécie é a unidade biológica fundamental. composta por um 

conJunto de indivíduos muito semelhantes entre si. O espécime é o 

indivíduo. uma amostra qualquer da espécie. O que o artigo 12, inciso 

IV pretende é impedir que a introdução, sem controle, de qualquer 

espécime anrmal no País acarrete efeitos danosos ao equilíbrio do 

ecossistema onde se verifique o fato. A utilização do tenmo espécie. 

também encontrado na Lei de Proteção à Fauna. dá a entender que, 

caso uma espécie já exista no País, a introdução de um novo 

espécime dessa espécie. em qualquer região brasileira, não acarretaria 

maiores danos. o que certamente não é verdade. Uma espécie pode 

adaptar-se bem a uma detenminada região do País e ser 

extremamente maléfica. do ponto de vista do equilíbrio ecológico, em 

outras áreas. A alteração. portanto. requer que a introdução de 

qualquer espécime animal no País seja precedida de parecer técnico e 

licença da autoridade com~etente 

Exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em 

bruto 

O inciso VIl do artigo 12 do primerro substitutivo do PL 1.164/91, 

na Câmara dos Deputados. previa o crime de "exportar para o exterior 

peles e couros de anfíbios e répteis em bruto". A versão finalmente 

aprovada incluiu. ao fim do citado inciso. a expressão "sem a 

autorrzação aa autondade ambiental competente". Ora, a se manter a 
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atual reaacão. melhor sena excluir o refe:ido dispositivo, visto que a 

comercializacão de qua1squer espéc1mes ou produtos da fauna 

brasileira está sujeita á prévia autonzação da autoridade competente, 

conforme dispõe o mciso III do mesmo arrigo. 

O dispositivo. em sua versão ongmal, tinha como objetivo 

impeoir. em qualauer circunstância. a exportação de peles e couros de 

anfíbios e répte1s em bruto. A forma como foi redigido. no entanto, dá 

margem a interpretações forçadas e maldosas. no sentido de que as 

exportações de peles e couros de outros animais estejam liberadas (o 

que. v1mos ac1ma. não é verdade - depende de autorização 

especifica) Por isso. Julgamos adequado inserir modificação com o 

objet1vo de deixar claro que a exportação de peles e couros de anfíbios 

e répteis em bruto. ainda que provenientes de criadouros legalizados, 

está proibida. independertemente de autonzação. 

As peles e couros em questão constituem matéria-prima 

essencial à confecção de produtos manufaturados de reconhecido 

valor. O Brasil. sabe-se. é um dos pnncipais abastecedores mundiais 

de couro de animais silvestres A proibição da exportação, assim, 

favorece a fiscalizacão r.ão só nos cnadouros como também em 

estabelecimentos como c:.::tc.m:es e ce!eterias Além disso. reduzmdo

se a demanda. ev1ta-se aue a busca do lucro fácil dizime de maneira 

irreversível a fauna silvestre. 

Distinção entre ates de caça e ates de pesca -

Conceituação da fauna silvestre 

A proteção legal â fauna bras1le1ra apresenta-se na Lei Na 5.197, 

de 3 de Janeiro de 1967 (connecida. mapropriadamente, como Código 

de Caça). Essa Lei define a fauna silvestre. em seu art. 1°, como "os 

animais de qualquer espécie. em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem fora do cativeiro. bem como seus ninhos. 

abrigos e criadouros naturais··. O dísoositivo estabelece, ainda, a 

propriedade co Estado sobre a fauna e proíbe sua utilização, 

perseguição. destruição. caça ou aoanna Assim. em princípio, salvo 

as exceções previstas na Lei. o acesso à fauna silvestre é totalmente 

proibido 
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O Decreto-Lei N° 221, de 28 de fevereiro de 1967, que "dispõe 

sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências", data 

da mesma época e define como pesca o "ato tendente a capturar ou 

extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal 

ou mais freqüente meio de vida". Estabelece, ainda. como de domínio 

público. todos os animais e vegetais que se encontrem nas águas 

dominiais brasileiras. 

Os animais e vegetais que tenham na água seu normal ou mais 

freqüente meio de vida. portanto. são de domínio público e podem ser 

capturados ou extraídos desde que haja licença para isso. As exceções 

deverão ser explicitadas por ato emanado pelo órgão federal 

competente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis- IBAMA). 

Verificam-se, assim, duas normas legais erigidas em princípios 

jurídicos opostos. A Lei no 5.197, por um lado, proíbe todo o acesso à 

fauna silvestre, exceto nos casos particulares que a própria Lei 

especifica. O Decreto-Lei no 221, por sua vez, libera todo o acesso aos 

animais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de 

vida, exceto quando explicitamente proibido pelo Poder Público. 

A contradição surge quando tratamos de espécies da fauna 

brasileira - algumas ameaçados de extinção - que, por força do 

Decreto-Lei no 221, são tratados como pesca por terem na água o seu 

meio predominante de vida. Os exemplos mais conhecidos são as 

tartarugas-marinhas e os peixes-boi, mas há inúmeros outros nessa 

situação, não sendo necessário muito esforço para enxergar esseg 

anima1s como pertencentes à fauna silvestre brasileira e não como 

alvo da pesca. 

Por falta de clareza legal, a solução das controvérsias tem-se 

feito com base no bom senso dos juízes. o que nem sempre implica 

oons resultados para a conservação e para a proteção de espécies 

brasileiras ameaçadas de extinção. 

O Projeto em pauta não avança nessa área. ao referir-se à fauna 

e à pesca. sem acrescentar qualquer tipo de conceituação que permita 
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resolver de maneira definitiva a questão. Por esse motivo, julgamos 

necessários alguns ajustes que oermitam a clara identificação da fauna 

e da pesca para efeitos legais. Para isso. nos valemos das idéias 

contidas no Projeto de Lei na 4490, de 1994. de autoria do Deputado 

Fábio Feldmann. e dos comentários ao referido Projeto. apresentados 

em parecer elaborado por técnicos do IBAMA. 

Assim. acrescentamos dois novos parágrafos ao artigo 12 (que 

trata dos crimes contra a fauna), com o intuito de esclarecer que os 

crimes ali referidos não se aplicam aos atas de pesca (definidos no 

artigo 13) e para conceituar a fauna silvestre. 

No artigo 13. definimos a pesca de manerra a incluir todos os 

atas relativos ao acesso a um conjunto limitado de espécies, o que faz, 

por exclusão, que todas as espécies não definidas de forma explícita 

sejam consideradas pertencentes à fauna silvestre. O dispositivo faz 

ressalva. ainda, às espécies consideradas ameaçadas de extinção, 

que não poderão ser alvo de pesca em hipótese alguma. 

Com esses conceitos. propomos. ainda. a modificação da 

redação co inciso 111 do art. 13. visto que o ato de pescar contempla. 

pela definição apresentada o ato de apanhar. 

Igualmente. o inciso VI do mesmo artigo é modificado com o 

objetrvo de incluir outras etapas do processo produtivo e de eliminar a 

redundãnc1a dos termos "coleta" e "apanha··. já incluídos na definição 

que apresentamos. 

Excludência de criminalidade no abate de animais 

O § 1 o do artigo 12 prevê os casos de excludência de 

criminalidade no abate de animais. Reconhecendo a necessidade de 

definir com clareza tais casos. a fim de evitar injustiças, julgamos 

adequado, porém. sugerir algumas alterações aos dispositivos em 

questão. de forma a não tomar demasiadamente branda a proteção 

oferecida à fauna silvestre. 
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Inicialmente. propomos a exclusão do inciso 11, que prevê a 

excludênc1a de cnminal1dade em caso de acidente. Ora, o cnme 

culposo é prev1sto no § 2° do mesmo artigo, no qual é prevista a 

redução ca pena pela metade para os crimes assim caracterizados. A 

exclusão de cnminalidade nos casos de acidente equivale, na prática, 

à revogação do § 2°. v1sto que de1xam ae existir crimes culposas. 

Torna-se. ass1m. uma ef:caz válvula de escape para os criminosos 

que. certamente. não é o que se pretende. 

No caso do abate de an1ma1s para a proteção de lavouras, 

pomares e rebanhes. temes o que é connec:da como caça de controle. 

JUStificada pela necess:cace de mterierê:-.c:a humana para retornar ao 

estado de equilíbrio eco:óg1co as relações entre ammais e plantações 

ou florestas. Procura-se. com ações desse t1po, evitar a ação animal 

que possa ser cons1deraaa predatória ou destruidora. 

Nesse caso. ;ulgamos importante apenas referirmo-nos à 

necessidade de autorização da autoridade competente. a fim de evitar 
atas aJscnc1onàrios por parte de indivíduos pouco esclarecidos. A ação 

predatona ou destruiao~a deve ser analisada com rigor técnico. de 

forma c;c:e fique caracre:1zado pengo. a área ae abrangência. as 

espécies noc1vas e o temoo ce duração da atividade de eliminação dos 

amma:s. 

Autorização para pesca 

Qualquer tipo de p_esca. seJa ela comerc1al, amadora ou 

científica. dependerá :::e autorização específica da autoridade 

competente. Por isso. faz-se necessária a alteração do inciso V 2do 

artigo '3. que prevê a necessidade de autorização apenas no caso da 

pesca orofissional. 

Madeiras de lei 

O inciso VIl do artigo 14 do ProJeto em pauta criminaliza o ato de 

transformar madeiras de lei em carvão O termo "madeira de lei", no 

entanto não tem r1gor técmco e científico que permita limitar 
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adequadamente as espécies atingidas pelo dispositivo. Dessa forma, 

propomos alteração ao inciso com o fim de remeter a ato do Poder 

Público a discriminação das espécies consideradas ·'madeira de lei' e 

estenaemos a restrição do seu uso às aplicações energéticas. 

Penas para os crimes culposos 

Os casos de cnmes culposas são previstos no projeto em pauta 

e as penas a eles cominadas são reduzidas pela metade, em relação 

aos crimes em que se verifique a culpa do infrator. Isso equivale, no 

entanto. a prever penas privativas de liberdade para crimes culposas, o 

que contraria tendências modernas do direito penal e reforça a já 

caótica situação do sistema penitenciário brasileiro. Consideramos 

importante. também. ressaltar. nos casos de crimes culposas. a 

possibilidade de serem aplicadas as sanções previstas no artigo 3o do 

ProJeto. Por esse motivo, propomos alterações no artigo 12, § 2°; 

artigo 13, parágrafo único; artigo 14, parágrafo único; artigo 15, 

parágrafo único: artigo 16, § 3°; artigo 17, parágrafo único; artigo 18, 

parágrafo único: e artigo 19. § 3°. 

Compatibilidade entre penas 

De forma a tornar compatíveis as penas previstas para as 

infrações ambientais relacionadas à fauna (Capítulo 11, Seção 1), à flora 

(Capítulo 11. Seção 11). às unidades de conservação (Capítulo 11, Seção 

III) e à poluição (Capítulo 11, Seção IV), julgamos oportunas alterações 

às penas cominadas nos caput dos artigos 14. 15. 17 e 19 do Projeto. 

Poluição das praias 

Propomos a inclusão de dois novos incisos ao artigo 18, que 

especifica crimes relacionados à poluição e outras infrações. 

O primeiro deles refere-se à criminalização das condutas ou 

atividades que causem poluição das praias, impedindo ou dificultando 

o seu uso pelo público. São por demais conhecidos os casos de 

praias. ao longo de todo o litoral brasileiro. que se tomaram impróprias 
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para banho a partir da ação de agentes poluidores de toda espécie. 

Nossa proposta, portanto. visa coibir condutas e ativid~s que 

impeçam a população de utilizar bens da União que, na prática, são 

usurpados por força de ações criminosas. 

Princípio da Precaução 

O segundo inciso que incluímos no artigo 18 contempta a 

Inserção. no presente Projeto, do chamado Princípio da Precaução. A 

adoção do referido principio já foi alvo de alentado estudo durante o 

processo da Revisão Constitucional, no mício do ano de 1994, por 

parte do Relator-Adjunto Fábio Feldmann. Lamentavelmente, o parecer 

produzido não foi alvo de apreciação naquela oportunidade, em função 

das conhecidas dificuldades que cercaram a Revisão, o que nos levou 

a sugenr a adoção do Princípio no presente Projeto. 

O Princípio da Precaução tem s1do recorrentemente invocado 

como mstrumento de prevenção de tragédias ambientais que, mais e 

ma1s. fazem parte do nosso cotidiano. Existem provas cada vez mais 

evidentes de que a ação humana vem modificando, de maneira 

perversa. as condições de equilíbrio climático global. A camada de 

ozónio. que impede que a superfície terrestre seja atingida por 

radiações ultravioletas provenientes do sol, está gradualmente sendo 

destruída. O acréscimo na concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera tem sido apontado como fator que pode levar a um aumento 

na temperatura média do planeta. de conseqüências imprevisíveis para 

a humanidade. 

Lamentavelmente, não há ainda certezas científicas sobre os 

impactos das mudanças climáticas globais por que vem passando o 

planeta. nem sobre suas causas reais. Há muitas incertezas, mas, a 

despeito delas. a grande maioria dos países do planeta vem se 

mobilizando e tomando decisões para evitar uma tragédia que, 

consumada. pode não ter retorno 

Importantes acordos internacionais foram assinados com o 

objet1vo de assegurar a manutenção das condições climáticas do 
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Terra: A Convenção de Viena sobre a Proteção da Camada de Ozônio 

(1985), o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 

Camada de Ozônio (1987) e a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (1 992, na Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. no Rio de Janeiro). 

Tais iniciativas refletem um consenso quase unânime de que 

providências urgentes são necessárias pois. caso confinmadas as 

previsões mais pessimistas. não haverá tempo suficiente para reverter 

ou colocar a situação sob controle. Por isso. a adoção do princípio da 

precaução revela-se de 1mpenosa necessidade para a manutenção da 

qualidade do meio ambiente. 

O Brasil já reconhece o Princípio da Precaução, inserido na 

Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica. que 

estabelece em seu preâmbulo: "quando exista ameaça de sensível 

redução ou perda de diversidade. a falta de plena certeza científica não 

deve ser usada como razão para postergar medidas para evitar ou 

minimizar essa ameaça". Na mesma linha. a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima dispõe: "quando surgirem 

ameaças de danos sérios ou irreversíveis. a falta de plena certeza 

Científica não deve ser usada como razão para postergar essas 

medidas. levando em conta que as políticas e medidas adotadas para 

enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos 

custos·· Ambas as Convenções foram assinadas e ratificadas pelo 

Brasil. 

Nossa proposta. portanto. apenas incorpora à legislação 

ordinária dispositivos já conhecidos e aceitos pela comunidade 

internacional. 

Poluição sonora e imissões de ruídos 

O ruído e as vibrações. no lugar de onde saem, são 

denominados emissões; no lugar de seu efeito. são denominados 

imissões. Por 1sso. faz-se necessária a modificação do art. 19, inciso 11, 

de forma a incluir o termo "imissão" como agente capaz de provocar 

poluição sonora. 
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Outros crimes 

O Projeto, em seu Título 11 ("Das lnfrações Ambientais 

Caracterizadas como Crime contra o Meio Ambiente"), Seção IV ("Da 

Poluição e Outras lnfrações Ambientais") relaciona, no artigo 19, um 

conjunto de infrações ao qual sugerimos a inclusão de outros crimes já 

previstos na legislação vigente. Mantemos. assim, a idéia de sintetizar, 

em uma única norma, todas as questões penais relacionadas ao meio 

ambiente. 

Publicação, por organização não-governamental, de 

relação de produtos e substâncias cuja comercialização 

seja proibida no país de origem 

Propomos a exclusão do § 2° do art. 19, que prevê a 

possibilidade de divulgação feita por organização não-governamental 

de reconhecida atuação nas questões ambientais com o objetivo de 

identificar os produtos e as substâncias cuja importação ou 

comercialização seja proibida no País por terem comercialização 

proibida em seu pais de origem. Não vemos sentido em fazer com que 

uma divulgação de um órgão não-governamental possa gerar algum 

tipo de obrigação para o cidadão. 

Penas restritivas de direitos 

O parágrafo único do artigo 20 prevê a transformação de penas 

de reclusão e de detenção em prestações de serviços à .comunidade. 

Este é apenas um dos tipos de penas restritivas de direitos, que 

incluem ainda as modalidades de interdição temporária de direitos e 

limitação de fim de semana. Propomos alteração no sentido de que o 

juiz possa aplicar qualquer das penas privativas de direito previstas na 

legislação brasileira. 

O dispositivo em questão não condiciona a aplicação das penas 

restritivas de direito. Por isso. sugenmos. também. a inclusão de 

restrições à concessão dessas penas. a fim de evitar que o dispositivo 
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func1one como atenuante dos cnmes cometidos oor infratores CUJO 

perfil recomende a utilizacão da pena privativa de !iberdaae Com esse 

objetivo. três novos parágrafos são acrescentados ao artigo 20. 

Ação civil pública 

A Lei no 7.347. de 24 de JUlho ae 1985. que 'disciplina a ação 

civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor a bens e dire1tos de valor artístico. estético, 

histórico. turístico e oaisagist1cc. e dá ourras providências' revelou-se 

um extraordmário avance ra defesa do meto ambiente. especialmente 

pela legitimação. para proposição da acão. das associações de 

proteção ao meio ambiente constituídas nos termos da lei civil Para 

disciplinar a ação penal nos crimes contra o meio ambiente, uma nova 

redação é sugerida para o artigo 23 do oresente Projeto_ 

IV- ANÁLISE DO PLS N° 164, de 1995 

O PLS W 164. de 1995. de autoria do Senador José Bianco. 

"altera os arts_ 27 e 34 da Le1 W 5 197. de 3 de Janeiro de 1967, que 

'disoõe sobre a proteção à fauna e aá outras orov1dênc1as" 

O Senador José Bianco propõe esoec1ficameme a alteração da 

Lei de Proteção à Fauna_ matéria que enfocamos no 1tem 11 de nosso 

Parecer (Direito Penal Ambiental Braslletro Situação Atual)_ Ali 

utilizamos argumentos de teor semelhante aos utilizados pelo Senador 

José Bianco em sua justificação para propugnar oela alteração da Lei 

ae Proteção à Fauna_ De fato. a ;nafiançabilidade de todos os crimes 

prev1stos nessa Lei é medida aue contrana o ordenamento jurídico 

brasileiro vigente. visto mostrar-se desorooorcional à forma como a 

legislação trata crimes de muito maior efeito contra a sociedade 

O Senador José Bianco lembra ainda. em sua JUStificação. que 'o 

moderno direito penal tem. cada vez ma1s. proougnado pela adoção de 

sanções administrativas ao invés de sanções pena1s··_ Finalmente, 

alerta para o fato de que "a lei hoJe em vigor pune. quase que 

exclusivamente. uma camada da oopuiacão conhecida oor sua miséria 

e consequente margmaitzação da soc1edaae ·_ 
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Com efeito, as observações do Autor da matéria refletem a 

necessidade de uma reordenação no aparato legal brasileiro no que se 

refere à legislação penal ambiental. No caso em particular. o Senador 

José Bianco trata especificamente da Lei de Proteção à Fauna. O 

Projeto de Lei da Câmara W 62, de 1995, porém, é ainda mais 

abrangente na medida em que se propõe a constituir-se uma 

verdadeira consolidação dos dispositivos penais ambientais da 

legislação brasileira. Assim, contempla, em seu teor. todas as 

questões apontadas pelo Senador José Bianco no PLS W 164. de 

1995. 

O PLC W 62, de 1995. com as alterações que propomos, 

reordena de maneira visceral a legislação ambiental brasileira. 

revogando, na prática, todos os dispositivos da legislação vigente que 

dispõem sobre sanções penais e administrativas com que serão 

punidas as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por esse 

motivo. rejeitamos o Projeto de Lei do Senado W 164, de 1995, que 

propõe alterações a dispositivos da legislação que serão revogados 

por projeto de maior alcance e abrangência. 

· V - CONCLUSÃO 

Por todo o exposto. concluímos que a matéria em pauta constitui 

excepcional oportunidade de rever o aparato jurídico ambiental 

brasileiro e incorporar, em um único instrumento legal, dispositivos 

hoje dispersos por inúmeras outras normas. Persegue-se, assim, o 

objetivo de harmonização e compatibilização das penas aplicadas às 

diversas condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Considerados os comentários e os aperfeiçoamentos propostos, 

somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 62, de 1995, na 

forma do substitutivo que apresentamos, e pela rejeição ào Projeto de 

Lei do Senado no 164, de 1995. 
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EMENDA W 1 - CCJ ( SUBSTITUTIVO) 

Define cs cnmes e as infrações 
administrativas contra o meto ambiente, e 
dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 
são punidas com sanções penais e administrativas, na forma 
estabelecida nesta Lei. 

Art. 2° O mandante. o autor material, ou quem de qualquer 
modo concorra à prática da infração ou dela se beneficie, incidem nas 
sanções cominadas. na medida de sua culpabilidade. 

Art. 3° As pessoas jurídicas serão sancionadas conforme o 
disposto nesta Lei. nos casos em que a infração seja cometida por 
decisão de seus representantes legais ou contratuais, ou de seus 
órgãos colegiados. no interesse ou beneficio da sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas Jurídicas 
não exclui a das pessoas físicas. autoras. cc-autoras ou cúmplices do 
mesmo fato. 

Art. 4° O juiz pode desconsiderar a personalidade da 
pessoa jurídica quando, em detrimento da qualidade do meio 
ambiente. houver abuso de direito, excesso de poder. infração da lei, 
fato ou ato ilícito. violação dos estatutos ou contrato social ou. ainda. 
quando. por má administração, houver falência, estado de insolvência. 
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. Também poderá ser desconsiderada a 
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados á qualidade do 
meio ambiente. 

Art. 5° O juiz pode determmar que a efetivação da 
responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre o acionista 
controlador, o sócio majoritário, os sócios-gerentes. os administradores 
societários ou, no caso de grupo societário, os representantes legais 
ou contratuais das sociedades que o integram. 

§ 1 o As sociedades integrantes dos grupos socíetários e 
sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas 
obrigações decorrentes desta Lei. 

§ 2° As sociedades consorciadas são solidariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes desta Lei. 
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§ 3° As sociedaaes coligadas só responderão por culpa. 

Art. 6° Sem preJuízo do disposto nesta Lei, o agente. 
independentemente da extstêncta de culpa. é obrigado a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meto ambtente e a terceiros afetados 
por seus atos. 

CAPÍTULO 11 

DA APLICAÇÃO DA PENA 

Art. 7° A autor:dade competente. ao aolicar as sanções 
aomtntstrattvas ou oenats. observaíá· 

I - a gravtdaoe do fato. tendo em vista os motivos da 
infração e suas consequénctas oara a saúde oública e para o meto 
ambtente: 

11 - os anteceaentes do agente auanto ao cumprimento da 
legtslacão de interesse ambiental 

IV- a sttuacão econômtca do :nfrator. no caso de multa. 

Art. 8° As penas privativas de liberdade poderão ser 
substituídas por penas íestritivas de direitos. quando: 

I - aplicada pena pnvativa de liberdade igual ou inferior a 2 
(dois) anos ou se o crime for culposo: 

11 - o réu não for re1nc:dente nos cnmes de natureza 
ambiental 

III - a culpabiiidade. os anteceoentes, a conduta social e a 
personalidade do condenado. bem como os motivos e as 
circunstânctas do crime :ndicarem que essa substituição seja suficiente 
para efeitos de reprovação e prevenção do cmne. 

Art. 9° Nos Cí:mes culposas. a pena privativa de liberdade, 
quando igual ou superior a 2 (dois) anos. pode ser substituída por uma 
pena restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de 
direitos. exequíveiS simultaneamente. 

Paragrafo único. As penas prevtstas neste artigo terão a 
mesma duração da pena privattva de liberdade substituída. 

Art. 10. São c:rcunstãncias que atenuam a pena: 

I - batxo grau de tnstrucão ou escolaridade do agente: 

11 - esoontãnea e eficiente redução das conseaüências da 
degradacão ambiental causada ou. antes do julgamento. reparação do 
dano: 

III - comumcc;cão Síévta ceio a::;ente do oeriao tmtnente de 
degradação ambtental: · - . -
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IV - colaboração com os agentes encarregados da 
vigilãnc1a e do controle ambiental: 

Art. 11. São circunstãnc1as que agravam a pena. quando 
não constituem ou qualificam o crime: 

I- reinc1dênc1a nos crimes de natureza ambiental: 

11- ter o agente cometido a infração: 

a) para obter vantagem pecuniária: 

b) coagindo outrem para a execução material da infração: 

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a 
saúde pública ou o meio ambiente; 

d) concorrendo para danos à propriedade alheia; 

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas 
sujeitas. por ato do Poder Público, a regime especial de uso; 

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos 
humanos: 

g) praticando o delito em período de defeso à fauna, em 
domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações: 

h) com o emprego de métodos cruéis para abate ou 
captura de animais: 

i) mediante fraude ou abuso de confiança; 

j) mediante abuso do direito de licença ambiental; 

I) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou 
parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais: 

m) atingindo espécies ameaçadas. listadas em relatórios 
oficiais das autoridades competentes; 

n) facilitada por funcionário público no exercício de suas 
funções. 

Art. 12. Os valores arrecadados em pagamento de multas 
por infração ambiental. serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. fundos estaduais ou municipais de me1o ambiente, ou 
correlatas. conforme o órgão arrecadador. 

Art. 13. A pena de multa não deverá ser inferior ao 
benefício econômico esperado pelo infrator com a sua atividade ou 
conduta. 

§1° A pena de multa poderá ser aumentada até 100 (cem) 
vezes. se a autoridade cons1derar que. em virtude da situação 
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económica .do agente. a multa é ineficaz. ainda que aplicada no seu 
valor máximo. 

§2° A pena de multa será calculada por unidade, hectare, 
metro cúbico. quilo ou outra medida pertinen!'=!, de acordo com o objeto 
jurídico lesado. 

Art 14. A penc1a de constatação do dano ambiental, 
sempre que possível. fixará o montante do prejuízo causado para 
efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. 

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no 
juizo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o 
contraditório. 

Art. 15. O valor das multas de que trata esta Lei será fixada 
pela sua regulamentação e corrigida periodicamente, com base nos 
índices estabelecidos na legislação pertinente. 

Art. 16. O pagamento de multa imposta pelos Estados, 
Municípios. Distrito Federal ou Territórios atenua a multa federal na 
mesma hipótese de incidência. quando diversos os valores. ou nela é 
computada, quando idênticos. 

CAPÍTULO III 

DA APREENSÃO DO PRODUTO E 
INSTRUMENTO DO CRIME 

Art. 17. Verificada a infração, serão apreendidos os 
anima1s. produtos e subprodutos da infração. bem como os 
instrumentos utilizados na sua prática. lavrando-se os respectivos 
autos. 

§ 1° Quando o material apreendido, por sua natureza ou 
volume. não puder acompanhar as peças de informação. a autoridade 
competente. de hierarquia superior àquela que promoveu a apreensão. 
poderá determinar a entrega ao depositário local ou, após laudo de 
constatação, dar aos bens destinação compatível com sua natureza, 
inclusive mediante doação ou venda. discensada. neste caso. a hasta 
pública e com o recolhimento da receita ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. 

§ 2° Os produtos e subprodutos florestais e produtos 
perecíveis da fauna e da flora serão avaliados e alienados ou doados a 
instituições públicas. científicas. educacionais. hospitalares. penais. ou 
outras com fins beneficentes. prioritanamente aquelas voltadas para 
atividades de proteção ambiental. 

§ 3° Os instrumentos utilizados na prática da infração serão 
vendidos. garantida a sua descaracterização através da reciclagem. 
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§ 4° Os animais apreendidos serão libertados em seu 
habitat ou entregues a jardins zoológicos. fundações ou entidades 
assemelhadas. desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos 
habilitados 

§ 5° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis 
serão destruídos ou doados a instituições científicas. culturais ou 
educacionais. 

CAPÍTULO IV 

DA AÇÃO E PROCESSO PENAL 

Art. 18. Nas rnfrações penais previstas nesta Lei. a ação 
penal é pública incondicionada. 

§ 1° Poderão rnterw no processo penal, como assistentes 
do Ministério Público. os legitimados para as ações civis públicas de 
re~ponsabilidade. indicados no art. 5o da Lei no 7.347. de 24 de julho 
de 1985, aos quais também é facultado propor ação subsidiária da 
pública. se a denúncia não for oferecida no prazo legal. 

§ 2° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta 
Lei caberão à justiça estadual com interveniência do Ministério Público 
respectivo. se o lugar em que tiver sido praticado for município que não 
seja sede da Vara da Justiça Federal. com recurso para o Tribunal 
Reg1onal Federal correspondente 

Art. 19. O Ministério Público pode dispensar o inquérito 
policial para apuração das infrações penais previstas nesta Lei. quando 
possuir elementos suficientes para oferecer denúncia. 

Art. 20. A responsabilidade civil por danos causados pela 
ação penal subsidiária da pública só incidirá nos casos de comprovada 
má-fé. 

Art. 21. Os crimes previstos nesta Lei serão apurados no 
processo sumário, aplicando-se. no que couber. as normas do Livro 11, 
Título 11, Capítulo V, do Código de Processo Penal. 

CAPÍTULO V 

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 

Seção I 

Da Fauna 

Art. 22. Constitui crime contra a fauna: 
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I - utilizar. perseguir. destruir, caçar ou apanhar espécimes 
da fauna silvestre, sem a devida permissão. licença ou autorização da 
autoridade competente; 

11- exercer caça profissional; 

III - comercializar ovos, larvas ou espécimes da fauna 
silvestre, e produtos e objetos que impliquem a sua caça, perseguição. 
destruição ou apanha. sem a devida permissão, licença ou autorização 
da autoridade competente; 

IV - introduzir espécime animal no País, sem parecer 
técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente; 

V - utilizar, perseguir. destruir, caçar ou apanhar 
espécimes da fauna silvestre: 

a) com visgos, atiradeiras. fundas, bodoques, veneno. 
incêndio ou armadilhas; 

b) com armas a bala, a menos de três quilõmetros de 
qualquer via férrea ou rodovia pública; 

c) com armas de calibre 22 (vinte e dois), para animais de 
porte superior ao tapiti (Sylvilagus brasiliensis); 

d} com armadilhas constituídas de armas de fogo; 

e} nas zonas urbanas e suas adjacências, ou próximas a 
qualquer tipo de assentamento humano; 

f) nas estâncias hidrominerais e climáticas: 

g) nos estabelecimentos oficiais e açudes de domínio 
público, bem como nos terrenos adjacentes. até a distância de cinco 
quilômetros; 

h) na faixa de quinhentos metros de cada lado do eixo das 
vias férreas e rodovias públicas: 

i) nas áreas destinadas à proteção da fauna. da flora e das 
belezas naturais; 

j) nos jardins zoológicos e botânicos. nos parques e jardins 
públicos; 

I) durante período de migração. nidação ou reprodução. 
mesmo em propriedades privadas; 

m) à noite; 

n) do interior de veículos de qualquer espécie: 

VI -exportar para fora do País peles e couros de anfíbios e 
répteis em bruto. ainda que provenientes de criadouros legalizados; 

Pena- reclusão de 1 (um ) a 5 (cinco) anos. 
§ 1° Se o crime é culposo: 
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Pena- ·jetencão ce 6 (se:s) meses a 2 (dois) anos. 

§ 2° São espécimes ca fauna Silvestre todos aqueles 
pertencentes às esoécies ;:atJvas. :-n1gratórias e quaisquer outras, 
aquáticas cu terrestres. que ten~am :odo ou parte de seu ciclo de vida 
ocorrendo dentro dos limnes do território brasileiro. 

§ 3° As disoos1cões deste artigo não se aplicam aos atos 
de pesca 

Art. 23. Constitui cnme da mesma natureza: 

I - provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de 
mater!aJs o oerec:memo ce esoec:n:es da fauna aquática existente em 
nos. lagos açuaes. agoas Jaías ou mar terr1tonal brasileiro: 

11 -causar degraaacáo e:n v1ve:ros. açudes ou estações de 
aqüicultura de domín1o publico: 

III - pescar esoéc1es que aevam ser preservadas ou 
Indivíduos com tamanhos rnfeno~es aos oerm1tidos: 

IV - pescar quantidades supenores às permitidas, ou 
meaiante a utilização de aoarethos. petrechos técnicas e métodos não 
permrtraos: 

V - pescar sem ;;scnção. autorização. licença ou 
perm1ssão da autor:daae competente 

VI - pesqUisar cuitivar. conservur. armazenar. transportar. 
comerc:alizar :cans70í:T12i'. ::e:'efic:ar -::u :ndustrializar espécimes 
prove.'lJentes da oesca o~oJbJda 

VIl - explorar ::õmpos natura1s de invertebrados aquáticos 
e algas. sem licença. ::::erm1ssão ou autonzaçáo da autoridade 
competente 

VIII - fundear embarcacões ou lançar detritos de qualquer 
natureza sobre bancos pesqueiros devidamente demarcados; 

IX- pescar mediante a utilização de: 

a) exo1osivos cu substãncias que em contato com a água. 
produzam efeito semelnante: 

b) substãnc1as :óxicas 

X - pescar em oeríodo de defeso legalmente proibido. 

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos ou multa. ou 
ambas as penas cumulativamente. 

§ 1° Se o ~:~:me é '::"c:!o:csc a oena será reduzida à metade. 

§ 2° Para o efe!to desta L.ei. csns1dera-se pesca todo ato 
tendente a retirar. extra1r. :::oletar apanhar apreender ou capturar 
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espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais 
hidróbios. suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, 
ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção. constantes nas listas 
oficiais da fauna e da flora. 

Art. 24. Não é crime o abate de animal, quando praticado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do 
agente ou de sua família comprovadamente miserável; 

11 - para proteger lavouras. pomares e rebanhos da ação 
predatória ou destruidora de animais. desde que legal e 
expressamente autorizado pela autoridade competente: 

III - em legítima defesa. diante do ataque de animais 
ferozes. 

Seção 11 

Da Flora 

Art. 25. Constitui crime contra a flora: 

I -destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação. ou utilizá-la com infringência 
das normas de proteção: 

11 - cortar árvores em floresta considerada de preservação 
permanente. sem permissão da autoridade competente; 

III - fazer e usar fogo, por qualquer modo. em florestas e 
demais formas de vegetação, ou em sua borda. sem tomar as 
precauções necessárias para evitar a sua propagação: 

IV - fabricar. vender. transportar ou soltar oalão que possa 
provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação. em 
áreas urbanas ou em qualquer tipo de assentamento humano; 

V- extrair de florestas de domínio público ou consideradas 
de preservação permanente. sem prévia autorização competente, 
pedra. areia, cal ou qualquer espécie de minerais: 

VI - comercializar motoserra ou utilizá-la em florestas e 
demais formas de vegetação. sem licença ou registro da autoridade 
competente: 

VIl - transformar madeira de lei. assim classificada por ato 
do Poder Público, em carvão ou utilizá-la para fins energéticos; 

VIII - exportar espécie vegetal. germoplasma ou qualquer 
produto ou subproduto de origem vegetal. sem licença da autoridade 
competente. 

Pena -detenção de 1 (um) ano a 5 (cinco) anos ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente. 
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Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos de detenção. 

Art. 26. Constitui crime da mesma natureza: 

I - impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e 
demais formas de vegetação; 

11 - receber madeira, lenha, carvão e outros produtos de 
origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, 
outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via ·que 
deverá acompanhar o produto, até final beneficiamento; 

III - deixar de restituir à autoridade licenças extirtas pelo 
decurso de prazo. ou entregar ao consumidor produtos procedentes de 
florestas. cuja exploração se tenha dado com a licença expirada: 

IV - empregar. como combustível. produtos florestais ou 
hulha, sem uso de dispositivos que impeçam a difusão de fagulhas 
suscetíveis de provocar incêndios nas florestas: 

V - matar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio, 
plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade 
privada alheia, ou àrvore imune ao corte: 

Pena- detenção de 1 (um) ano a 3 (três) anos ou multa, ou 
ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. No crime culposo. a pena é reduzida à 
metade. 

Seção III 

Das Unidades de Conservação 

Art. 27. É crime contra o meio ambiente causar dano direto 
ou indireto às unidades de conservação ou às áreas sujeitas, por ato 
do Poder Público, a regime especial de uso: 

Pena- reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 

§ 1 o Se o crime é culposo: 

Pena- detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

§ 2° Entendem-se por unidades de conservação as 
Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas. Estações Ecológicas. 
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, 
Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico. Reservas Extrativistas ou outras assim 
classificadas e criadas pelo Poder Público. 

Art. 28. É crime da mesma natureza: 
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I - praticar aua:c:uer ato que oossa provoca· incêndio nas 
umdades de conservação ou nas áreas sujeitas. por ato do Poder 
Público. a regime especi:Ji de uso. 

11 - per:e::âr c:'~ ·_!;:;.jades :e c:cnservação conduzindo 
substâncias ou instrumen!c:s ::w:)cr:cs cara c:aca ou oara exploração de 
produtos ou subor:Jc..:tc:-s ··-:res:a:s se~ 'cenc:a cu autorização da 
autondade compe!e::re 

Pena- detenção de 1 !um) ano a 3 (três) anos. 

Parágrafo único. Se o crime é cu:ooso. a pena é reduzida à 
metade. 

Seção!V 

Da Poluição e outras tnfrações Ambientais 

I - ·causar :=::: ~ c?.c c: e :' .. EúJuer ::atu~eza em níveis que 
resultem ou possam resu.Iôr er:< canos à saúde humana. ou que 
provoquem a ~ortandade de animais ou a destruição significativa da 
flora: 

11 -causar pc:u:cão de solo que teme uma área. urbana ou 
rural. imprópna oara a :cc:..;côcão :-umana: 

III - causar ps:uição 3tmosférica que provoaue a retirada. 
ainda que momentânea, dos habitantes de área afetada, ou que cause 
dano direto à saúde da população: 

IV - causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastec:mento público de água: 

V - causar poluição marítima. por lançamento de c1stritos, 
óleos ou substânc:as oleosas. 

VI - causar poluição das praias de forma a dificultar ou 
impedir o seu uso oúblicc· 

VIl - -c:e:xar c::: 2.ac:ar :uanoo ass:m o ex:gir a autoridade 
competente. meoidas c::o :::;eca:..:cão :::m caso de nsco de aano 
ambiental grave ou irreversível. :ndependentemente de comprovação 
cientifica. 

Pena- reclusão de 1 (um) ano a 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Se o cnme é culposo. a pena é de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos de detenção. 

Art. 30. Const:tui cr\me da mesrr.a natureza: 
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I -contribuir para que a água. o solo ou o ar atinjam níveis 
ou categorias de qualidade inferior aos fixados nas normas 
estabelecidas pelos órgãos competentes; 

11 - causar poluição sonora, desrespeitando as normas 
sobre emissão e imissão de ruídos e vibrações resultantes de 
quaisquer atividades; 

III - lançar resíduos sólidos. líquidos e gasosos no ar, na 
água e no solo. em desacordo com o estabelecido na legislação 
ambiental. seus regulamentos. normas e resoluções; 

IV - desrespeitar normas de proteção ambiental ou de 
controle da poluição quanto à produção, manuseio, comercialização, 
transporte. armazenamento. distribuição e emprego de agrotóxicos, 
substâncias tóxicas, radioativas, cancerígenas e outras que comportem 
risco significativo para a saúde humana e para a qualidade ambiental; 

V - desrespeitar normas de controle da poluição em 
atividades de pesquisa e exploração de recursos minerais; 

VI -construir. reformar. ampliar. instalar ou fazer funcionar, 
em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores. sem licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes; 

VIl- praticar atas de comércio. indústria ou assemelhados, 
compreendendo substâncias, produtos e artigos de interesse para a 
sanidade ambiental, sem a necessária licença ou autorização dos 
órgãos competentes. ou contrariando a legislação ambiental, seus 
regulamentos. normas e resoluções; 

VIII - importar ou comercializar substâncias ou produtos 
tóxicos ou potencialmente perigosos ao meio ambiente e à saúde 
pública. cuja comercialização seJa proibida em seu país de origem; 

IX - deixar. aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de 
notificar qualquer ato relevante ao meio ambiente; 

X - deixar. aquele que tiver o dever legal ou contratual de 
fazê-lo. de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental; 

XI - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder 
Público no trato de questões ambientais. 

XII - aprovar. aquele que for encarregado de fazê-lo, 
estudo prévio de impacto ambiental, sem qu~ tenham sido observadas 
as normas que regulamentam sua elaboração; 

XIII - conceder, aquele que for encarregado de fazê-lo, 
licença. autorização ou permissão, sem o prévio estudo e relatório de 
impacto ambiental. para as atividades nas quais sejam exigidos. 

XIV - deixar de informar a autoridade competente sobre a 
ocorrência de dano ambiental a que tenha dado causa. 
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X:V - expor a perigo a incolumidade humana, animal ou 
vegetal ou tomar mais grave situação de perigo existente. 

Pena - detenção de 1 (um) ano a 3 (três) anos de 
detenção, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

§ 1 o Para efeito do disposto no inciso VIII deste artigo, o 
Poder Publico Federal divulgara. através do Diario Oficial, os nomes 
dos produtos e substâncias cuja comercialização esteja proibida no 
país de origem. 

§ 2° No cnme culposo. a pena é reduzida a metade. 

Seção V 

Disposições Comuns 

Art. 31. As penas cominadas nos arts. 22. 23. 25, 26, 27. 
28. 29 e 30 desta Lei poderão ser aumentadas até o dobro se: 

I - resultar: 

a) dano irreversível à fauna, à flora e a quaisquer 
elementos do meio ambiente; 

b) lesão corporal grave ou morte de outrem. além das 
penas cominadas a estes crimes; 

11 - a poluição decorrer de atividade industrial ou de 
transporte: 

Art. 32. As penas cominadas neste Capítulo serão 
aplicadas. sem prejuízo das disposições do art. 35 desta Lei. 

CAPÍTULO VI 

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 33. Considera-se infração administrativa ambiéntal 
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso. gozo. 
promoção. proteção E: recuperação do meio ambiente. 

§ 1° Estão autorizados a lavrar auto de infração ambiental e 
instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SJSNAMA. 
designados para as atividades de fiscalização. bem como os agentes 
das Capitanias dos Portos. do Ministério da Marinha. 

§ 2° Qualquer pessoa. tomando conhecimento de ato lesivo 
ao me1o ambiente. podera noticia-lo às autoridades indicadas no 
paragrafo anterior. para o exercício do seu poder de polícia. 
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§ 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimento de 
infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata. 
mediante processo administrativo próprio, sob pena de 
corresponsabitidade. 

§ 4° As infrações ambientais são apuradas em processo 
administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e 
contraditório, observadas as disposições desta Lei. 

Arl 34. O processo administrativo para apuração de 
infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos: 

I - 1 O (dez) dias para o infrator oferecer defesa ou 
impugnação do auto de infração, contados da data da ciência da 
autuação: 

11 - 30 (trinta) dias para a autoridade competente julgar o 
auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou 
não a defesa ou impugnação; 

III - 1 o (dez) dias para o infrator rer.orrer da decisão 
condenatória à instância SiJperior do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA; 

IV- 5 (cinco) dias para o pagamento de multa, contados da 
data do recebimento da notificação, o qual será requisito para 
interposição de recurso administrativo. 

Art. 35. As infrações administrativas são punidas com as 
seguintes penalidades: 

I -advertência; 

11- multa simples; 

III- multa diária: 

IV - apreensão dos animaiS. produtos e subprodutos da 
fauna e flora, instrumentos. petrechos. equipamentos ou veículos de 
qualquer natureza utilizados na infração: 

V- destruição ou inutilização do produto; 

VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 

VIl -embargo; 

VIII -demolição da obra; 

IX - interdição parcial ou total do estabelecimento, 
atividade ou empreendimento; 

X - suspensão de registro. licença ou autorização 
legalmente exigidos: 

XI - cancelamento de registro. licença ou autorização 
legalmente exigidos; 
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XII - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo governo: 

XIII - perda ou suspensão da participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

XIV- intervenção no estabelecimento; 

XV - proibição de contratar com a Administração Pública. 
por um período de até três anos. 

§ 1° Se o infrator cometer. simultaneamente. duas ou mais 
infrações. ser-lhe-ão aplicadas. cumulativamente. as penalidades a 
elas cominadas. 

§ 2° As penalidades poderão ser convertidas em serviços 
de preservação. melhona e recuperação da qualidade do meio 
ambiente. 

CAPÍTULO VIl 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A'\ 36. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 90 Vfoventa) dias a contar de sua publicação. 

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário . 

. ---- ---.........._ 
· J e ff ~Ir s o n p-;:;:~~o----~ 
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Art. 2." :E:ste Decreto-Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revo
gando-se as disposições em contrário. 

H. Castello Branco - Presidente da República. 

r•) V. LEX. Leg. Fed .. 1967. pág-. 375 

DECRETO-LEI X. 22l - D'E 28 DE FEVEREIRO DE 1967 
Dispõe sôbre a proteção e timulos :i pesca e da outras providências 

CAPtn;LO 

Da Pesca 

Art. L, Para os ete!cos déste Dec:-e·o-Le! de!c::le-se por nesca todo ato tenden
te a capturar ou extralr :::!er::e:::.:s :.:.r.: •.. :::;::.::::. ~:...: r~geta:.s q:..:-.:; ten.harn na água seu 
normal ou mais íreqüente :7'-e:c ::~ ·:t('.:l 

Art. 2.· A pesca poae e!et:I~r-se cem ::.::o: cc:ne:-s:::~:s. desnortivos ou cienti
ficas. 

§ 1." Pesca comercial é a que tem por f•nal.w.aae realizar atas de comércio 
n.a forma da legislação em vigor. 

§ 2." Pesca desportiva é a que se pratica com imha de mão, por meio de apa
relhos de mergulho ou quarsquer outros pe:-rriitidos pela autoridade competente, 
e que em nenhuma l'.ipcitese venha a rmportar em atrvidade comercial. 

§ 3." Pesca cientifica é a exercida i.tnicamente com fins de pesquisas por ins· 
tituições ou pessoas devidamente habilitadas para êsse fim. 

Art. 3." São de domínio público todos os arumais e vegetais que se encontrem 
nas águas dominiais. 

Art. 4." Os efeitos dêste Decreto-Lei, de seus regulamentos. decretos e porta· 
rias dêle decorrentes, se estendem especialmente: 

a) às águas interiores do Brasil; 
b) ao mar territorial brasileiro; 
c) as zon.as de alto mar, contíguas "l't nãc ao maY te:-ritorial, em conformi· 

dade com as disposic5es dos t:-atados ~ :::::-rve::ç:S~s :::te~ê.cionais ratificadas pelo 
Brasil; 

d) à piatafor:na co:-,c::::en+:;.J. ::_-,2 ~ cc-:·:;-::'.>:oC12 c·~2 es~e_ia de acõrdo com os 
trataàos e conve:1c6es :::·_~::J.:.~18::::..s ::::.::::.:::.~:-:;s -~.Yr, ~:-::.s:.!. 

Da Pesca Comercial 

T!TULO I 
Das Embarcações Pesqueir<l.S 

Art. 5." Consideram-se embarcações de pesca as que, devidamente autoriza. 
das, se dediquem exclusiva e perm.anentemente à captura, transformação ou pes
quisa dos seres animais e vegetais que tenham nas á.gu.as seu meio natural ou 
mais freqüente de vida. 

Parágrafo único. As embarcações de pesca. assim como as rêdes para pesca 
comercial ou cientifica, são consideradas bens de produção. 

Art. 6_. Tóda embarcação n.acional ou estrangeira que se dedique à pesca co
mercial, além do cumprimento das exigências das autoridades marítimas, deverá 
estar inscrita e autorizada pelo órgão público ieàeral competente. 

Parágrafo único. A inobservância deste ar:igo ünplicará na interdição do 
barco até a satisfação das exigências :r::;c:::stas :cel2.s autoridades competentes.-

Art. 7.• As embarcações de pesca de qualquer n:>tureza. seus tripulantes e 
proprietários, excetuaàa a competêncra do ~-iirustério da Marinha, no que se refere 
à Defesa Nacional e à sezuranca da ::avegacão. e a do Mimstério do Trabalho e 
Previdência Social, no que se reiere a previdênct:J. socral. ficam sujeitos às dispo
sições dêste Decreto-Lei. 

Art. 8.• O registro de propriedade de embarcações de pesca será deferido 
pelo Tribunal Marítimo exclusivamente a brasileiros natos e naturalizados ou a 
sociedades organizadas no Pais. 

Art. 9.• As embarcações estrangeiras somente poderão realizar atividades pes
queiras nas águas indicadas no art:go 4." dêste Decreto-Lei, quando autorizadas 
por ato do Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura. 

Parágrafo único. Para os efeitos déste Decreto-Lei, a infração a êste arti~o 
constitui delito de contrabando, podendo o Poder Público determinar a mterdiç~o 
da embarcação, seu equipamento e carga, e responsabilizar o comandante nos ter
mos da legislação penal ~igente. 
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Art. 10. As pequenas embarcações de pesca poderão transportar livremente 
as famílias dos pescadores, produto de pequena lavoura ou indústria doméstica. 

Art. 11. Os comandantes das embarcações destinadas a pesca deverão preen
cher os mapas fornecidos pelo órgão competente, entregando-os ao fim de cada 
viagem ou semanalmente. 

Art. 12. As embarcações de pesca desde que registradas e devidamente licen
ciadas, no curso normal das pescarias, terão livre acesso a qualquer hora do dia 
ou da noite aos portos e terminais pesqueiros nacionais. 

Art. 13. O comando das embarcações de pesca costeira ou de alto mar. ob
servadas as definições constantes no Regulamento do Tráfego Marítimo, só será 
permitido a pescadores que possuam, pelo menos, carta de patrão de pesca, con
ferida de acõrdo com os Regulamentos. 

Art. 14. Os regulamentos marítimos incluirão dispositivos especiais que fa
voreçam il.s embarcações pesqueiras no que se refere a fixação da lotação mini
ma da guarnição, equipamentos de navegação e pesca, saídas, escalas e arribadas, 
e tudo que possa facilitar uma operação mais expedida. 

Art. 15. As embarcações de pesca devidamente autorizadas ficam dispensadas 
de qualquer espécie de taxas portuárias, salvo dos serviços de carga e descarga, 
quando, por solicitação do armador, forem realizadas pela respectiva Administra
ção do Põrto. 

Art. 16. O Instituto de Resseguros do Brasil estabelecerá prêmios especiais 
para as embarcações pesqueiras legalmente autorizadas. 

Art. 17. Não se aplicam il.s embarcações de pesca as normas reguladoras de 
tráfego de cabotagem. 

TITULO II 
Das Empresas Pesqueiras 

Art. 18. Para os efeitos dêste Decreto-Lei define-se como "indústria da pesca", 
sendo conseqüentemente declarada "indústria de base", o exercício de atividades 
de captura, conservação, beneficiamento ,transformação ou industrialização dos 
seres animais ou vegetais que tenham na água seu meio natural ou mais freqüen
te de vida. 

Parágrafo único. As operações de captura e transformação de pescado são 
consideradas atividades agropecuârias para efeito dos dispositivos da Lei número 
4.829 ("),de 5 de novembro de 1965 que institucionalizou o crédito rural e do De
creto-Lei n. 167 (•), de 14 de fevereiro de 1967, que dispõe sõbre títulos de crédito 
rural 

Art. 19. Nenhuma indústria· pesqueira, seja nacional ou estrangeira, poderá 
exercer suas atividades no território nacional ou nas águas sob jurisdição dêste 
Decreto-Lei, sem prévia autorização do órgão público federal competente, deven
do estar devidamente inscrita e cumprir as obrigações de informação e demais 
exigências que forem estabelecidas. 

Parágrafo único. Qualquer infração aos dispositivos dêste artigo importará 
na interdição do funcionamento do estabeiecrmento respectJvo, sem prejmzo da 
multa que fõr aplicáveL 

Art. 20. As indústrias pesqueiras que se encontrarem em atividade na data 
da vigência dêste Decreto-Lei. deverão dentro de 120 dias. solicitar sua inscrição, 
na forma do artJgo anterior. 

Art. 21. As obras e instalações de novos portos pesqueiros bem como a refor
ma dos atuais, estão sujeitas à aprovação do órgão público federal competente. 

T!TULO III 
Da Organização do Trabalho a Bordo das Embarcações de Pesca 

Art. 22. O trabalho a bordo dos barcos oesaueiros é essencialmente descon
tinuo. tendo, porém, os tripulantes o direito ·a um descanso diário ininterrupto, 
seJa a bordo ou em terra. de pelo menos oito horas. a menos que se torne necessá
rio interrornpêlo para a efetivação de turnos extraordinários que terão duração 
máxima de duas horas. 

Art. 23. A guarnição das embarcações de pesca é de livre determinação de 
seu armador, respeitadas as normas minímas estabelecidas pelo órgão competen
te para a segurança da embarcação e de sua tripulação. 

Art. 24. Na composição da tripulação das embarcações de pesca será obser
vada a proporcionalidade de estrangeuos prevista na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Art. 25. Os tripulante_ das embarcações pesqueiras deverão, obrigatàriamen
te, estar segurados contra acidentes de trabalho. bem corno filiados a mst~tuições 
de Previdência SociaL 
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Parágrafo único. O armador que deixar de observar estas disposições será 
responsabilizado civil e criminalmente. além de sofrer outras sanções de natureza 
administrativa que venham a ser aplicadas. 

TITULO IV 

Dos Pescadores Profissionais 

Art. 26. Pescador profissional é aquêle que, matriculado na repartição com· 
petente segundo as leis e regulamentos em vigor, faz da pesca sua profissão ou 
meio prmcipal de vida. 

Parágrafo único. A matricula poderá ser cancelada quando comprovado que 
o pescador não faça da pesca sua profissão habitual ou quando infringir as dis
posições dêste Decreto-Lei e seus regulamentos, no exercício da pesca. 

Art. 27. A pesca profissional será exercida por brasileiros natos ou naturali· 
zados e por estrangeiros. devidamente autorizados pelo órgão competente. 

1.• É permitido o exercicio da pesca profissional aos maiores de dezoito 
anos. 

§ 2: É facultado o embarque de maiores de quatorze anos como aprendizes 
de pesca, desde que autorizados pelo Juiz competente. 

Art. 28. Para a obtenção de matricula de pescador profissional é preciso au· 
torização prévia da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca <SUDEPE), 
ou de órgão nos Estados com delegação de poderes para aplicação e fiscalização 
dêste Decreto-Lei. 

§ 1.• A matricula será emitida pela Capitania dos Portos do Ministério da Ma
rinha, de acõrdo com as disposições legais vigentes. 

§ 2: Aos aprendizes será expedida matricula orovisóri:.. 

CAPITULO III 

Das Licenças para Amadores de Pesca e para Cientistas 

Art. 29. Será concedida autorização para o exercício da pesca a amadores. na
cionais ou estrangeiros, mediante licença anual. 

§ 1.• A concessão da licença subordinar-se-à ao pagamento de uma taxa mi· 
nima anual de dois centésimos ao máximo de um quinto do salário-mínimo mensal 
vigente na Capital da República, tendo em vista o tipo de pesca. a Região e o tu
rismo, de acõrdo com a tabela a ser ba1xada pela SGDEPE. 

§ 2. 0 O amador de pesca só poderá utilizar embarcações arroladas na classe 
de recreio. 

Art. 30. A autorização, pelos órgãos competentes. de expedição científica, cujo 
programa se estenda à pesca. dependerá de prévia audiência à SUDEPE. 

Art. 31. Será mantido um registro especial para clubes ou associações de 
amadores de pesca, que poderao ser organizados distintamente ou em conjunto 
com os de caça. 

Parágrafo único. Os clubes ou associações referidos neste artigo pagarão de 
registro uma taxa correspondente a um salário-mínimo mensal vigente na Capital 
da República. 

Art. 32. Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por lei a atribui· 
ção de coletar material biológico para fms cientificas serão concedidas licenças 
permanentes especiais gratuitas. 

CAPíTULO IV 

Das Permissões, Proibições e Concessões 

TíTULO I 

Da5 N onnas Gerais 

Art. 33. Nos limites dêste Decreto-Lei, a pesca pode ser exercida no território 
r.acionais e nas águas extra-territoriais. obedecidos os atas emanados do órgão com
petente da administração pública federal e dos serviços dos Estados, em regime de 
Acõrdo. 

§ 1.• A relação das espécies, seus tamanhos mínimos e épocas de proteção, 
serão fixados pela SUDEPE. 

§ 2., A pesca pode ser transitória ou permanentemente proibida em águas de 
domínio público ou privado. 

§ 3: Nas águas de domínio privado, é necessário para pescar o consentimento 
expresso ou tácito dos propnetários, observados os artigos 599, 600, 601 e 602, do 
Código Civil. 
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Art. 34. É proibida a í..."Tiportação ou a expotarção de quaisquer espécies aqu:á· 
ticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativas 
ou exóticas nas águas interiores. sem autonzação da SUDEPE. 

Art. 35. É proibido pescar: 
a) nos lugares e épocas mterditados pelo órgão competente; 
b) em locais onde o exercício da pesca cause embaraço à navegação; 
c' com dinamite e outros explosivos comuns ou com substâncias que. em 

contato com a água, possam agir de forma explosiva; 
d) com substâncias tóxicas; 
e) a menos de SOO metros das saídas de esgotos. 
Parágrafo único. As prmbições das alíneas "c" e "d" dêste artigo não se apli

cam aos trabalhos executados pelo Poder Público, que se destinem ao extermínio 
de espécies consideradas nocivas. 

Art. 36. O proprietário ou concessionário de reprêsas em cursos d'água, além 
de outras disposições legais, é obrigado a tomar medidas de proteção à fauna. 

Parágrafo único. Serão determinadas pelo órgão competente medidas de pro
teção à fauna em quaisquer obras que 1mportem na alteração do regime dos cur
sos d'água, mesmo quando ordenadas pelo Poder Público. 

Art. 37 Os efluentes das rêdes de esgotos e os resíduos liquidas ou sólidos 
das ir.dústrias somente poderão ser lançados às águas. quando não as tornarem 
poluídas. 

§ l.Q Considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, qui· 
micas ou biológicas das águas, que possa constitUir prejuízo, direta ou indireta
mente. à fauna e à flora aquática. 

§ 2.' Cabe aos governos estadua1s a venflcação da poluição e a tomada de 
providências para coibi-la. 

§ 3.~ O Govêmo Federal supervisionará o c::mpnmento do disposto no pará· 
grafo antenor. 

Art. 38. É proibido o lançamento de óleos e produtos oleosos nas águas de
termmadas pelo órgão competente, em confomudade com as normas mternacio
na!s. 

T!TULO II 

Dos Aparelhos de Pesca e sua Utilização 

Art. 39. À st:DEPE competirá a regulamentação e cont:óle dos aparelhos e 
implementas de tóda natureza suscetíveis de serem empregados na pesca, poden
do proibir ou ~nterditar o uso de quaisquer désses petrechos. 

T!'!TLD III 

Da Pesca Subaquática 

Art. 40. O exercicio da pesca subaquática será restringido a membros de as
sociações que se dediquem a êsse esporte, registrados na forma do presente De
creto-Lei. 

Parágrafo único. Os pescadores profissionais. devidamente matriculados, po
derão dedicar-se à extração comerc1al de espécies aquáticas, ta1s como moluscos, 
crustáceos, peixes ou algas, por melO de aparelhos de mergulho de qualquer na
tureza. 

':'!TULO IV 

Da Pesca e Industrialização de Cetáceos 

Art. 41. Os estabelecimentos destinados ao aproveitamento de cetáceos em 
terra, denominar-se-ão Estações Terrestres de Pesca da Baleia. 

Art. 42. A concessão para a construção dos estabelecimentos a que se refere 
o artigo anterior, será dada a pessoa jurídica de comprovada idoneidade.financei
ra, mediante apresentação de plano completo das instalações. 

§ 1.' No caso dêste artigo, o concessionário dentro de 2 (dois) anos, deverá 
concluir as instalações do equipamento necessário ao funcionamento do estabele
cunento. 

§ 2." Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que o interessado 
tenha completado as instalações poderá ser concedido nóvo prazo até o limite 
máximo de 1 (Ulnl ano, de acórdo com o resultado da inspeção que a SUDEPE rea· 
lizar, findo o qual caducará a concessão, caso as instalações não estejam comple
tadas. 

Art. 43. A autorização para a pesca de cetáceos pelas Estações Terrestres 
previstas neste Decreto-Le:. somente secão outorgadas se as instalações terrestres 
ou navios-usina dêsses estabelecime~tos apresentarem condições técrucas para o 
aproveitamento te· ' dos seus proa-LOs e subprodutos. 
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Art. 44. A distância entre as Estações Terrestres deverá ser no minimo de 
250 milhas. 

Art. 45. Os períodos e as quantidades de pesca de cetáceos serão fixados pela 
SUDEPE. 

T!TULO V 
Dos Invertebrados Aquáticos e Algas 

Art. 46. A exploração dos campos naturais de invertebrados aquáticos. 'bem 
corno de algas. só poderá ser feita dentro de condições que forem especificadas 
pela SUDEPE. 

Art. 47. A descoberta do carnpo·natural de invertebrados aquáticos ou de al
gas deverá ser comunicada à SUDEPE no prazo de sessenta dias, discriminando· 
se sua situação e dimensão. 

Art. 48. A SUDEPE competirá também: 
a) a fiscallzação sanitária dos campos naturais e parques artificiais de mo

luscos; 

b) a suspensão de exploração em qcalquer parque ou banco, quando as con
dições o justificarem. 

Art. 49. É proibido fundear embarcações, ou lançar detritos de qualquer na· 
tureza, sõbre os bancos de moluscos devidamente demarcados. 

T!TULO VI 
Da Aquicultura e seu Comércio 

Art. 50. O Poder Público incentivará a criação de Estações de Biologia e 
Aquicultura federais, estaduais e municipais, e dará assistência técnica às parti· 
cu lares. 

Art. 51. Será mantido o registro de aquicultores amadores e profissionais. 
Parágrafo único. Os aquicultores profissionais, pagarão taxa anual corres

pondente a um quinto do salário minimo mensal vigente na Capital da República. 

Art. 52. As emprêsas que comerciarem com animais aquáticos ficam sujeitas 
a registro na SUDEPE e pagarão taxa anual equivalente à metade do salário-mini· 
mo mensal vigente na Capital da República. 

CAPtTULO V 
Da Fiscalização 

Art. 53. A fiscalização da pesca será exercida por funcionários, devidamente 
credenciados, os quais, no exercício dessa função, são equiparados aos agentes de 
segurança pública. 

Parágrafo único. A êsses servidores é facilitado porte de armas de defesa, 
que lhes será fornecido pela Policia mediante solicitação da SUDEPE, ou órgãos 
com delegação de poderes, nos Estados. 

Art. 54. Aos servidores da fiscalização da pesca fica assegurado o direito de 
prender e autuar os infratores de qualquer dispositivo dêste Decreto-Lei. 

§ 1.• A autorização supra é extensiva aos casos de desacato praticado contra 
êstes mesmos servidores. 

§ 2.• Sempre que no cumprimento dêste Decreto-Lei houver prisão de con
traventor, deve ser êste recolhido à Delegacia Policial mais próxima, para início 
da respectiva ação penal. 

CAP!TULO VI 
Das Infrações e das Penas 

Art. 35. As infrações aos artigos 11, 13, 24, 33, ~ 3.·. 35, alínea "e", 46, 47 e 
49, serão punidas com a multa de um décimo até a metade de um salário-mínimo 
mensal v1gente na Capital da República, dobrando-se na reincidência. 

Art. 56. As infrações aos artigos 29, §§ 1.- e 2.', 30, 33, §~ 1.0 e 2.•, 34, 35, alíneas 
"a" e "b", 39 e 52, serão punidas t:om a multa de um décimo até um salário-minuno 
vigente na Capital da República. independentemente da apreensão dos petrechos 
e do produto àa pescaria, dobrando-se a multa na reincidência. 

Art. 57. As infrações ao artigo 35, alineas "c" e "d" serão punidas com a multa 
de um a dois salários-mínimos mensais vigentes na Capital da República. 
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Art. 58. As infrações aos artigos 19, 36 e 37 serão punidas com a multa de um 
a dez salários-mínimos mensais vigentes na Capital da Republica. dobrando-se na 
remcidência. 

Art. 59. A infração ao artigo 38 será punida com a multa de dois a dez salá
rios-mínimos vigentes na Capital da República, dobrando-se na reincidência. 

§ 1.' Se a infração fõ!' cometida por imprudência, negligência, ou imperícia, 
deverá a embarcação ficar retida no põrto até solução da pendência judicial ou 
administrativa. 

§ 2.' A responsabilidade do lançamento de óleos e produtos oleosos será do 
comandante da embarcação. 

Art. 60. A infração ao artigo 45 será punida com a multa de dois a dez salá
rios-mínimos mensais vigentes na Capital da República, elevada ao dóbro na rein
cidência. 

Art. 61. As infrações aos artigos 9.' e 35, alíneas "e" e "d", constituem crimes 
e serão punidas nos têrmos da legislação penal vigente. 

Art. 62. Os autores de infrações penais cometidas no exercício da pesca ou 
que com esta se relacionem, serão processados e julgados de acôrdo com os pre
ceitos da legislação penal vigente. 

Art. 63. Os infratores presos em flagrante, que resistirem violentamente, se
rão punidos em conformidade com o artigo 329 do Código Penal . 

Art. 64. Os infratores das disposições dêste Capítulo, quando cometerem nova 
reincidência, terão suas matriculas ou licenças cassadas. mediante regular proces
so administratiVO, facultada a defesa prevista nos artigos 68 e seguintes dêste De
creto-Lei. 

Parágrafo único. Cassada a licença ou matricula, nos têrmos dêste artigo, 
a nova reincidência implicará na autuação e punição do infrator de acórdo com o 
artigo 9.' e seu parágrafo da Lei das Contravenções Penais. Estas disposições apli
cam-se igualmente àqueles que não possuam licença ou matricula. 

CAP!TULO VII 

Das Multas 

Art. 65. As ínfrações previstas neste Decreto-Lei, sem prejuízo da ação penal 
correspondente, sujeitam os infratores ao pagamento de multa na mesma base 
estabelecida no Capítulo anterior. 

Art. 66. As multas de que cogita o artigo anterior serão impostas por despa
cho da autoridade competente em processo administrativo. 

Art. 67. Verificada a infração, os funcionários responsáveis oela fiscalização 
lavrarão o respectivo auto, em duas vias, o qual será assinado pelo autuante e, 
sempre que possível, por duas testemUilhas, 

Art. 68. Aos infratores será concedido, para a defesa inicial, prazo de dez dias, 
a contar da data de autuação, sob pena de revelia. cabendo a autoridade julgadora 
p:razo idêntico para decidir. 

Art. 69. Cada instãnc1a administrativa terá áez dias de prazo para julgamento 
dos recursos. 

Art. 70. Decorridos os prazos e não sendo paga a multa a dívida será inscrita 
e a certidão remetida ao juizo competente para cobrança executiva. 

Art. 71. A indenização do dano causado aos Vlveiros, açudes e fauna aquática 
dE' dominio público. avaliada no auto de inf!'ação. será cobrada por via ac:!rr.inistra
tiva ou judicial. caso não seja ressarcida. 

Art. 72. As rendas das iicenças. multas ou taxas referentes ao exercício· da 
pesca. serão recolhidas ao Banco do Brasil S. A. a ordem da SUDEPE, sob o titulo 
"Recursos da Pesca". 

CAP!TULO VIII 

Disposições Transitórias e Estimulativas 

T!TULO I 

Das Isenções em Geral 

Art. 73. É concedida, até o exercício de 19~2. isenção ào impOsto de importa
ção, do impõsto de produtos industrializados. bem como de taxas aduaneiras e 
quaisquer outras federais para a importação de embarcações àe pesca, equipa
mentos, maqwnas, aparelhos, instrumem:os e respectivos sobressalentes, ferramen
tas, dispositivos e petL;hos para a pesca. quando importados por pessoas JUrídi
cas àe acórdo com projetos que forem aprovados pela SUDEPE na forma das dis
posições regulamentares. 

Art. 74. Os benefícios ào artigo antenor estendem-se, por igual prazo, a im· 
portação de máquinas. equipamentos, aparelhos e os respectivos sobressalentes, 
ferramentas e acessórios. quando seja realizada por pessoas jurídicas que fabri-
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quem bens de produção, petrechos de pesca destinados à capt.ura, industrialização, 
transporte e comercialização do pescado, de acôrdo com os projetes industriais 
aprovados por órgão competente da Comissão do Desenvolvimento Industrial do 
Ministério da Indústria e Comércio·. 

Art. 75. As isenções de que tratam os artigos 73 e 74 não poderão beneficiar 
embarcações de pesca, máquinas, equipamentos e outros produtos: 

a) cujos similares produzidos no pais e registrados com ésse caráter, obser
vem as seguintes normas básicas: 

I - preço não superior ao custo de importação em cruzeiros do similar estran
geiro, calculado com base no preço normal, acrescido dos tributos que incidem 
sóbre a importação, e de outros encargos de efeito equivalente; 

II - prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria; 
III - qualidade equivalente e especificações adequadas; 
b) enquadrados em legislação especifica; 
c) considerados pela SUDEPE tecnicamente obsoletos para o fim a que se 

destinarem. · 
Art. 76. As pessoas jurídicas beneficiadas não poderão, sem autorização da 

SUDEPE, alienar ou transpassar a propnedade, uso e gôzo dos bens e elementos 
que tiverem sido importados em conformidade ao artigo 73 do presente Decreto
Lei. 

§ 1.• A SUDEPE concederá a referida autorização, de plano no caso de o 
nOvo titular ser também pessoa jurídica beneficiada pelas isenções do presente De
creto-Lei ou ainda quando os bens respectivos tiverem sido adquiridos, pelo menos, 
com 3 (três) anos de antecedência à pretendida transferência. 

§ 2: Nos demais casos a SUDEPE só poderá autorizar a transferência uma 
vez comprovado o pagamento prévio de todos os impostos ou ónus isentados na 
primeira aquisição e sempre que a transferência seja uma operação ocasional da 
emprêsa interessada. 

Art. 7'1. Ficam isentas do ImpOsto de Produtos Industrializados até o exercício 
de 1972, inclusive, as embarcações de pesca, rêdes e partes de rédes destinadas 
exclusivamente à pesca comercial ou à cientifica. 

Art. 78. Será isento de c;uaisquer impostos e taxas federais até o exercido de 
1972, inclusive, o pescado industrializado ou não no pais e destinado ao consumo 
interno ou à exportação. 

Art. 79. A importação de bens doados à SUDEPE por entidades nacionais, es
trangeiras ou internacionais, indepenàerá de quaisquer formalidades, inclusive li· 
cença de importação, certificado de cobertura cambial e fatura comercial. 

TfTULO II 

Das Deduções Tributárias para Investimentos 

Art. 80. Na forma da legislação fiscal aplicável, as pessoas jurídicas que exer· 
çam atividades pesqueiras, gozarão até o exercício financeiro de 1972 de isenção 
do Impôsto de Renda e quaisquer adicionais a que estiverem sujeitas, com relação 
aos resultados financeiros obtidos de empreendimentos económicos, CUJOS planos 
tenham sido aprovados pela SUDEPE. 

§ l., O valor de qualquer das isenções amparadas por éste artigo deverá ser 
incorporado ao capital da pessoa juridica beneficiada, até o fim do exercício fi
nanceiro seguinte àquele em que· tiver sido gozado o incentivo fiscal, isento do 
pagamento de quaisquer impostos ou taxas federais e mantida em conta denomi· 
nada "Fundo para Aumento de Capital", a fração do valor nominal das ações ou 
valor da isenção que não possa ser cômodaroente distribuida entre os acionistas. 

§ 2.' A falta de integralização do capital da pessoa jurídica não impedirá a 
capitalização prevista no parágrafo anterior. 

§ 3.• A isenção de que trata êste artigo só será reconhecida pela autoridade 
fiscal competente à vista de declaração emitida pela SUDEPE, de que o empreendi· 
mente satisfaz às condições exigidas pelo presente Decreto-Lei. 

§ 4.• O recebimento de ações, quotas e quinhões de capital, em decorrência de 
capitalização prevista neste artigo não sofrerá incidência do impósto de renda. 

Art. 81. Tódas as pessoas jurídicas registradas no pais, poderão deduzir nc 
impOsto de renda e seus adicionais, até o exercício financeiro de 1972, o máximo 
de 25~1 .. (vinte e cinco por cento) do valor do impósto devido para inversão em 
pro]etos de atividades pesqueiras que a SUDEPE declare, para fins expressos nes
te artigo, de interêsse para o desenvolvimento da pesca no pais. 

§ 1: As atividades pesqueiras referidas no "caput" dêste artigo incluem a 
captura, industrialização, transporte e comercialização de pescado. 

§ 2: Os benefícios de que trata o "caput" dêste artigo, sbmente serão conce
didos se o contribuinte que os pretender ou a emprésa beneficiária da aplicação, 
satisfeitas as demais exigências dêste Decreto-Lei, concorrerem efetivamente para 
o fin.mcíamento das inversões totais do projeto com recursos próprio mmca in!e
nores a 1/3 (um têrçoJ do montante dos recursos oriundos dêste artigo, aplicados 
ou mvesttdos no projeto, devendo a proporcionalidade de participação ser fixada 
pelo Relnl!amento. · 
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§ 3.0 Para pleitear os benefícios de que trata o "caput" dêste artigo, a pessoa 
jurídica deverá, preliminarmente, indicar. na sua declaração de rendimentos, que 
pretende obter os favores do presente Decreto-Lei. 

§ 4.0 A pessoa jurídica deverá em seguida, depositar no Banco do Brasil S. A. 
as quantias que deduzir do seu impôsto de renda e adicionais, em conta bloqueada, 
sem juros, que somente poderá ser movimentada após a aprovação de projeto 
especifico na forma dêste Decreto-Lei. 

§ 5." A análise dos projetas e programas que absorvam recursos dos incenti
vos fiscais previstos neste Decreto-Lei poderá ser executada pela SUDEPE ou por 
entidades financeiras ou técnicas que tenham contrato ou delegação da SUDEPE 
para a prestação dêste serviço. 

§ 6: Os títulos de qualquer natureza, ações, quotas ou quinhões de capital, 
representativos dos investimentos decorrentes da utilização do beneficio fiscal de 
que trata êste artigo, terão sempre a forma nominativa e não poderão ser trans
feridos durante o prazo de cinco (5) anos, a partir da data da subscrição. 

§ 7." Excepcionalmente, poderá a SUDEPE admitir que os depósitos a que 
se refere o "caput" dêste artigo sejam aplicados no projeto beneficiado. sob a 
forma de créditos em nome da pessoa jurídica depositante, registrados em conta 
especial, e somente exigíveis em prestações anua1s não mferiores a 20% cada uma. 
depois de exp1rado o prazo de 5 (cinco) anos prev1sto no parágrafo antenor déste 
artigo. 

§ 8.0 O mesmo contribuinte poderá utilizar a dedução de que trata o "caput" 
dêste artlgo em ma1s de um projeto, apron.do na forma do presente Decreto-Lei, 
ou efetuar novos descontos em exercício fi:mnceiro subsequente, para aplicação 
no mesmo projeto. 

§ 9.0 Verificado que a pessoa jurídica não está aplicando, no projeto aprova
do ,os recursos liberados. ou que êste está sendo executado diferentemente das 
especificações com que foi aprovado, poderá a SUDEPE tornar sem efeito os 
atas oue reconheceram o direito da err.nrésa aos favores dêste Decreto-Lei e to
mar âs providências para a recuperaçãÓ dos valõres correspondentes aos benefí
CIOS já utilizados. 

§ 10. Conforme a gravidade da infracão a que se refere o parágrafo anterior, 
caberão as segmntes penalidades. a critério da SUDEPE: 

a) multa de até 10% (dez por cento) sôbre os recursos liberados e juros le
gais no caso de inobservãncia de especificações técnicas; 

b) multa mínima de 50% (cinquenta por cento) e máxima de 100°'o (cem por 
cento) sõbre os recursos liberados nos casos de mudança integral na natureza do 
projeto ou do desvio dos recursos para aplicação em projeto ou atividade diversa 
da aprovada. 

§ 11. No processo de subscrição do capital de emprêsas beneficiárias dos -re
cursos finance1ros de que trata o "capu:" dêste artigo: 

a) não prevalacerá para a pessoa JU:-ídica depositante. a exigência de paga
mento de 10°;o (dez por cento) do capJtai, ou seu respectivo depósito prevista nos 
incisos 2.0 e 3.0 do artigo 38, do Decreto-Lei n. 2.627 ( •), de 26 de setembro de 1940; 

bl 50% (cinquenta por cento) pelo menos, das ações representativas da refe
rida subscrição serão preferenciais, sem direito a \'Oto, independentemente do li· 
rnite estabelecido no parágrafo único do art1go 3.0 do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de 
setembro de 1940. 

§ 12. Os descontos previstos no "caput" dêste artigo não poderão exceder, 
isolada ou conjuntamente, em cada exercício fmanceiro, de 50% (cinquenta por 
cento l do valor total do impõsto de renda e adicionais a que estiver sujeita a pes
soa JUrídica interessada. 

Art. 82. A SUDEPE poderá firmar convênio com a Superintendência de De
senvolvimento da Amazônia (SUDAM> e com a Suoerintendência de Desenvolvi
me~to do Nordeste CSUDENEJ, objetivando simplificar a análise técnica e apro
vaçao dos proJetas e programas relacionados com atividades pesqueiras nas áreâs 
de ação dêstes organismos de desenvolvimento regional, que utilizem recursos 
provenientes das deduções do Impõsto de Renda. 

Art. 83. Para aplicar os recursos deduzidos na forma do artigo 81 dêste De
creto-Lei, a pessoa jurídica depositante deverá até 6 (seis) meses após a data do 
último recolhimento do impósto de renda a que estava obrigada: 

a) apresentar de conformidade com o & 5.0 do artigo 81, dentro das normas 
estabelecidas pela SUDEPE, projeto próprio para investir o impôsto devido; 

b) ou, indicar o projeto já aprovado na forma do presente Decreto-Lei, para 
investir êsses recursos. 

Art. 84. Se até o dia 31 de dezembro do ano seguinte à data do último recolhi
mento a que estava obrigada a pessoa jurídica não houver vinculado os recursos 
deduzidos na forma do artigo 81 dêste Decreto-Lei, serão êstes recolhidos ao Te
souro Nacional por irJciativa da SUDEPE. 

Art. 85. As pessoas jurídicas poderão deduzir como operacionais as despesas 
que: 

a) efetuarem direta ou indiretamente na pesquisa de recursos pesqueiros des
de que realizadas de acórdo com o proJeto aprovado pela SUDEPE; 
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b l fizerem. como doações a instituições especializadas, públicas ou privadas, 
sem fins lucrativos para a realização de programas especiais de ensino tecnológico 
da pesca ou de pesquisas de recursos pesqueiros, aprovados pela SUDEPE. 

A~:. 85 As oessoas fisicas ooderão abater da renda bruta de suas declarações 
de rendimentos: as quantias côrrespondentes às despesas previstas no artigo 85, 
relativas ao ano-base do exercício financeiro em que o impósto fór devido, obser
vado o disposto no artigo 9." da Lei n. 4.506 ("),de 30 de novembro de 1964. 

Art. Si. Os titulares das Delegacias do Impõsto de Renda. nas áreas de suas 
respec:ivas jurisdições, são também competentes para reconhecer os benefícios 
fiscais respectivos de que trata o presente Decreto-Lei. 

Art. 88. 'Ressalvados os casos de pendência administrativa ou judicial deverão 
os contnbuintes não ter débitos relativos a impõsto de renda e adicionais para 
poder gozar das isenções asseguradas pelo presente Decreto-Lei ou aplicar os re
cursos fmanceiros deduzidos na forma do artigo 81. 

Art. 89. As deduções do Impósto de Renda previstas neste Decreto-Lei e na 
legislação dos mcentivos fiscais da S'L"DENE e da SUDAM poderão, no mesmo 
exercício. a cntério do contribuinte, ser divididas desde que não ultrapassem, no 
total. os seguintes limites: 

a l 50'" o <cinquenta por cento) do impósto devido, quando as deducões m
cluírem a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) nas áreas da SUDAM 
ou SUDENE, isolada ou conjuntamente; 

bJ 25°•0 <vmte e cinco por cento) do rmpõsto devido quando as deduções se 
destuiarem, unicamente, á aplicação fora das áreas da SUDAM e SUDENE. 

Art. 90. Ressalvadas as competências própnas de fiscalização dos tributos 
federais. a S1:JDENE controlará o fiel cumpnmento dêste Decreto-Lei. 

CAPITULO IX 
Disposições Finais 

Art. 91. O Poder Público estimulará e providenciará: 
al a criação de cooperativas de pesca nos núcleos pesqueiros, ou junto às 

atua1s Colónias de Pescadores; 
b l a criação de postos e entrepostos de pesca nas principais cidades litorâ

neas ou ribeirinhas. 
Parágrafo único. Os planos e os regulamentos dos Postos e Entrepostos de 

Pesca serão elaborados com a audiência da S'L"DEPE. 
Art. 92. Quando o interêsse público o exigir, será deterrrunada a obrigatorie

dade da comercialização do pescado através dos postos e entrepostos de pesca. 

Art. 93. Fica instituído o Registro Geral da Pesca. sob a responsabilidade da 
SUDEPE. 

Parágrafo único. O registro dos armadores de pesca e das indústrias que se 
dediquem á transformação e comercialização do pescado será feito mediante o 
pagamento de uma taxa anual correspondente a um salário-mínimo mensal vigente 
na Capital da República. 

Art. 94. As Colõnias de Pescadores, as Federações e a Confederação Nacional 
dos Pescadores. serão reorganizadas e suas atividades regulamentadas por ato do 
Poder Executivo. 

Parágrafo único. Até que seja definida a nova jurisdição e regulamentado o 
funciOnamento das Colónias de Pescadores. Federações e Confederação dos Pes
cadores, poderão ser destinadas, através da SUDEPE, verbas especificas no Orça
mento da União, para a manutenção e execução dos programas de assistência mé 
dica e educacional, propiCiados por essas ent1dades, aos pescadores profisswnais e 
suas famílias. 

Art. 95. A SUDEPE poderá doar a órgãos federais, estaduais, municipais, pa
raestatais e associações profissionais de pescadores, seus hosoitais e materiais 
hospitalares ou. mediante convênios, acórdos ou ajustes, outorgar a administra
ção dos mesmos a essas entidades. 

Art. 96. A SUDEPE poderá fazer a revenda de embarcações, motores e equi· 
pamentos destinados à pesca e conceder empréstimo para a aquisição dos mes
mos, aos pescadores mdividualmente, ás Colónias e à.s Cooperativas de Pesca
dores. 

Art. 97. Fica extinta a taxa de 3% (três por centol sõbre o valor de venda 
do nescado nos Entrepostos e Postos de recepção, criada pelo Decreto-Lei número 
9.022 ( • J, de 26 de fevereiro de 1946. 

Art. 98. O Poder Executivo regulamentará o presente Decreto-Lei, no que fõr 
iule:ado necessário á sua execucão. 

Ar:. 99. Éste Decreto-Lei émrará em vigor na data de sua publicação. revo
gados os Decretos-Leis n. 794 ( • 1. de 19 de outubro de 1938. n. 1.631 r • 1. de 27 de se
:embro C:e 1939 e demms dispOSIÇÕes em contrário. 

H. Castello Branco - Presidente da Re;n.ibllca. 

!...EX i...e~ Fed I9G5 paz 1.:"7f :~S7 pa.;:. :.::-::o. 19--iJ pz.~. 466. 19~ pág. : ::!..;1. 196~ .pag 
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DECRETO-LEI N. 222- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 
Revigora o crédito especial aberto peio artigo 55 da Le1 n. 4.242 < • J. de 17 de ju

lho de 1963. 

r· 1 \' LEX. Leg. Fed .. 1%3. pá.gs. 708 e l-llb. 

DECRETO-LEI N. 223- DE 38 DE FEVEREIRO DE 1967 
Autoriza a desapropriação de imóveis residenciais em Brasília, 

Distrito Federal, e dá outras providências 

Art. 1.0 :E:: o Poder Executivo autorizado a promover a desapropriac;ão dos 
imóveis residenciais construidos pelo Banco do Brasil S. A. em Brasília. Distrito 
Federal, que, na data da vigência dêste Decreto-Lei, estejam cedidos ao Grupo de 
Trabalho de Brasília <GTB), para fins de ocupação por terceiros não funcionarias 
do estabelecimento, bem como os apartamentos do bloco 9 da Super-Quadra Sul 
114, ainda não ocupados. 

Art. 2.' Os imóveis desapropriados permanecerão sob a administração do 
Grupo de Trabalho de Brasília, a êles se aplicando as disposições do Decreto-Lei 
n. 76 ( •), de 21 de novembro de 1966, ressalvado o disposto nos §§ 1.0 e 2." dês te 
artigo. 

§ V Para os efeitos do artigo 14 do Decreto-Lei n. 76, de 21 de novembro de 
1966, o Grupo de Trabalho de Brasília considerara a situação atual de cada ocupan
te em relação à entidade a que esteja vinculado e as necessidades administrativas 
desta em face do processo de mudança da CapitaL 

§ 2.• A relação dos imóveis que possam ser alienados na forma do parágrafo 
anterior será submetida à apreciação da Presidência da República, pelo Grupo de 
Trabalho de Brasília, no prazo de 15 <quinze) dias, contado a partir da data dêste 
Decreto-Lei. 

Art. 3_< Não se incluem nas disposições do artigo 2.• os apartamentos ainda 
não ocupados, referidos no artigo 1.", "in fine" cuja administração ficará a cargo 
da Mesa da Câmara dos Deputados. 

Art. 4.• As desapropriações de que trata o artigo 1.• serão processadas pelos 
montantes unitários dos valôres das benfeitorias e frações ideais de terreno, atua
lizados até 31 de dezembro de 1966. 

§ 1.• O pagamento das desapropriações se fará mediante entrega ao Banco 
do Brasil S. A. de Obrigações do Tesouro Nacional, tipo reajustável, emitidas nos 
têrmos da Lei n. 4.357 ("),dE· 16 de julho de 1964, de prazo de resgate de 5 (cinco) 
anos, juros de 8% a.a. (oito por cento ao ano), de modalidade intransferível. cal
culando-se a quantidade respectiva com base no valor de referência dos títulos 

DECRETO N. 95.719 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1988 

Declara de interesse social, para fins de desapropriação. o imóvel rural deno 
minado Fazenda Estrela do Pará, também conhecido por Flor do Pará, classificadu 
como latifúndio por exploração, situado no Município de Rio Maria, Estado do 
Para. compreendido na zona prioritária, para fins de reforma agrána, fixada 
pelo Decreto n. 92.623 ( 1), de 2 de maio de 1986 e da outras providências 

(1} Leg Fec. 1986. pág 410 

DECRETO N. 95.722 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1988 

Outorga concesoão à Televisão Riviera Ltda., para explorar serviço de radio
difusão de sons e Imagens ltelevisãoi, na Cidade de Rio Verde, Estado de Goiás. 

LEI N. 7.653 - DE 12 DE FEVEREIRO DE :988 

Altera a redação dos artzgos 18, 27, 33 e 34 da Lei n. 5.197 ( '). de 3 de 
janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à !aúna. 

e dá outras providencias 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

(1} Leg. Fed .. 1967, pág. 67. 
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Art. l. Os artigos (vetado), 27, 33 e 34 da Lei n. 5.197, de 3 de janeiro de 
1967, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"(Vetado) 

Art. 27. Constitui crime purúvel com pena de reclusão de 2 (dois) 
a 5 (cinco/ anos a violação do disposto nos artigos 2.0, 3.", 17 e 18 
desta Lei. 

§ 1.• É considerado crime purúvel com a pena de reclusão de 1 
(um) a 3 (três/ anos a violação do disposto no artigo 1.• e seus §§ 
4.•, s.• e suas ali'<>as "a". "b" e "c", 10 e suas alíneas "a", "b", "c", 
"d", "e", "f", "g". "h", "i", "j", "1" e "m", e 14 e seu § 3." desta Lei. 

§ 2.• Incorre na pena prevista no "caput" deste artigo quem 
provocar, pelo uso direto ou mdireto de agrotóxicos ou de qualquer 
outra substância qnimica, o perecimento de espécimens da fauna ictio· 
lógica existente em rios, lagos, açudes. lagoas. baías ou mar territorial 
brasileiro. 

§ 3.• Incide na pena prevista no § 1.• deste artigo quem pratlcar 
pesca predatória, usando instrumento proibido. explosivo, erva ou 
substância quimica de qualquer natureza. 

§ 4.• Fica proibido pescar no periodo em que ocorre a piracema, 
de 1.• de outubro a 30 de janeiro, nos cursos d'água ou em água pa· 
rada ou mar territorial, nc periodo em que tem lugar a desova e/ou 
a reprodução dos peiXes; quem infringir esta norma fica sujeito à 
seguinte pena: 

a/ se pescador profissional, multa de 5 (cinco/ a 2(1 (vinte) Obri· 
gações do Tesouro Nacional - OTN e suspensão da atividade pro· 
fissional por um periodo de 30 (trinta) a 90 <noventa/ dias; 

b/ se empresa que explora a pesca, multa de 100 <cem/ a 500 
(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN e suspensão de 
suas atividades por um período de 30 (trinta/ a 60 <sessenta) dias; 

c) se pescador amador. multa de 20 <vinte/ a 80 (oitenta) Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN e perda de todos os instrumentos 
e equipamentos usados na pescaria. 

§ 5.' Quem. de qualquer maneira. concorrer para os crimes pre· 
vistos no "caput" e no 9 1." deste artigo mcidirá nas penas a eles 
cominadas. 

§ 6.' Se o autor da infração considerada crime nesta Lei for es· 
tr·mgeuo. será expulso do Pais. após o cumprimento da pena que 
lhe foi imposta, (vetado), devendo a autoridade judiciária ou admi· 
nistrativa remeter, ao Ministério da Justiça, cópia da decisão comi
nativa da pena aplicada, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em 
julgado de sua decisão. 

Art. 33. A autoridade apreenderá os produtos da caça e/ou da 
pesca bem como os instrumentos utilizados na infração, e se estes, 
por sua natureza ou volume, não puderem acompa.nhár o inquérito. 
serão entregues ao depositário público local, se houver, e, na sua 
falta, ao que for nomeado pelo Juiz. 

Parágrafo único. Em se tratando de produtos perecíveis. poderão 
ser os mesmos doados a instituições cientificas, penais, hospitais e/ou 
casas de caridade mais próximas. 

Art. 34. Os crimes previstos nesta Lei são inafiançáveis e serão 
apurados mediante processo sumário, aplicando-se, no que couber, as 
normas do Titulo II, Capitulo V. do Código de Processo Penal." 

Art. 2.· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrário. 

José Sarney - Presidente da República. 
Iris Rezende Machado. 
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DECRETO-LEI N. 2.414 - DE 12 DE FEVEREffiO DE 1988 

Altera o Decreto-Lei n. 2.404 ( 1 j, de 23 de dezembro de 1987, que dispõe 
sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 

Mercante e o Fundo da Marinha Mercante 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, 
item II, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 As disposições adiante indicadas do Decreto-Lei n. 2.404. de 23 de 
dezembro de 1987, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

(1) leg. Fed .. 1987, pág. 969: 1988, pág. 121. 

LEI N. 7.797 - DE 10 DE JULHO DE 1989 

Cria o Fundo Nacional de .'t.feio Ambiente. e dá outras pr01·idênci.:Js 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nac10nal decreta e eu sanciono a se!!uinte Le1: 

Art. 1.' Fica instituído o Fundo Nacional de Mein Ambiente. com o objetivo 
de desenvolver os prOJetas que visem ao uso racionai e sustentável de recursos 
naturais, incluindo a manutenção. melhoria ou recuperação da qualidade ambiental 
no sentido de elevar a qualidade de vida da popula<;ão brasileira. 

Art. 2.° Constituirão recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente de que 
trata o artigo 1. desta Lei: 

I - dotações orçamentárias da União; 
II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores. bens 

:-r.õveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas; 
III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remunera

ção deccrrente de aplicações do seu património: 

n: - outros. destinados por lei. 

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas que fizeram doações ao Fundo 
Nacional de Meio Ambiente gozarão dos benefícios da Lei n. 7.505 (1 l, de 2 de 
JUlho de 1986, conforme se dispuser em regulamento. 

Art. 3.0 Os recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente deverão ser apll
cados através de órgãos públicos dos níveis federal, estadual e municipal ou de 
entidades privadas cujos objetivos estejam em consonância com os objetivos do 
Fundo Nacional de Meio Ambiente. desde que não possuam, as referidas entidades, 
fins lucra tívos. 

Art. 4.' O Fundo Nacional de Meio Ambiente é administrado pela Secretaria 
de Planejamento e Coordenação da Presidência da República - SEPLAN-PR, e pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo IBAMA, respeitadas as atribuições 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

Art. 5.' Serão consideradas prioritárias as aplicações de recursos financeiros 
de que trata esta Lei. em projetes nas seguintes áreas: 

I - unidades de conservação; 

II - pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 

III - educação ambiental; 
IV - manejo e extensão florestal; 

\' - desenvolvimento institucional; 

VI - controle ambiental; 

VII - aproveitamento econôrruco racional e sustentável da flora e fauna 
nativas. 

~ 1: Os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os prin
cípios e diretrizes da politica nacional de meio ambiente, devendo ser anualmente 
submetidos ao Congresso NacionaL 

& 2." Sem prejuízo das ações em àmbito nacional. será dada pnoridade aos 
projetes que tenham sua área de atuaçáo na Amazônia LegaL 

( 1l leg. Fed .. 1986, pág. 658. 
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Art. 6." Dentro de 90 <noventa) dias. a contar da data da publicação desta 
Lei. a Secretaria de Plane]amento e Coordenação da Presidência .da Republlcd -
SEPLAN-PR e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno· 
váveis - IBAMA regulamentarão o Fundo Nacwnal de Meio Ambiente, f1xando 
as normas para a obtenção e distribuição de recursos. assim como as diretrize~ 
e os criterios para sua aplicação. 

Art. 7." Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 8.· Revogam-se as disposições em contrário 

José Sarney - Presidente da República 

Mailscn Ferreira da Nôbrega. 

João Alves Filho. 

João BatiSta de Abreu. 

Rubens Bayma Denys. 

LEI N. 7.798 - DE 10 DE JULHO DE 1989 

Altera a legislação do imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, 
e dá outras providências 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n. 69 <I J 
de 19 de junho de 1989, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro. 
Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único. do 
artigo 62, da Constituição Federal. promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1." Os produtos relacionados no Anexo I desta Lei estarão sujeito, por 
unidade. ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI fixado em Bónus do 
Tesouro Nacional - BTN. conforme as classes constantes do Anexo II. 

§ 1.0 A conversão do valor do imposto. em cruzados novos, será feita com 
base no valor do BTN vigente no mês du fato gerador. 

§ 2." O Poder Executivo. tendo em vista o comportamento do mercado na 
comercialização do produto. poderá: 

a l aumentar. em ate 30•,, c trinta por cento>. o número de BTN estabelecido 
para a classe: 

b l excluir ou incluir outros produtos no regime tributário de que trata este 
artigo; 

c J manter, temporariamente. o valor do 1m posto. ainda que alterado o valor 
do BTN: 

dJ estabelecer que o enquadramento do produto ou de grupo de produtos se 
dê sob classe única. 

~ 3:· Para os produtos cujos preços de venda estejam sob o controle de 
órgão do Poder Executivo. a conversão do valor do imposto em cruzados novos. 
após o seu enquadramento na forma desta Lei. será feita com base no valor do 
BTN na data de inicio de vigência do reajuste do preço de venda. 

Art. 2: O enquadramento do produto na classe será feito pelo Ministro da 
Fazenda, com base no que resultaria da aplicação da aliquota a que o produto 
estiver sujeito na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializa· 
dos - TIPI. sobre o valor tributável. 

[1} Leg. Fed .. 1989. pág. 416. 

DECRETO N. 99.274 -DE 6 DE JUNHO DE 1990 

Regulamenta a Lei n. 6.902 (1), de 27 de abril de 1981, e a Lei n. 6.938 (2
). 

de 31 de agosto de 1981, que àispõem. respectivamente, sobre a criação 
de Estações Ecológicas e Ãreas de Proteção Ambiental e sobre a 

Politica Nacional do Meio Ambiente. e àá outras providências 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84. 
incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n. 6.902. 
de 27 de abril de 1981, e na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas 
Leis ns. 7.804 (3), de 18 de julho de 1989, e 8.028 (4 ), de 12 de abril de 1990, decreta: 

~1) leg. Fed .. 1981. pág. 133; (21 1981, pág. 381; (3) 1989. pág. 567; (4) 1990, pág. 539. 
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TITULO I 

Da Execução da Política Nacional do Meio Ambiente 

CAPITULO I 

Das Atribuições 

Art. 1.' Na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, cumpre ao 
Poder Público, nos seus diferentes níveis de governo: 

I - manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à 
compatibilização do desenvolvimento económico com a proteção do meio ambien
te e do equilíbrio ecológico; 

II - proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implanta
cão de unidades de conservação e preservação ecológica; 

III - manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o 
controle permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo 
a compatibilizá-las com os critérios vigentes de proteção ambiental; 

IV - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e 
a proteção dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e progra
mas regionais ou setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola; 

V - implantar, nas áreas criticas de poluição, um sistema permanente de 
acompanhamento dos índices locais de qualidade ambiental; 

VI - identificar e informar, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, 
propondo medidas para sua recuperação; e 

VII - orientar a educação, em todos os níveis, para a participação atíva do 
cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os 
currículos escolares das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da 
ecologia. 

Art. 2.0 A execução da Política Nacional do Meio Ambiente, no âmbito da 
Administração Pública Federal, terá a coordenação do Secretário do Meio 
Ambiente. 

IV - determinar, quando julgar necessário. a realização de estudos sobre as 
alternativas e possíveis conseqüências ambientais de projetas públicos ou priva.. 
dos. requisitando aos órgãos federaiS, estaduais ou mumcipais, bem assim a 
entldaàes privadas, as informações indispensáveis à aprec1ação dos estudos de 
impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atr11idades de 
significativa degradação ambiental; 

v - decidir. como última instância administrativa. em grau de recurso. me· 
diante depósito prévio, sobre multas e outras penalidades impostas pelo IB4MA; 

VI - homologar acordos v1sando à transformação de penalidades pecuniá· 
rias na obrigação de executar medidas de L'"lteresse para a proteção ambiental; 

VII - deter:runar, mediante representação da SEM&\1/PR. quando se tratar 
especificamente de maténa relat1va ao mew ambiente, a perda ou restrição de 
benefícios fiscais concedidos pelo Poder P:iblJco, em caráter geral ou cond1cl0· 
na!, e a perda ou suspensão de partic1pação em linhas de fmancmmento em 
estabelecimentos oficiais de crédito; 

VIII - estabelecer, privativamente. normas e padrões nacwnais de controle 
da poluição causada por veículos automotores terrestres. aeronaves e embarca
ções, após audiência aos Ministérios competentes; 

IX - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à ma· 
nutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racwnal dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos; 

X - estabelecer normas gerais relativas às Unidades de Conservação e às 
ativídades que podem ser desenvolvidas em suas áreas circundantes; 

XI - estabelecer os critérios para a declaração de áreas criticas. saturadas 
ou em vias de saturação; 
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XII - submeter, por intermédio do Secretário do Meio Ambiente, à aprecia
ção dos órgãos e entidades da Administração ?ública Federal, dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Municípios. as propostas referentes à concessão de incen
tivos e benefícios fiscais e fmanceiros. visando à melhoria da qualidade ambiental; 

XIII - criar e extinguir Câmaras Técnicas; e 

XIV - aprovar seu Regimento Intemo. 

§ 1.' As normas e critérios para o licenciamento de atividades potencial ou 
efetivarnente poluidoras deverão estabelecer os requisitos indispensáveis à pro.. 
teção ambiental. 

§ 2." As penalidades prevtstas no inciso VII deste artigo somente serão apli
cadas nos casos previamente definidos em ato específico do CONAMA. _assegu
randO-se ao interessado ampla defesa. 

§ 3: Na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente, o CONAMA levará em consideração 
a capacidade de auto-regeneração dos corpos receptores e a necessidade de esta
belecer parâmetros genéricos mensuráveis. 

SEÇÃO III 

Das CâTTUlras Técnicas 

Art. 8." O CONAMA poderá dividir-se em Câmaras Técnicas, para examinar 
e relatar ao Plenário assuntos de sua competência. 

§ 1.' A competência, a composição e o prazo de funcionamento de cada uma 
das Câmaras Técnicas constará do ato do CONAMA que a criar. 

§ 2.' Na composição das Câmaras Técnicas, integradas por até 7 (sete) mem
bros. deverão ser consideradas as diferentes categorias de interesse multi-setorial 
representadas no Plenário. 

Art. 9: Em caso de urgência, o Presidente do CONAMA poderá criar Câ
maras Técnicas "ad referendum" do Plenário. 

SEÇÃO IV 

Do Orgão Central 

Art. 10. Caberá à SEMAM/PR. órgão Central do SISNAMA, sem preJuízo 
das dema1s competências que lhe são legalmente conferidas, prover os serv1ços 
de Secretaria Executiva do CONAMA e das suas Câmaras. 

Art. 11. Para atender ao suporte técnico e administrativo do CONAMA, a 
SEMAM/PR, no exercício de sua Secretaria Executiva, deverá: 

I - requisitar aos órgãos e entidades federais, bem assim solicitar dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios a colaboração de servidores por tempo 
deterrrunado, observadas as normas pertmentes; 

II - assegurar o suporte técnico e administrativo necessário às reuniões do 
CONAMA e ao funcionamento das Câmaras; 

III - coordenar, através do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 
Ambiente - SINIMA, o intercâmbio de informações entre os órgãos integrantes 
do SISNAMA; 

IV - promover a publicação e divulgação dos atas do CONAMA. 

SEÇÃO V 

Da Coordenação dos Orgãos Seccionais Federais 

Art. 12. Os órgãos Seccionais, de que trata o artigo 3.", inciso V, primeira 
parte, serão coordenados, no que se referir à Política Nacional do Meio Ambiente. 
pelo Secretário do Meio Ambiente. 

SEÇÃO VI 

Dos Orgãos Seccionais Estaduais e dos Orgãos Locais 

Art. 13. A integração dos órgãos Setoriais Estaduais (artigo 3.', inciso V, 
segunda parte) e dos órgãos Loca1s ao SISNAMA. bem assim a delegação de 
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funções do nível federal para o estadual poderão ser objeto de convênios ce
lebrados entre cada órgão Setorial Estadual e a SEMAM/PR, admitida a inter
veniência de órgãos Setoriais Federais do SISNAMA. 

CAPITULO III 

Da Atuação do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

Art. 14. A atuação do SISNAMA e!etivar-se-á mediante articulação coorde
nada dos órgãos e entidades que o constituem, observado o seguinte: 

- o acesso da opinião pública à.s informações relativas à.s agressões ao 
meiO ambiente e à.s ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo 
CONAMA; e 

II - caberá aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios a regionaliza
ção das mectidas emanadas do S!SNAMA. elaborando normas e padrões supleti
vos e complementares. 

Parágrafo único. As normas e padrões dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municípios poderão fixar parâmetros de emissão, ejeção e emanação de agentes 
poluidores. observada a legislação federal. 

Art. 15. Os órgãos Seccionais prestarão ao CONAMA informações sobre os 
seus planos de ação e programas em execução, consubstanciadas em relatórios 
anuais, sem prejuízo de relatórios parciais para atenctimento de solicitações es
pecíficas. 

Parágrafo único. A SEMAM/PR consolidará os relatórios mencionados neste 
artigo em um relatório anual sobre a situação do meio ambiente no Pais, a ser 
publicado e submetido à consideração do CONAMA, em sua 2.' (segunda) reunião 
do ano subseqüente. 

Art. 16. O CONAMA, por interméctio da SEMAM/PR, poderá solicitar infor
mações e pareceres dos órgãos Seccionais e Locais, justificando, na respectiva 
requisição, o prazo para o seu atenctimento. 

§ 1.0 Nas atividades de licenciamento, fiscalização e controle deverão ser evi
tadas exigências burocráticas excessivas ou pectidos de informações já ctisponiveis. 

§ 2.' Poderão ser requeridos a SEMAM/PR, bem assim aos órgãos Executor, 
Seccionais e Locais, por pessoa física ou jurictica que comprove legitimo interesse, 
os resultados das análises técnicas de que ctisponham. 

§ 3.' Os órg·ãos integrantes do SISNAMA, quando solicitarem ou prestarem 
informações, deverão preservar o sigilo industrial e evitar a concorrência desleal, 
correndo o processo, quando for o caso, sob sigilo administrativo, pelo qual será 
responsável a autoridade dele encarregada. 

CAPlTULO IV 

Do Licenciamento das Atividades 

Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estaj:Jeleci
mento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, bem assim os empreenctimentos capazes, soõ qual
quer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento 
do órgão estadual competente integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras 
licenças legalmente exigíveis. 

§ 1.• Caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos, segundo os quais serão 
exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, 
entre outros, os seguintes itens: 

a) diagnóstico ambiental da área; 

b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e 

cl identificação, análise e previsão dos impactos significativos. positivos e 
negativos. 

~ 2.· O estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos habilitados 
e constituirá o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, correndo as despesas 
a conta do proponente do projeto. 
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!l 3." Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente carac. 
terizada a pedido do mteressado, o RIMA, devidamente fundamentado, será aces
sível ao publico. 

§ 4: Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qual· 
quer das suas modalidades. sua renovação e a respectiva concessão da licença 
serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado, no JOrnal oflc1ai do 
Estado e em um periódico de grande crrculação. regional ou local, cor.formc 
modelo aprovado pelo CONAMA. 

Art. 18. O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, este em caráter 
supletivo, sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis. determinarão. sem
pre que necessário, a redução das atividades geradoras de poluição, para manter 
as emissões gasosas ou efluentes líquidos e os resíduos sólidos nas condições e 
l:Jnites estipulados no licenciamento concedido. 

Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expe
dirá as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia - LP, na fase preliminar do plane]amento da atividade. 
contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, il1.Stala
ção e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso 
do solo; 

II - Licença de Instalação - LI, autorizando o inicio da Implantação, de 
acordo com as especüicações constantes do Projeto Executivo aprovado; e 

III - Licença de Operação - LO, autorizando, após as verificações neces
sárias, o inicio da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos 
de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Ins
talação. 

§ 1." Os prazos para a concessão das licenças serão fixados pelo CONAMA. 
observada a natureza técnica da atividade. 

~ 2." Nos casos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de que 
trata este artigo dependerá de homologação do IBAMA. 

& 3." Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição 
das respectivas licenças, os dirigentes dos Orgãos Setoriais do IBAMA deverão, 
sob pena de responsabilidade funcional. comunicar o fato às entidades financia
doras dessas atividades, sem prejuízo da imposição de penalidades, medidas admi
rustratlvas de interdição, judiciais, de embargo, e outras providências cautelares. 

s 4.. O licenciamento dos estabelecimentos destinados a produzir materiais 
nucleares ou a utilizar a energia nuclear e suas aplicações, competirá à ComiS
são Nacional de Energia Nuclear - CNEN, mediante parecer do IBAMA. ouvidos 
os órgãos de controle ambiental estaduais e municipais. 

§ 5.' Excluída a competência de que trata o parágrafo anterior, nos demais 
casos de competência federal o IBAMA expedirá as respectivas licenças, após 
considerar o exame técnico procedido pelos órgãos estaduais e municipais de 
controle da poluição 

Art. 20. Caberá recurso administrativo: 

I - para o Secretário de Assuntos Estratégicos, das decisões da Comissão 
:-iacional de Energia Nuclear - CNEN: e 

§ 1.0 O ato de criação c\a Estação Ecológica definirá os seus limnes geográ
ficos, a sua denorrunação, a entidade responsávei pm su::. administração e o 
zoneamento a que se refere o artigo 1.", § 2.', da Le1 n. 6.902, de 27 de ablil de 198l 

§ 2.0 Para a execução de obras de engenharia que possam afetar as estações 
ecológicas, será obrigatória a audiência prév1a do CONAMA. 

Art. 26. Nas Estações Ecológicas Federais, o zoneamento a que se refere o 
art1go 1.', ~ 2.0

, da Lei n. 6.902/81, será estabelecido pelo IBAMA. 

Art. 27. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de 
lOkm (dez quilõmetrosl, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará su
bordinada às normas editadas pelo CONAMA. 
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CAPITULO II 

Das Áreas de Proteção Ambiental 

Art. 28. No âmbito federal, compete ao Secretário do Meio Ambiente, com 
base em parecer do IBAMA, propor ao Presidente da República a criação de 
Áreas de Proteção Ambiental. 

Art. 29. O decreto que declarar a Area de Proteção Ambiental mencionará 
a sua denominação, limites geográficos, principais objetivos e as proibições e res
trições de uso dos recursos ambientais nela contidos. 

Art. 30. A entidade supervisora e fiscalizadora da Ãrea de Proteção Ambien· 
tal deverá orientar e assistir os proprietários, a fim de que os objetivos da le
gislação pertinente sejam atingidos. 

Parágrafo único. Os proprietários de terras abrangidas pelas Áreas de Pro
teção Ambiental poderão mencionar os nomes destas nas placas indicadoras de 
propriedade, na promoção de atividades turísticas, bem assim na indicação de 
procedência dos produtos nela originados. 

Art. 31. Serão considerados de relevância e merecedores do reconhecimento 
público os serviços prestados, por qualquer forma, à causa conservacionista. 

Art. 32. As instituições federais de crédito e financiamento darão prioridade 
aos pedidos encaminhados com apoio da SEMAM/PR, destinados à melhoria do 
uso racional do solo e das condições sanitárias e habitacionais das propriedades 
situadas nas Áreas de Proteção Ambiental. 

TlTULO III 

Das Penalidades 

Art. 33. Constitui infração, para os efeitos deste Decreto, toda ação ou omis· 
são que importe na inobservância de preceitos nele estabelecidos ou na desobe
diência às determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades 
administrativas competentes. 

Art. 34. Serão impostas multas diárias de 61,70 a 6.170 Bônus do Tesouro 
Nacional - BTN, proporcionalmente à degradação ambiental causada. nas se
guintes in!rações: 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa
recer é favorável ac projeto, nos termos do substitu
tivo que oferece, e pela prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado de n2 164, de 1995. 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo a nobre Senadora Marina Silva para 
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 

62, de 1995, e o Projeto de Lei do Senado n11 164, 
de 1995, que tramitam em conjunto, em substituição 
à Comissão de Assuntos Sociais. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Para proferir 
parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
SRA.s e Srs. Senadores, na Comissão de Assuntos 
Sociais, recebi a incumbência de relatar o Projeto de 
Lei da Câmara n11 62/95, que dispõe sobre as sançõ
es penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

Esse projeto é de iniciativa do Poder Executivo 
e tem uma importância fundamental, principalmente 
no que se refere à consolidação de uma série de 
portarias e de normas regulamentadas pelo Conam, 
que se encontram de certa forma dispersas e que 
agora poderão ser juntadas num projeto de lei, fa
zendo a consolidação das normas dispersas, ora vi
gentes, sobre o meio ambiente, oferecendo uma 
harmonização indispensável no tratamento das infra
ções administrativas e penal de caráter ambiental. 

Durante o processo da minha Relataria, pude 
identificar alguns aspectos que são muito importan
tes, principalmente as contribuições oferecidas pelo 
Senador Lúcio Alcântara, no que se refere à incll!
são da pessoa jurídica como passível de ser punida 
tanto criminalmente como administrativamente. 

O princípio da preocupação, mesmo não ha
vendo a comprovação científica sobre qualquer dano 
ambiental, é já ser possível a responsabilização cri
minal pelo dano cometido e, também, pelo crime de 
perigo, pois apenas por expor um determinado peri
go o infrator já estaria passível também de respon
der criminalmente. 

Durante a minha Relataria, também pude apre
sentar algumas contribuições, que tratarei com 
maior afinco posteriormente, mas nesse processo 
todo recebi, também, uma série de outras contribui
ções. 

Em função do pouco tempo que tive, pediria à 
Mesa um prazo de 48 horas para poder relatar a ma
téria, a fim de poder incorporar as sugestões que es
tão sendo apresentadas por outros Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Não 
havendo objeção do Plenário, a Presidência conce-

de à Relatora designada, nos termos do art. 48, n11 

33, do Regimento Interno, um prazo de 48 horas 
para emissão de parecer. (Pausa.) 

Não havendo manifestação contrária, assim 
será feito. 

Em virtude de estar tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n11 164, de 1995, 
fica também com sua apreciação adiada por 48 ho
ras. 

É seguinte o item adiadq 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 164, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. n2 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com Projeto 
de Lei da Câmara n2 62, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n11 164, de 
1995, de autoria do Senador José Bianco, 
que altera os arts. 27 e 34 da Lei n2 5.197, 
de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção à fauna e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e 
de Assuntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n11 19, de 1997, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução n11 118, de 1996. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria a que se refere o requerimento figu
rará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil 
subseqüente, nos termos do art. 345, 11, do Regi
mento Interno, combinado com o art. 411 da Resolu
ção n11 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n11 1.507-15, adotada 
em 9 de janeiro de 1997 e publicada no dia 1 O do 
mesmo mês e ano, que ·dispõe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 411 e 52 do art. 211 da Resolução n11 

1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Francisco Escórcio Freitas Neto 
Francelina Pereira Romero Jucá 

PSDB 

Beni Veras Jefferson Peres 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 

Eduardo Suplicy Laura Campos 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro Raimundo Santos 
Luciano Pizzatto Giro Nogueira 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Gonzaga Mota Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 

Odelmo Leão Gerson Peres 

Yeda Crusius 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

PSDB 

Silvio Torres 

PPS 

Augusto de Carvalho 

PV 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 15-1-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 8-2-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.508-13, adotada 
em 9 de janeiro de 1997 e publicada no dia 1 O do 

mesmo mês e ano, que "concede isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados- IPI na aquisição 
de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumen
tos, dispõe sobre período de apuração e prazo de 
recolhimento do referido imposto para as microem
presas e empresas de pequeno porte, e estabelece 
suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, 
acondicionadas para venda a granel, dos estabeleci
mentos produtores e dos estabelecimentos equipa
rados a industrial". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabo r Júnior 

João Rocha 
Júlio Campos 

Jefferson Peres 

Valmir Campelo 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Edison Lobão 
Jonas Pinheiro 

PSDB 

Coutinho Jorge 

PTB 

Emitia Fernandes 

PSB 

Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Júlio César Murilo Pinheiro 
Luiz Braga Osório Adriano 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Dilso Sperafico 

Odelmo Leão 

Welson Gasparini 

Marcelo Teixeira 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Antonio Balhmann 

PMN 

Basco França 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 15-1-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 8-2-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nº 1.511-6, adotada 
em 9 de janeiro de 1997 e publicada no dia 1 O do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao art. 44 
da Lei nº 4. 771, de 15 de setembro de 1965, e dis
põe sobre a proibição do incremento da conversão 
de áreas florestais em áreas agrícolas na região 
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá 
outras providências". 

De acordo com as cndicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 511 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Bernardo Cabral 
Odacir Soares 

Lúdio Coelho 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Rogério Silva 
Osmirlima 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Romero Jucá 
Jonas Pinheiro 

PSDB 

Jefferson Peres 

PPS 

PPB 

Lucídio Portella 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFVPTB) 

Murilo Pinheiro 
Maria Valadão 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 

João Thomé Mestrinho José Priante 

Odelmo Leão 

Celso Russomano 

Matheus Schmidt 

Fernando Lyra 

Bloco (PPB!PL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Luiz Fernando 

PDT 

Silvio Abreu 

PSB 

Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 15-1-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a - Comissão Mista emitir o parecer so
bre a admissibilidade 

Até 24-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 8-2-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n11 1.522-3, adotada 
em 9 de janeiro de 1997 e publicada no dia 1 o do 
mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das Leis 
nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 
de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 
1954, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Bernardo Cabral José Bianco 
Carlos Patrocínio Edison Lobão 

PSDB 

Beni Veras Geraldo Melo 

PSL 

Romeu Tuma 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 
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Titulares 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PRJPTB) 

Maluly Netto Luiz Braga 
Sérgio Barcellos Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Sandro Mabel 

Odelmo Leão 

Adroaldo Streck 

Agnelo Queiroz 

Noel de Oliveira 

Bloco (PPB/PL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Eduardo Mascarenhas 

PCdoB 

Aldo Rebelo 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 15-1-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-1-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 8-2-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.524-3, adotada 
em 9 de janeiro de 1997 e publicada no dia 1 O do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a extinção de 
cargos no âmbito da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e dá outras provi
dências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 411 e 511 do art. 22 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

José Bianco 
Freitas Neto 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

José Agripino 
Bernardo Cabral 

Carlos Wilson 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

PSDB 

José lgnácio Ferreira 

PSB 

Antônio Carlos Valadares 

PPS 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PRJPTB) 

Antônio Joaquim Araújo Raimundo Santos 
Magno Bacelar Eliseu Moura 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Roberto Valadão Neuto de Conto 

Bloco (PPB/PL) 

Odelmoleão Gerson Peres 

PSDB 

Danilo de Castro Edson Silva 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-1-97- designação da Comissão Mista 

Dia 15-1-97 - instalação da Comissão Mista 

Até 15-1-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 24-1-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 8-2-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.565, adotada em 
9 de janeiro de 1997 e publicada no dia 1 O do mes
mo mês e ano, que "altera a legislação que rege o 
Salário-Educação, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Waldeck Omelas José Bianco 
Francelina Pereira RomeroJucá 

PSDB 

Artur da Távola Coutinho Jorge 

PPB 

Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

PSL 

RomeuTuma 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Claúdio Chaves Aldir Cabral 
Elton Rohnelt Jairo Carneiro 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 

Emerson Olavo Pires Zé Gomes da Rocha 

Bloco (PPBIPL) 

Augusto Nardes 

Ubiratan Aguiar 

Fernando Lyra 

Dolores Nunes 

PSDB 

Alexandre Santos 

PSB 

Alexandre Cardoso 

PCdoB 

Ricardo Gomide Lindberg Farias 
De acordo com a Resolução nQ 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-1-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-1-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 15-1-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 24-1-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-2-97 - prdZo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia comunica aos Srs. Senadores o agendamento 
das seguintes matérias: 

- dia 21 de janeiro: Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 54, de 1995, para discussão, em pri
meiro tumo; 

-dia 22 de janeiro: Projeto de Lei do Senado nQ 
41, de 1996, para instrução; e Requerimento nQ 9, de 
1997, para votação, em turno único. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Volta
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, 
por permuta com o Senador Ney Suassuna. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE.) - Sr. 
Presidente, está valendo essa lista de oradores? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Está 
valendo, mas o Senador Mauro Miranda era o pri
meiro após a Ordem do Dia, segundo o nosso Regi
mento. V. E~ será o segundo. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Obrigado, eu só 
estava querendo saber para entender, mas é claro 
que, mesmo se eu estivesse na frente, cederia a vez 
para V. Exi, Senador Mauro Miranda, não tenha ne
nhuma dúvida. 

O SR. MAURO MIRANDA - Muito obrigado, 
Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Pedro Simon, pela ordem. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gos
taria de um esclarecimento. Aprovamos a urgência 
para o Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Exata
mente, que será relatado e votado na próxima quin
ta-feira. 

O SR. PEDRO SIMON - Votado em plenário? 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 

plenário. 
O SR. PEDRO SIMON - Só quero comunicar a 

V. Exi que estarei aqui na próxima quinta-feira, mas 
vou pedir verificação de quorum, Sr. Presidente, 
porque acho que essa matéria, com um livro de 
emendas, que trata da organização do Senado, de 
alterações na vida do Senado, não pode passar por 
aqui sem que os Senadores a leiam e a discutam na 
Comissão. Com todo o respeito, matéria dessa natu
reza, que envolve o funcionamento do Senado, não 
se vota correndo, de afogadilho. 
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Peço desculpas aos Líderes, mas estarei aqui 
protestando e, se possível, impedindo que a matéria 
seja votada na quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - É um 
direito que assiste a V. ExB. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s 
e Srs. Senadores, a edição de hoje da Folha de 
S.Paulo estampa um artigo do Senador lris Rezen
de sobre os propósitos de sua candidatura à Presi
dência do Senado. É um documento que retrata o 
perfil de humildade e de coerência desse homem 
público, que fez a sua carreira política ao lado do 
povo, sem desviar-se dos princípios de fidelidade à 
democracia e às instituições. Estou certo de que mi
nha leitura coincidirá com as impressões deste Ple
nário. Foi uma palavra de fé que S. Ex11 dirigiu a este 
Senado, que quer fortalecido na convivência harmô
nica e independente com os demais Poderes da Re
pública. 

A mensagem de lris Rezende faz ressaltar 
duas de suas principais virtudes: a prudência e a 
disposição para o diálogo, como é de sua história 
pessoal, no relacionamento com os humildes e os 
poderosos. 

Conheço bem esse cordeiro de crença e de 
formação evangélicas, mas conheço também a fera 
carismática que sabe lutar pelos princípios em que 
acredita e pelos goianos, que o fizeram líder batiza
do de unanimidade. 

Temos e vamos ter entre nós, como Presidente 
do Senado, essa figura dócil e humana, que respeita 
os seus Pares, que é adepto do pacifismo e um obs
tinado das convergências. 

Ao falar, no seu artigo, para este Plenário de 
amigos e de companheiros de todos os partidos, lris 
Rezende despiu-se das armas que teve que empu
nhar nas últimas horas, em defesa da independência 
do próprio Senado e da afirmação do PMDB. 

Ferido moralmente pelos semeadores de futri
cas, que inquinaram a sua candidatura de uma op
ção tipo faz-de-conta, lris Rezende foi obrigado a as
sumir a sua personalidade guerreira, com o apoio do 
Partido, que também foi ferido e que é dono de sua 
candidatura. Uma vida inteira de coerência e de vitó
rias pessoais não pode ser maculada por provocaçõ
es antidemocráticas e autoritárias. 

É inacreditável que um país amadurecido politi
camente como o Brasil, um país dirigido por um so-

ciólogo de prestígio e de respeito reconhecidos inter
nacionalmente, ainda seja obrigado a conviver com 
o jogo rasteiro da política provinciana. Mais difícil 
ainda é entender as incoerências e as contradições 
que se misturam no varejo e no atacado. 

Cobra-se fidelidade ao PMDB. que é uma insti
tuição política autônoma, de propriedade do povo, 
mas não se cobram ao mesmo tempo os efeitos dos 
destemperes verbais que vêm de dentro do Gover
no, pela voz de alguém que se dlz porta-voz. 

Comportamento estranho e inexplicável, Srs. 
Senadores e meus amigos do PMDB, do PFL, do 
PSDB, do PT, do PPB, do PTB e de dos demais par
tidos representados nesta Casa. 

O PMDB reagiu na mesma medida dos insul
tos, e cumpriu, no campo político, os mandamentos 
da Lei de Newton, em nome da grande maioria do 
povo brasileiro que apoiou o Partido nas ultimas elei
ções. Não sei se seria correto identificar os momen
tos que estamos vivendo como momentos de crise, 
mas se crise existe, não foi o PMDB quem a provo
cou. A origem é outra, e culpar o PMDB é tentar ta
par o sol com a peneira e ver a verdade com os 
olhos falsos da hipocrisia. O vento que venta aqui 
tem que ventar lá também, porque os estragos que 
desequilibraram a convivência não foram causados 
por nós. 

Quero reproduzir um trecho da mensagem mo
derada do Senador lris Rezende: 

"Como senador e presidente da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado, temos dado inequívocas de
monstrações de coerência com os interes
ses do país e da sociedade, sem abrir mão, 
contudo, do princípio constitucional da inde
pendência dos Poderes. Não nos desviare
mos dessa trajetória quando na Presidência 
do Senado e do Congresso Nacional. Esse 
tem sido e será sempre um compromisso 
inalienável da nossa vida pública. 

Não se justificam colocações, portanto, 
que visam discutir a legitimidade do pleito do 
PMDB, ainda mais que esta candidatura já 
não é só nossa, mas também dos quatro 
partidos de oposição representados no Se
nado, assim como de companheiros de ou
tras agremiações." 

Não tenho a menor dúvida de que as pondera
ções de !ris Rezende, no seu sentido político mais 
amplo, não atendem apenas aos princípios mais ínti
mos daqueles que o apóiam na legítima postulação 
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mais agremiações que, igualmente por consenso, já somam for

~as em tomo do nosso nome. 

Como homem público que exerce a polftica por ideal, ve

mos nessa indicação, por um lado, o reconhecimento de uma tra

;etória política transparente e sem desvios e, por isso mesmo, pu

nida no passado com a cassação arbitrária de nosso mandato e 

a e nossos direitos políticos- a exemplo do que ocorreu com tan

;os outros companheiros que não se desviaram e não se desviam 

do caminho da democracia, da ética e da justiça. 

De outro lado, encaramos essa candidatura como uma 

'lonrosa oportunidade de continuar e. ampliar, na presidência do 

Congresso, nossa contribuição ao aperfeiçoamento do sistema le

gislativo e. por conseqüência, à discussão e à solução dos proble

'Tlas mais urgentes do Estado e da sociedade. 

Temos consciência da responsabilidade que nos cabe no 

exercício dessa missão, especialmente quando nos propomos a 

substituir e dar continuidade a uma das gestões mais respeitáveis 

·:profícuas que o Senado já teve, conduzida pelo brilhantiSmo po

lítico e intelectual do Senador José Samey. 

Sabemos também que temos pela frente uma disputa ao 

mesmo tempo árdua e dignificante. já que concorremos com uma 

das mais fortes e respeitadas lideranças deste pais, representada 

oefo Senador Antonio Carlos Magalhães. 

Participamos, portanto, de um processo legitimo, com a 

::erteza de que nossa candidatura e nossa possivel, vilória não 

imolicarão quaisquer obstáculos à condução do atual processo 

politico, bem como à implementação das reformas exigidas pela 

,',ação. 

Como senador e presioente da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania do Senaoo, temos dado inequívocas demons

c.acões de coerência com cs :nteresses do Pais e da sociedade, 

sem abrir mão, contudo. do princípio poderes. Não nos desviamos 

cessa :ra1etória quando na prestdê:u:ia do Senado a do Congres

so Naaonal. Esse tem sido e sempre será um compromisso ina

iienàvel da nossa vida pública. 

Não se justificam colocações, portanto. que visam discutir 

a legitimidade do pleito do PMDB, ainda mais que esta candidatu

ra já não é só nossa. mas também dos quatros partidos de oposi

ção representados no Senado. assim como de companheiros de 

cutras agremiações. 

Também não faz qualquer sentido argumentar com riscos 

e. auatsouer projetas de interesse de outros poderes da Repúbli

ca. Seria desnecessário lembrar que a eleição para a presidência 

do Senado é uma questão isolada, afeta unicamente ao Legislati

vo. que tem a dita transparência e independência. 

Por último. carece de fundamento questionar o fato de o 

PMDB concorrer à presidência das duas casas do Congresso, se 

é tradição do nosso sistema legislativo entregar prioritariamente o 

::JartJdo cue emergiu majoritariamente das umas a condução do 

Panamento. 

Diante desse processo legítimo. acertamos nossa indica

::ão cesoo1ados a aspirações pessoais ou de grupos; mas como 
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urna missão a que o PMDB e partidos que nos apoiam se pro

põem a levar adiante, visando a valorização do Congresso e 

das suas funções constitucionais. Queremos fortalecer o princi

pio da harmonia e independência dos três poderes da Repúbli

ca. 

Estamos certos de que esse é também o desejo da maio

ria, que, portanto, estará ao nosso lado em 12 de fevereiro. 

lrls Rezende, 63, é senador pelo PMDB de Goiás, presidente da 

Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania do Senado Fede

ral e candidato à presidência do Senado Federal. Foi governador 

do Estado de Goiás (1983-86) 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Prosse
gue a lista de oradores. 

Com a palavra o Senador Humberto Lucena, 
por cessão do Senador Casildo Maldaner. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Jefferson Péres. 
(Pausa.) 

Com a palavra o Senador Roberto Freire, por 
cessão do Senador Osmar Dias. 

V. Exª dispõe de 50 minutos. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, foi o assun
to hoje dominante aqui nesta Casa, e creio ser o as
sunto dominante na sociedade brasileira, a questão 
colocada pelo Governo e pelas duas Casas, a Câ
mara dos Deputados e o Senado Federal, do institu
to da reeleição. 

Nesse último final de semana, tivemos dois fa
tos que mudaram, substancialmente, o rumo da dis
cussão. O primeiro deles, enquetes que foram reali
zadas por jamais brasileiros a respeito do pensa
mento e do voto dos Deputados Federais acerca da 
reeleição. Ali, ficou transparente toda a formulação 
política do Governo, ficot..: claro que o Governo e as 
forças que lhe dão sustentação não tinham maioria 
para ap·ovar uma emenda constitucional, juntando
se os indecisos e os que tinham posição contrária. 
Isso impediu o Governo de continuar afirmando que 
era tranqüila a aprovação da emenda da reeleição. 
O segundo evento, inclusive, gerou conseqüências. 
E gostaria, aqui, de dizer que a postura do Presiden
te do Senado Federal, ao ouvir e protestar, dentro 
de termos profundamente educados, toda a posição, 
também profundamente equivocada, do Senhor Fer
nando Henrique Cardoso, Presidente da República, 
conseguiu evitar talvez uma crise institucional. Pode 

ter mantida a crise a nível da relação com o Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro. 

Gostaria de ressaltar isso, Sr. Presidente, por 
ter V. Exª se pronunciado da forma como se pronun
ciou, evitando talvez uma crise institucional. Não 
quero aprofundar essa discussão, porque é um pro
blema que, espero, o PMDB, como base de susten
tação política do Governo, resolva com o próprio Go
verno. Mas gostaria de dizer da posição do PMDB 
porque reflete um posicionamento político da maior 
Bancada na Câmara, e também aqui no Senado, o 
que, portanto, influencia a condução da discussão 
sobre o processo de reeleição. Muda o rumo e forta
lece aquilo que desde o começo deveria ter sido a 
posição das forças majoritárias, a posição das forças 
democráticas, qual seja, uma mudança institucional 
desse porte não pode ser feita apenas por emenda 
ordinária de um Congresso que é derivado e não 
tem poder originário para discutir questões essen
ciais, como a própria periodicidade dos mandatos, 
essência da democracia. 

O nosso Partido, historicamente, tem se posi
cionado pelo instituto da reeleição. Em 1946, o Parti
do Comunista Brasileiro, na Assembléia Nacional 
Constituinte, votou pelo princípio da reeleição; em 
1986, nós, do Partido Comunista Brasileiro, inclusive 
corn emenda por mim apresentada como Líder da
quele Partido, defendemos o princípio da reeleição, 
instituto que julgamos, num regime presidencialista e 
com mandato de quatro anos, apropriado e aperfei
çoador do próprio processo. 

Votamos também, aí já como Partido Popular 
Socialista, na Revisão Constitucional, também pelo 
princípio da reeleição. Portanto, defendemos o prin
cípio institucional da reeleição_ E, nas outras oportu
nidades, não solicitamos nenhuma consulta popular. 
Tínhamos o poder originário de uma Constituinte 
para moldarmos as instituições brasileiras. Agora, 
não. Agora estamos tratando de uma reforma consti
tucional, por emenda ordinária, de algo fundamental 
da democracia. E que, portanto, não pode se cingir 
nos limites da democracia representativa, embora 
seja essa democracia representativa aquela que 
pode instituir, como instituímos, e pode exercitar, 
como deve, a democracia direta e deliberativa, atra
vés dos plebiscitos e dos referendos. 

Era isso que essa matéria teria que ter como 
pressuposto para qualquer decisão deste Congres
so. Se decisão prévia, por determinação de um pleb
iscito; se decisão ad referendum, pela convocação 
a posteriori daquilo que foi aqui aprovado da emen
da da reeleição. Nada disso foi feito. Talvez imagi-
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nando que a sua ampla maioria tivesse condições 
de votar e de aprovar a reeleição aqui, sem maiores 
traumas, sem maiores discussões, sem ouvir as tor
ças políticas que estão na sociedade brasileira exi
gindo aperfeiçoamento, e inclusive olhando de forma 
estranha alguns aspectos aqui discutidos. 

Por exemplo, tenho ouvido, desta tribuna mes
mo do Senado, de personalidades democráticas da 
sociedade brasileira, algumas afirmações sobre 
esse processo de reeleição que têm me deixado 
perplexo. Parlamentares de esquerda, democráticos, 
de tradição política, de luta de resistência, dirigentes 
como, por exemplo, o Presidente da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, alguns Parlamentares de outros 
partidos que não os de esquerda, mas Parlamenta
res que viveram todo um período de exceção do re
gime ditatorial militar, afirmarem que o tratamento 
dessa questão, o tratamento do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, nem na época da ditadura! Que 
ridículas essas afirmações! Na época da ditadura 
não se discutia reeleição, porque não se podia nem 
praticar a eleição. Que coisa absurda um Presidente 
da Ordem dizer que a Ditadura não discutiu, como 
se fosse um preceito imutável da constitucionalidade 
brasileira, a quest3.o da reeleição! Não o fez porque 
não precisava. Er<.. generais de plantão! Mudavam 
de turno. Eleição, nf J havia. Que coisa ridícula falar
se isso para um Pil:mário democrático como este, 
que vive num Estado de Direito Democrático. Com 
todos os problemas. com todas as dificuldades e 
atritos que possam existir num regime democrático, 
é ridfculo contundir-se o que estamos vivendo hoje 
com o que acontecia na época da Ditadura, como vi 
Parlamentares de partidos de esquerda estranharem 
que a ditadura não fazia isso que este Governo faz. 
t... drtaou:-a não precisava fazer, até porque o Con
gresso era algo talvez de exceção, quando bem en
tendia aue deveria permanecer aberto. 

\'arros j!scutir seriamente! Vamos dizer que o 
Gove!7io. o r=-~der Executivo, em alguns momentos, 
exorbita da sua função, como exatamente fez ontem 
com o "MDB. E essa discussão merece ser aprofun
dada. i'~ías auerer comparar o momento que vivemos 
com a 6:::-oca da ditadura é querer negar toda nossa 
!:.rta, &. !ute para. conquistar o que hoje temos. 

Vamos discutir levando por base que estamos 
num Estaüo ae Direito Democrático e que, portanto, 
podemos ser derrotados; mas não seremos cassa
dos, iacr.ados, não seremos restringidos, limitados 
na nossa iioerdade, na liberdade da cidadania. E, 
por isso mesmo, cabe aqui discutir, cabe aqui dizer 
que todo esse processo está sendo malconduzido -

inclusive por permitir a barganha política, o balcão 
de negócios, o mercado persa, a discussão equivo
cada de um princípio institucional, como se fosse 
reeleição de um Presidente, e, inclusive, o triste 
exemplo daqueles que, na Constituinte, quando da 
votação do mandato de cinco anos para o Presiden
te José Samey, tiveram a capacidade de, por dize
rem que não queriam votar num primeiro momento, 
receber concessões de rádio e de televisão neste 
País. 

Não podemos permitir que isso ocorra nova
mente. E não permitir é um Congresso democrático 
convocar o plebiscito ou autorizar a realização do re
ferendo. É isso que nos cabe fazer, até porque não 
podemos imaginar que, como democracia repre
sentativa apenas, possamos mudar, por maioria 
eventual de qualquer Congresso, questões essen
ciais da democracia. Pode-se mudar, sim, é demo
crático, mas é fundamental que haja a chancela da 
consulta popular. E está chegando o momento, tal
vez para acabar com todo esse processo malcondu
zido de determinados interesses, alguns deles até 
legítimos, embora menores, como a discussão sobre 
a composição das Mesas da Câmara e do Senado. 
Trata-se de um interesse menor, partidário, embora 
legítimo - e quero dizer que é legítimo - , que não se 
pode confundir com o interesse maior da institucio
nalidade, que vai mexer com toda a sociedade e não 
apenas com interesses dos Partidos ou dos políticos 
que eventualmente exercem mandato nesta Casa. 

Nesse sentido, acho que esse final de semana 
nos ajudou a saber que existe um caminho, que é 
um caminho democrático, que é a escolha de um 
tipo de consulta popular. Se queremos o plebiscito, 
devemos convocá-lo, é atribuição única e exclusiva 
do Congresso Nacional; se queremos o referendo, 
devemos fazer um pacto de aprovação de uma 
emenda, mas admitindo a sua promulgação desde 
que referendada pela soberania do povo, através do 
voto. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. ~ um 
aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE - Nobre Senador 
Pedro Simon, V. E~ inclusive esteve aqui antes e já 
lembrou à Casa que, amanhã, estaremos reunindo 
aqueles setores da sociedade, independente do par
tido político, que no Congresso, que nas casas legis
lativas dos Estados, que nos poderes executivos 
queiram encontrar este caminho, que é o caminho 
da democracia, da consulta popular, para discutir o 
instituto da reeleição. Estaremos nos reunindo aqui 
amanhã, no Espaço Cultural da Câmara, sob a Pre-
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sidência ao Pres,Ge'"'+8 e12 -'c:'l:-a c_jc ,~·'õr;i.::;C'. :.:::c. So
cial De'71ocracta 3r&Siieira. P2r•dc -~':: Ss" ·1or ~er
nando Henrique Cardoso, o Deoutado. S;:;:1adcr. Go
vernador e Ministro. Sr. Franco Montoro, figura das 
mais respeitáveis da vida pública brasileira. Tentare
mos com isso dizer à sociedade que este Congres
so, por mais legítimo que seJa - e é legítimo -. por 
maior representatividade que tenha - e a tem -, não 
pode ele, somente, mudar a questão essencial da 
periodicidade do mandato, criando a figura da reelei
ção que, alguns dizem, não faz parte da tradição 
constitucional brasileira. o que não é muito verdade 
quana:J ~ê i2'ia ::··, consids-c.:::r:c o c:.:e E c. ;eaiidade 
ao ;-)c::e:- :..._.=a!E.3.LIVC. o~Je :.:>e::r.:r;a <.. ~~e:~!c3.G. :am
bém nãc 8 \r2íG:::._e ;J::::;·~~~E: :. ;::;2.s::. :~-.:3!1.:;-;:ente. 

não tem nenhuma traatção ::::;:-~:::c~ê-c;c::. :are. estar
mos aqui querendo resgatar. Talvez ;:;recisemos 
criá-la. Uma delas é criar exatamente a idéia da de
mocracia direta, da consulta popular, até porque o 
Brasil, junto com o mundo, criou as bases técnicas 
para poder fazer dos referendos e dos plebiscitos 
algo que signifique participação da cidadania, junto 
com a democracia representativa. 

Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senador Pedro 
Simon. 

O Sr. Pedro Simon - r>.!obre Senadcr. eu auero 
me identif!cc.: C:",_ (" ':'snco,.,_,-,<0.~7~ ~o . : ::::·-• -~">:--:ie'S 

os aconteci'Tler·-.= '. ,~ ",.-, ·-:co;;;:o ''':;'T':''S 

72 hO!ClS têm ';- ·.:;--',- .-.--~ - "'"'':''?,-,--. 

da ReoúbJic2 '? .:-::.ri:::s ·con:c~·--:;, ·-:.,_.~,. -."'- -~.-··c: -:.::-
tidos voltarem a ratar e:D ;J!e:::>ISC!:O cu reíerenco. 
Acho isso étimo. Volto a '"?Der-: a 1ma:ensa coicear 
em manchete que o Presiaente aa H.epubiica a:nea
ça o Congresso com oleb:sciTO e::::· ae1?: .:::u recebo o 
seguinte: o Presidente aa Fecc:2 c2 Herece e.o Con
gresso a possibilidaGe :1e D'e:::sc:-'J 

O SR. ROBERTO FREF.E - . enadcr, permita
me fazer este pingue-pongue. ::: ~:na ptada tão gran
de quanto ouvirmos aqui, de vez em quando, as 
pessoas dizerem que nem na ditadura se fazia isso. 
Na ditadura não se fazia nada porque não se podia, 
nem a liberdade de estar falando quando os detento
res do Poder assim queriam. É a piada exatamente 
de que o plebiscito é algo que venha atentar contra 
o Congresso democrático. 

O Sr. Pedro Simon - É verdade. Então recebo 
com emoção, com alegria c pronunciamento do Pre
sidente, que vê agora com simpatia o olebiscito. E 
Sua Excelência tem razão. Esse negócio de barga
nha, de balcão de negócio, o que a imprensa está 
publicando. de valorizar preçc e tudo ::; :;,ais. te::n!
na. O Senhor Fernando Henrique ~" ~ - ''='"' =··c~"' "' 

seu nome a um arquivo aessa natureza. concessão 
disso e daquilo, ministério ae não sei '; ~u(-;. O povo 
vai decidir. Acredito, com toda a sincendade, hoje, 
que é muito provável que Sua Excelênci.:; G::inhe tan
to o plebiscito quanto o ad referendum, r: __ :,? -1er'=' 
um embasamento popular. Há um aspecto imç:: 1ftufl

te que temos obrigação de analisar. Em pnm .. ,{o lu
gar, tenho medo da grande imprensa quando se une 
em tomo de uma idéia. Geralmente eu me assusto. 
Pode ser, mas a grande imprensa se uniu em tomo 
do Tancredo, das Diretas Já; não, uniu-se depois 
que se colocou um milhão de pessoas nas ruas. 
Quando a campanha já estava nas ruas, os veículos 
:Je uma determinada televisão foram apedrejados 
ooraue a em1ssora. no a1a ao aniversário de São 
Paulo, quando havia um miihão e quinhentas mil 
pessoas no comício das Diretas Já, ao invés de noti
ciá-lo, colocou fotografias da comemoração do ani
versário de São Paulo, dos parques. Nesse momen
to, a imprensa começou a entrar na campanha. As
susto-me quando vejo esse lobby num único senti
do. Devemos lembrar que houve uma Assembléia 
Nacional Constituinte, a qual, com o voto do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso, do Sr. Mário Covas, do Sr. 
José Serra e da maioria dos Parlamentares que hoje 
estão no PSDB, rejeitou a proposta de reeleição. Eu, 
que era Governador de Estado, não tomei nenhuma 
:xov:dência. não falei com nenhum Parlamentar. Era 
J:T!2 ;-:"eaiaa oue Me tavorsceri2.. mas não tomei ne
~:huma in:cia!;va para aprovz.-'.o. poraue era contrário 
a ela. E foi reJeitada. A Assemotéia Nac:ona1 Consti
tuinte rejeitou-a. com o voto do atual Presidente da 
República. A Assembléia Nacional Constituinte, ao 
elaborar a Constituição de 1988. disse o seguinte: 
daqui a cmco anos. em 1993. vai haver uma revisão 
constitucional - gesto sábio dos Constituintes -. 
quando. unicameralmente, por maioria absoluta, po
derá se alterar a Carta Magna. E houve uma nova 
emenda da reeleição. V. Exil e eu éramos Líderes do 
Governo. A posição do Presidente Itamar Franco era 
contrária; nenhum ministro, nem o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, se manifestou dentro do Governo 
contrário à decisão do Presidente Itamar Franco, 
que era contra a reeleição. O Sr. Mário Covas, o Sr. 
José Serra e o pessoal do PSDB votaram contra. 
Duas Assembléias Nacionais, a Constituinte e a Re
visora, votaram contra a reeleição. Isso não altera, 
nobre Senador, a possibilidade de se discutir reelei
ção, e estou disposto a fazê-lo; mas isso nos traz a 
obrigação de fazer um plebiscito popular. Existe algo 
maior do que a Assembléia Nacional Constituinte e 
do que a Assembléia Nacional Rev1sora, que é o 
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plebiscito ou o ad referendum. Para se aprovar a 
reeleição e. o que é mais grave, para retroagir a sua 
aprovação aos atuais mandatários, só há uma saída: 
o plebiscito ou o ad referendum. Não existe uma 
outra maneira, que me desculpem o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso e o Sr. Nelson Jobim, jurista, Mi
nistro da Justiça. Vejo com alegria o Presidente da 
República se identificar agora com a tese jurídica, 
que é a tese de que quem vai decidir é o povo. Meus 
cumprimentos a V. Exª, que tem razão ao dizer que 
todo esse debate tem um lado positivo: o Presidente 
vai se libertar de seja lá quem for que está em sua 
volta achando que é fácil. É fácil, mas é um péssimo 
caminho. É aquilo que Jesus diz na Bíblia, não sei 
se V. Exi! já leu: os caminhos que conduzem aos 
céus são escuros e estreitos e, muitas vezes, os que 
levam para o inferno são iluminados e cheios de lu
zes. O caminho de se votar a reeleição na Câmara e 
no Senado, correndo, pode parecer fácil, mas o pre
ço é muito caro. O caminho do plebiscito, do ad re
ferendum, pode ser complicado, mas tem o cheiro 
da vontade do povo, que garantirá o respeito ao Pre
sidente Fernando Henrique. Meus cumprimentos a 
V. Ex". 

O SR. ROBERTO FREIRE- Cumprimento a V. 
Ex", inclusive porque foi quem primeiro falou desta 
tribuna, como base de sustentação do Governo ou, 
pelo menos, como pertencendo a um Partido que é 
base de sustentação do Governo. Nessa mesma 
ocasião, falávamos sobre o referendo, porque imagi
návamos que, naquele momento, o referendo seria 
mais fácil. Tudo parecia indicar que a emenda cons
titucional tinha um caminho fácil, como a Bíblia diz, 
de aprovação. E não era fácil; era escuro, em todos 
os sentidos, de difícil complexidade e também pelas 
pressões ilegítimas que começam a aflorar. Como 
essa emenda tem total dificuldade, a partir da en
quete, a partir da decisão do PMDB, a partir de toda 
essa crise que o final de semana deixou explicitar-se 
na sociedade brasileira, o plebiscito volta a ter total 
prevalência e toda força na consciência democráti
ca. 

Acredito que esse é o caminho e não o cami
nho do Presidente Fernando Henrique Cardoso; 
esse deve ser o caminho das forças políticas que 
têm responsabilidade com a construção democrática 
na sociedade brasileira. Pouco importa o que pense 
o Sr. Fernando Henrique Cardoso, o que pense a 
sua base de sustentação, o que o PMDB, na sua 
contradição e incoerência, volte a pensar, diferente
mente do que pensou a sua convenção. Acredito 
que a sociedade brasileira só tem a ganhar, ganha-

mos todos nós se ela for consultada exatamente 
para dizer que essa mudança não pode ser feita 
apenas pelo Congresso Nacional, mas tem que ser 
referendada ou determinada pela soberania popular, 
através da consulta. 

O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE - Ouço V. Ex", Se
nador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrac:te - Senador Roberto 
Freire, devemos analisar que toda essa discussão 
acerca da proposta da reeleição não surgiu por uma 
necessidade do Brasil, não surgiu do povo brasileiro; 
surgiu, única e exclusivamente, da vontade de um 
homem que se apegou ao poder e que hoje se con
sidera o único cidadão deste País que pode salvar o 
Brasil. Isso está dito em todos os jornais de hoje; tra
ta-se de uma declaração do Presidente da Repúbli
ca, de que ninguém é capaz de substituí-lo. 

O Sr. Pedro Simon - Volto a dizer que não 
acredito nisso, alguém inventou. 

O Sr. Ademir Andrade- Mas eu acredito nis-
so! 

O Sr. Pedro Simon - Alguém inventou. O Pre
sidente da República não diria isso. 

O Sr. Ademir Andrade - Mas o comportamen
to de Sua Excelência ... 

O Sr. Pedro Simon -Alguém inventou, e quero 
trazer aqui o meu protesto, defendendo o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Sua Excelência não é 
homem de dizer isso! 

O Sr. Ademir Andrade- Sr. Presidente, gosta
ria que V. Ex" me garantisse a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (JI.Jiio Campos) - Senador 
Pedro Simon, a Mesa assegura a palavra ao Sena
dor Ademir Andrade. O aparte só pode ser dado 
pelo orador, da tribuna. 

O Sr. Ademir Andrade - Senador Pedro Si
mon, estou com a palavra e gostaria de prosseguir. 
Senador Roberto Freire, acredito piamente que o 
Presidente tenha dito isso. O seu comportamento, a 
sua maneira de agir diante disso, não me deixa ne
nhuma dúvida. Diria até mais: se quando tivesse as
sumido o poder já existisse a reeleição e, posterior
mente, fosse novamente eleito, buscaria, mais 
adiante, uma forma de continuar no poder. Não 
acredito mais no espírito democrático do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que se vê hoje como o 
único cidadão que pode salvar este País, e vai que
rer continuar no poder, a todo custo. Escrevam o 
que estou dizendo hoje, aqui. Sua Excelência vai fa
zer o que for possível para não deixar o poder. Já 
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estamos agora assistindo à propaganda do PSDB, 
sabe-se lá, paga por quem, Senador Roberto Freire? 
No Governo do Presidente Fernando Henrique Car
doso nem sequer estão nas suas contas as despe
sas com propaganda oficial. Os órgãos, os ministé
rios, fazem-nas através das suas empresas estatais; 
não estão assinaladas no órgão que registra as des
pesas do Governo. Agora, o PSDB está colocando 
na cabeça do povo brasileiro, através da propagan
da, diariamente, que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso é o único que pode dar continuidade 
ao seu programa. Tenho grande temor em relação a 
tudo isso, em virtude da satisfação demonstrada 
pelo segmento empresarial deste País como um 
todo, das forças internacionais que usufruem das 
nossas riquezas e exploram os nossos trabalhado
res, que estão satisfeitíssimas com o Fernando Hen
rique Cardoso, e, acima de tudo, Senador Roberto 
Freire, dos nossos meios de comunicação, pois 90% 
deles estão totalmente comprometidos, satisfeitos, 
felizes da vida, abarrotados de dinheiro, pagos pelo 
Poder Público, sob o comando do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. O plebiscito é a saída, 
agora, porque Sua Excelência está vendo a possibi
lidade de ser derrotado pelo Congresso. Mas o pleb
iscito não é bom para nós e o Brasil não está preci
sando dessa mudança. V. E;x§ falou de ditadura; a 
ditadura foi péssima para o País, mas, pelo menos, 
naquele processo, de quatro em quatro anos, substi
tuía-se alguém lá - às vezes de seis em seis anos. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Por favor ... 

O Sr. Ademir Andrade - Veja bem, Senador, 
não duvide de que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso se transforme em algo pior do que foi a di
tadura. Não duvide V. E;x§. O comportamento de Sua 
Excelência mostra isso. Estou passando a acreditar 
nisso e fico muito preocupado. Como tem o domínio 
dos meios de comunicação, plebiscito significa prati
camente aprovação da reeleição, significa a conti
nuidade de Fernando Henrique no poder por mais 
quatro anos e, ou, por muitos anos mais, Senador 
Roberto Freire. O Brasil não precisa disso, o Brasil 
não precisa de reeleição. Não é necessário fazer-se 
essa discussão agora. Isso está sendo feito porque 
um homem se apegou ao poder de tal forma, e nele 
quer continuar. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Senador Ademir 
Andrade, o problema da crença de V. Ex' no espírito 
democrático do Presidente Fernando Henrique Car
doso é profundamente respeitável. Hoje temos liber
dade de crença, o que não tínhamos na época da di
tadura, quando ninguém perguntava se acreditáva-

mos em Médici, Costa e Silva, Geisel ou no general 
de plantão. Eles impunham. Hoje, pelo menos, 
pode-se ter a liberdade de dizer que o Presidente 
não é um democrata e pode-se lutar contra os ges
tos e atos que acreditamos não interessar ao povo 
brasileiro. Na época da ditadura, isso não era possí
vel. Não podemos comparar os dois momentos. 

Chegamos onde estamos pela luta de resistên
cia do povo brasileiro contra a ditadura, exatamente 
para termos a possibilidade de discutir o que esta
mos discutindo. Podemos até ser derrotados, pode
mos até ter, como estamos tendo, a imprensa, a mí
dia, a maioria das forças políticas mobilizadas em 
tomo de uma tese que não é do agrado de V. Ex'. 
Mas o fato de não ser do nosso agrado não significa 
que não estejamos vivendo num Estado de Direito 
democrático. Não podemos confundir as coisas, até 
para sabermos como lutar contra os interesses que, 
segundo o nosso programa, a nossa visão, a nossa 
concepção, não interessam ao povo brasileiro. Po
demos afirmar que esta é uma situação bem distinta 
de outras. 

Gostaria de dizer que o plebiscito não é algo 
que venha da cabeça de Fernando Henrique Cardo
so, porque não estou discutindo o que ele pretende 
fazer. Defendo uma tese que há muito tempo o nos
so partido defende, como também o Senador Pedro 
Simon e outras forças políticas, inclusive partidos de 
esquerda: mesmo não tendo nenhum interesse na 
reeleição, falamos do referendo ou do plebiscito. O 
Governo é que não quis, porque pensou que tinha 
um caminho fácil com a articulação política dentro 
do Congresso. Mas a tese democrática do plebiscito 
ou do referendo é algo que a esquerda brasileira, 
que escreveu essa democracia direta na Constitui
ção brasileira, não pode ficar se confundindo, inclu
sive com a direita malufista, que daqui a pouco vai 
dizer que plebiscito, se por acaso vier, é ~olpe. Não 
quero ver uma esquerda atara coadjuvante da direita 
malufista. Não é possível. A tese é democrática ou 
não? Ouvir o povo é democrático ou não? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos lembrar 
do editorial da Folha de S.Paulo - quando não se 
falava em plebiscito, só alguns poucos -, um editorial 
de primeira página defendendo o plebiscito, para ter
mos urna noção de que talvez no plebiscito se afir
mem nossas posições e possamos respeitar a von
tade popular, que na época da ditadura era total
mente desrespeitada. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
E~ um aparte? 
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O SR. ROBERTO FREIRE - Com prazer, ouço 
V. Exll. 

O Sr. José Eduardo Outra- Senador Roberto 
Freire, não se pode confundir o debate sobre o aper
feiçoamento das nossas instituições políticas, no 
qual pode estar incluída a tese da reeleição, com o 
debate do momento, a reeleição. O que está para 
ser votado pela Câmara dos Deputados é uma 
emenda que tem nome, endereço, CPF e tipo san
guíneo - é a emenda "fulanizada". Ela visa, única e 
exclusivamente, possibilitar ao atual Presidente da 
República disputar novamente a eleição. 

O SR. ROBERTO FREIRE - V. ExA tem razão 
porque vi, muito contristadamente, que algumas for
ças políticas queriam excluir os Governadores e os 
Prefeitos, para "fulanizar" ainda mais. Isso é um ab
surdo! 

O Sr. José Eduardo Outra - Com relação ao 
tema em si, no início, fui favorável à tese da reelei
ção e hoje estou convencido de que ela não deve 
ser aplicada no Brasil. Mas esse é um outro debate. 
Nós, do Partido dos Trabalhadores, somos favorá
veis ao aperfeiçoamento da Constituição particular
mente no que diz respeito à regulamentação do art. 
14, que garante exatamente a possibilidade da apli
cação, em alguns aspectos, da democracia direta, 
via referendo, plebiscito ou iniciativa popular. Te
mos, inclusive, projeto nesse sentido. Na Câmara 
dos Deputados. há um projeto, se não me engano, 
do Deputado Eduardo Jorge, que visa regulamentar 
o art. 14. Claro está, neste momento, que o Governo 
acena com a hipótese do plebiscito não em função 
das suas convicções democráticas, mas como uma 
espécie de ameaça, pois julgam ter a maioria do 
apoio popular e, se o Congresso não aprovar a ree
leição, pretendem ir direto ao povo. Não quero fazer 
nenhuma comparação, mas ouvi frases como essa 
em 1990, quando o então Presidente Collor de Mello 
encaminhou um pacote de medidas provisórias ao 
Congresso e fez essa ameaça diversas vezes. Não 
sei se o Presidente da República fez ou pensou nes
sa ameaça. Mas, neste momento, se queremos con
tribuir para o avanço da democracia brasileira, parti
cularmente em relação a esse aspecto da democra
cia direta, o primeiro passo é aquele que nós, do 
Partido dos Trabalhadores, já fizemos: solicitar ur
gência para o parecer do Deputado Almino Affonso, 
relacionado a uma série de projetas que tramitam na 
Câmara dos Deputados regulamentando o art. 14. 
Porque essa é a única forma de se estabelecer o 
plebiscito ou o referendo. No caso específico da 
emenda em tramitação na Câmara, a única emenda 

que o nosso partido apresentou, encabeçada pelo 
Deputado José Genoíno, trata do referendo. Se ela 
for incluída na Constituição, não haverá necessidade 
de se regulamentar o art. 14, porque a Constituição 
vai fazer referência explícita à necessidade, no caso 
da reeleição, de se fazer o referendo para aprovar 
ou não a modificação da Constituição no que diz 
respeito à reeleição. Se realmente queremos contri
buir para o avanço democrático, quero cobrar coe
rência também da base do Governo, que está agora 
ameaçando com plebiscito. Se não me engano, o 
parecer do Deputado Almino Affonso já tem o núme
ro regimental de assinaturas para a urgência. Está 
na mesa da Câmara. Como esse projeto, há uma 
série de outros com o número de assinaturas neces
sárias e que não são submetidos à votação naquela 
Casa. Se for regulamentado o referendo, o plebiscito 
ou a iniciativa popular, quero que o povo se manifes
te não só sobre reeleição. Vou apresentar um proje
to de decreto legislativo propondo um plebiscito so
bre a privatização da Vale do Rio Doce, por exem
plo. Vamos consultar o povo apenas sobre reeleição 
somente por que o Governo agora está com medo 
de perder no Congresso? Se queremos avançar no 
processo de democracia direta, vamos aprovar com 
urgência o parecer do Deputado Almino Affonso, do 
PSDB; a partir disso, não devemos discutir de ma
neira casuística. Os nossos "democratas" são tão 
casuísticos que, até para consultar o povo, precisam 
de um casuísmo. Como estão com medo de perder 
no Congresso, querem consultar o povo. Com certe
za, qualquer projeto que trate de plebiscito ou de re
ferendo ou qualquer projeto que vá no sentido do 
aperfeiçoamento da democracia direta ou na possi
bilidade de que mais e mais questões que interes
sam à população brasileira sejam aprovadas neste 
Congresso Nacional terá o voto do Partido dos Tra
balhadores. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Não tenho qual
quer dúvida quanto a isso, particularmente sabendo 
da postura que V. Exll tem adotado. 

Já ressaltei em outras oportunidades e quero 
ressaltar mais uma vez: V. Ex1 tem trazido uma 
grande contribuição à discussão dos processos polí
ticos nesta Casa, representando um pensamento 
avançado que o Partido dos Trabalhadores pode de
sempenhar na questão da democracia brasileira. 
Não tenho qualquer dúvida a respeito. O que V. E:xa 
disse é verdade. 

Eu não estou discutindo o espírito democrático 
do Governo; estou querendo afirmar o espírito de
mocrático dos democratas brasileiros. A nossa posi-
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ção não era o Governo imaginando que era fácil ou 
difícil, não era tendo como pano de fundo um PMDB 
que é Governo e, ao mesmo tempo, tendo uma con
venção que pede que o Presidente da República vá 
para a cadeia, talvez junto com os Ministros do 
PMDB. 

Não me interessa discutir essa questão. O rela
cionamento desrespeitoso que o Presidente da Re
pública teve com o PMDB é um problema da sua 
base de sustentação. O problema que me trouxe a 
esta tribuna é o de força democrática que quer a de
mocracia direta, particularmente em questões funda
mentais da essencialidade da democracia, como a 
periodicidade de mandatos. Não é uma mudança 
qualquer. 

A nossa postura na Constituinte não foi pedir 
plebiscito ou referendo porque tínhamos o poder ori
ginário, como constituintes, de conformar as institui
ções brasileiras. Agora, não, essa emenda é deriva
da, ordinária. Mudar na essência a democracia não 
é coisa que uma maioria eventual ou o interesse de 
um presidente da República, com uma base de sus
tentação ampla como essa, possa fazer a qualquer 
momento. Essas instituições têm de ter permanência 
maior, e as mudanças devem ser referendadas pre
viamente pelo plebiscito ou ad referendum de qual
quer emenda que aqui seja aprovada. 

Essa era a nossa posição e continua sendo. O 
que nos traz a esta tribuna é dizer que esse último fi
nal de semana ajudou que essa discussão saísse de 
uma discussão menor, de poucos, para se transfor
mar, talvez, na alternativa que sair da Constituição, 
aí, sim, menor. E, a cada dia que passa, vai se fazer 
menor ainda, pelas pressões ilegítimas, pelos inte
resses escusas, pur algo que precisa ser detido, 
para que possamos aprimorar o processo democráti
co brasileiro. 

Por isso, a nossa posição é a favor do plebi
scito ou do r!?.ferendo, enfim, da consulta popular. 
Como diz \.'. ~x'l. é bom que se regulamente para 
podermos t-:r ' utras. Vamos lembrar que, no Uru
guai, todo o processo de privatização está sendo 
discutido via plebiscito. E não vamos dizer que é 
porque o Uruguai tem apenas três milhões de habi
tantes. As instituições uruguaias estão apropriadas 
para três milhões de pessoas; as nossas, para 150 
milhões. Temos estrutura técnica - já experimenta
mos isso - e uma democracia que permite a utiliza
ção mais amiúde da chamada democracia direta, da 
consulta, inclusive para a questão da Vale do Rio 
Doce. Conto com o apoio do nosso partido. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Roberto Freire? 

O SR. ROBERTO FREIRE - Pois não, nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Roberto 
Freire, gostaria de expressar a concordância já feita 
pelo Líder José Eduardo Outra e, também, de regis
trar meu apoio à idéia da consulta popular, por plebi
scito ou por referendo, que avalio ser hoje o instru
mento adequado para a decisão. Na verdade o úni
co, uma vez que a decisão simplesmente pelo Con
gresso Nacional está inteiramente eivada de vícios 
condenáveis pela opinião pública e pela imprensa. O 
Presidente da República está se desgastando dia a 
dia por sua insistência e chegando a momentos de 
desequilíbrio, como foi constatado por aqueles que 
testemunharam sua reação, ou seja, os próprios diri
gentes do PMDB. Assim, seria próprio, se o Presi
dente estiver de fato pensando na consulta popular, 
que não tivesse negado apoio ao apelo feito pelo 
Deputado AI mino Affonso para que seu projeto de lei 
regulamentando a consulta direta, o plebiscito ou o 
referendo, estivesse na pauta da convocação ex
traordinária. Há poucos instantes conversei com o 
Deputado Almino Affonso, perguntando exatamente 
por que não está, ao que S. Exil respondeu que fez o 
apelo aos Presidentes de ambas as Casas, que cer
tamente o transmitiram ao Presidente da República, 
que, infelizmente, na oportunidade, avaliou que não 
seria o caso. Será que agora está arrependido? En
contrei, no domingo, no Aeroporto de Belém, o De
putado Vic Pires, Relator da matéria, e até lhe per
guntei: mas se o Presidente de fato disse ao Depu
tado Raul Belém ou a outros ser favorável à consulta 
popular, quem sabe tenha dito a V. Ex". 

O SR. ROBERTO FREIRE - Disse, mas quem 
tem que dizer é Sua Excelência, não eu. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Insisti, perguntando: 
por que já não coloca no seu relatório? Ele me disse 
que, se o Presidente lhe dissesse diretamente, colo
caria. Afinal, em que medida o Presidente é favorá
vel à consulta popular? Só como uma bravata, caso 
aqui não consiga os três quintos? Aí está havendo 
uma incoerência por parte do Presidente. Sua Exce
lência não está tendo o espírito democrático sincero 
que eu esperaria, em vista de sua trajetória de vida. 
Apóio a idéia da consulta popular. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Senador Eduardo 
Suplicy, amanhã, vamos ter uma reunião de forças 
políticas e lideranças, e gostaria, inclusive, de convi
dar as SRA.s e os Srs. Senadores para que, se 
adeptos da tese da consulta popular, plebiscito ou 
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referendo, s"' façam presentes nessa reun1ão. t: su
prapartidária. Será presidida por uma figura respeita
da por todos, o Deputado Franco Montoro. Lá pode
remos discutir muito concretamente, tal como aqui 
se discutiu, por exemplo, integrando na Ordem ao 
Dia, na pauta da convocação extraordinária, & ( p: 
dos Precatórios, que estava fora e que, por um ac~)í
do de liderança do Senado, faz parte hoje da convo
cação extraordinária do Congresso NacionaL 

Por que não começarmos a partir de amanhã? 
Mas não pedindo ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, porque não temos que estar pedindo ao 
Presidente da República; temos que afirmar aquilo 
que é atribuição nossa. Por que não a partir de ama
nhã, por iniciativa do Congresso, se exige que seJa 
colocada na pauta da Câmara dos Deputados, com 
urgência urgentíssima, ... 

O Sr. Eduardo Suplicy- E do Senado. 

O SR. ROBERTO FREIRE - ... para que de
pois venha ao Senado a proposta de reguiamer.ca
ção do Deputado Almino Affonso, e, a partir daí, se 
sobreste toda a tramitação da emenda para que se 
possa decidir pela convocação de um plebiscito que 
determine se teremos o i:1stituto da reeleição ou 
não? Esta Casa pode fazê-lo. Parece-me que a es
querda, dentro do Congresso, tem capacidade, pelo 
que ouvi do PT, que possui um importante processo 
hegemônico dentro da esquerda na definição de 
nossas posições. Tendo essa postura, não tenho dú
vidas de que vamos isolar apenas aqueles que não 
querem a reeleição, não por interesses maiores ou 
doutrinários, mas por interesses menores. Querem 
apenas, peio r:1anique1smo, se opor ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Talvez até possamos. 
com isso, estar demonstrando que essa é uma dis
cussão muito maior do que a fulanização que seto
res do Governo e alguns setores da oposição que
rem fazer. Trata-se de uma discussão do aprimora
mento ou não do presidencialismo brasileiro. Como 
nosso partido, historicamente, desde a época do 
PCB, defende o princípio da reeleição, particular
mente em sistemas presidencialistas, ficaríamos 
muito à vontade para votar junto com o povo pela 
reeleição, mas votando através de uma consulta po
pular, com legitimidade. É assim que a mudança 
pode-se operar, não apenas através de um Con
gresso que, mesmo com legitimidade e repre
sentatividade para as emendas ordinárias. não o 
terá para mudar a essência da democracia. que e â 

periodicidaae dos mandatos. 

O Sr. Eduardo Sup!icy - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

v ,:,..-'" .- .. ::;:::lC:niO r?EiRE - Pois não. Sena-
:Jor. 

O Sr. E:iuara0 .:3uplicy - ?emma-rr.e esc;&re-
.- .~ · ,-::::i:Jeno Freire, eu. diferentemente de 

· .... E·; :·.::;,.,;::::-: <: .:>audável para a democracia q•Je 
20 ,,.. .. ,. -·.·.cioio da ree:eição, e só o aamito 

~e :c.; e9: ;.~~jc.:. ::ia consulta popular. 
O ~.::. . . ~ . :, t:.:::TO FREIRE - Claro. Nossa posi

ção não :em c:ierença, até porque quando estive
mos com o Presidente Femanac Henrique Cardoso, 
juntamente com o Partido Verde, representando a 
posição das nossas executivas, dissemos muito cla
ramente que somos ~avoráveis ao princípio da ree
leição e ·;ct.:o.cemos 3B!Tlore a favor, no caso dessa 
emenca c:rc!ra:ia. ::;-::;~oic:::::r~&dos ao referendo, ao 
pieb:scito. 

Eu gosta.::a apenas de dizer que a posição não 
~ descc.;·;r- : ~C':Jrtante dizer que é conforme, 
=crc;t..:s ~E::=~·~: '_,::;~si .::J.·,-~ \. :=~<~- ~ãv :::é amanhã, 

c,ra;,;iis'r.:: :::::;;·,~ a. consui~a direta na questão da reelei
ção. 

Durante o discurso do Sr.Roberto Frei
re, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Júíio Campos, 2º Vice-Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
com esse novo sistema. em dias de sessão delibera
tiva ordinaria. marca-se a tJresenca eletronicamente 
e de que maneira? Porque não aprendi ainda e não 
sei se a Mess :2 orientou os Senadores em relação 
a marcaGG.:: ..:-:; ;:::ressncz.. 

o SR. ;;:oE3lOEr :-r:= '_;(::io ~amoosi - A Mesa 
distr:~:Jiu ;~~8. \}ê:.''~ie~c. ::.::.·~ s.s . --2tTU·:;;Cas. rras va
mos f2.:::e· .~cv"C :-'i;3:r:~c:::::c "·V. Ex~. e 2 marcação e 
feita n:.: rr:es:,-.~ ":_·;.:.c. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, mas 
as instruções só esclarecem que haverá um novo 
método, mas não informa como devemos proceder, 
elas não trazem esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O botão 
é o mesmo, ainda o antigo. 

O SR. PEDRO SIMON - Então, é preciso aper
tar o botão? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Deve-se 
apertar o mesmo botão aue se apertava antes. Auto
~aticament::;. a. cresenca dos Srs. Senadores é re-
çtstraaã no ::omoutacor. 

~ S'=; . .:.~0RO SIMON - Mas. Sr. Presidente. o 

ü SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - As pre
senças não estão mais sendo registradas em plená-
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rio, mas sim diretamente no computador. Ao apertar 
o botão referente ao voto "Sim", estará registrada a 
presença de V. Ex'! nos Anais da Casa, sem direito a 
corte de jeton. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Então, é sim
ples. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, dois as
suntos me trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro 
diz respeito à recente Medida Provisória n2 1.532, 
que regulamenta o setor automotivo nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Sr. Presidente, refiro-me a essa medida provi
sória, porque, lamentavelmente, temos ouvido e lido 
declarações de empresariais e de lideranças políti
cas das regiões Sul e Sudeste manifestando-se con
trariamente a essa medida provisória que estabelece 
incentivos fiscais e financeiros para que as regiões 
menos desenvolvidas, a saber o Nordeste, o Norte e 
o Centro-Oeste, possam também participar do cres
cimento e do desenvolvimento da indústria automo
bilística do nosso País. 

Sr. Presidente, é lamentável que o Senhor Pre
sidente da República só tenha sido aplaudido quan
do medida semelhante foi assinada por Sua Exce
lência, beneficiando justamente os Estados das re
giões Sul e Sudeste, que receberam de bom grado 
os bilhões de dólares de investimento de montado
ras de automóveis como a Volkswagen, a General 
Motors, a Renault, enfim, de todas as indústrias que 
resolveram ampliar o seu parque industrial no Rio de 
Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná 
ou no Rio Grande do Sul. 

Todavia, Sr. Presidente, quando chega a vez 
do Nordeste, que está disputando as últimas monta
doras que pretendem se instalar no Brasil, o que as
sistimos? Assistimos lideranças empresariais e Go
vernadores do Sul e do Sudeste criticarem a medida 
do Presidente da República, como se o Nordeste 
não fizesse parte do Brasil e nem pudesse pleitear o 
nível de industrialização compatível com a sua im
portância econõmica e social. 

Essas lideranças, Sr. Presidente, querem que 
o Nordeste continue a receber carros-pipa, cestas 
básicas, medidas paliativas e assistencialistas, coi
sas que o Nordeste e os nordestinos já não mais 
aceitam nem querem. 

Já dizia o poeta e cantor nordestino Luiz Gon
zaga que esmola vicia o cidadão ou o mata de ver-

ganha. O Nordeste há muito tempo vem repisando 
que não quer soluções paliativas e superficiais, 
como a cesta básica e o carro-pipa. O Nordeste tem 
potencialidades e já tem infra-estrutura para partici
par do esforço de industrialização do País. 

Entretanto, lamentavelmente, essas lideranças 
do Sul e do Sudeste entendem que o Nordeste deve 
continuar miserável, pobre e que deve se dedicar, 
quando muito, a explorar o turismo ou a produzir fru
tas no Vale do São Francisco. 

É contra essa posição, Sr. Presidente, que eu 
venho à tribuna do Senado para manifestar com 
veemência o meu repúdio, o meu protesto e dizer 
que o Nordeste tem todo o direito de disputar essas 
montadoras de automóveis, sobretudo levando em 
consideração que são as últimas, as de menor porte, 
já que os Estados do Sul e do Sudeste já foram con
templados com os grandes investimentos das gran
des montadoras internacionais. 

Faço isso, Sr. Presidente, porque sei que os 
economistas do IPEA, do Ministério do Planejamen
to e do Ministério da Fazenda estão convencidos de 
que o Brasil deverá sofrer nos próximos anos novo 
surto de desenvolvimento e isto, fundamentalmente, 
baseado no crescimento da indústria automobilísti
ca. Deixar o Nordeste de lado, impedindo-o de rece
ber uma montadora sequer, significa dizer que a 
nossa região, da mesma forma que o Norte e o Cen
tro-Oeste, estará fora e perderá esse novo treino de 
desenvolvimento do País, ficando fora do novo surto 
de desenvolvimento que o País terá nos próximos 
anos. 

Por isso, Sr. Presidente, os parlamentares nor
destinos, quer da Câmara, quer do Senado, têm 
consciência de que a recente Medida Provisória nº 
1.532, antes de ser um benefício excepcional ou um 
privilégio para a Região Nordeste, é, na verdade, 
como foi medida semelhante para o Sul e para o Su
deste, uma forma de incentivar, de atrair investimen
tos estrangeiros, que receberá à altura, como sem
pre tez, com os investimentos federais e privados 
que para lá foram direcionados. 

No Nordeste, temos infra-estrutura, volto a di
zer, temos escolas técnicas, temos escolas de enge
nharia, temos fábricas de autopeças, temos merca
do consumidor, temos disponibilidade de mão de 
obra qualificada, temos disponibilidade de energia 
elétrica, enfim, temos todas as condições para rece
ber montadoras de automóveis também, para que 
possamos, inclusive, ter um País com um desenvol
vimento mais equilibrado, e não assistirmos ao que 
estamos assistindo hoje, ou seja, um Brasil dividido 
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em três: um Brasil desenvolvido, um Brasil de menor 
desenvolvimento e ~m Brasil pobre e miserável, rep
resentado pelas Regiões Nordeste, Norte e Centro
Oeste, que estão a carecer de investimentos na in
dústria para a promoção de seu desenvolvimento. 

O Sr. Lúcio Alcântara- Permite-me V. E~ um 
aparte, Senador Joel de Hollanda? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com muita ale
gria ouço o nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr Lúcio Alcântara - V. Exª insiste em um 
tema que é muito caro a todos nós do Nordeste, na 
medida em que clamamos do Governo Federal uma 
política de desenvolvimento regional. Recentemente, 
no Jornal do Brasil, edição de domingo, o ex-Minis
tro Paulo Haddad, atual Secretário Estadual de Pla
nejamento de Minas Gerais, escreveu um belo arti
go, onde mostra a necessidade de o Nordeste não 
perder esse terceiro ciclo de desenvolvimento, que, 
ao que parece, está se iniciando com essa terceira 
oportunidade, baseada na atração do capital estran
geiro, na ampliação da indústria automobilística com 
a vinda de novas montadoras, na redução do tama
nho do Estado, na alienação de bens e de patrimô
nio do Estado para a concessão à iniciativa privada, 
e assim por diante. E diz que deixar somente o Nor
deste a política de turismo e irrigação é condená-lo à 
miséria, ao subdesenvolvimento, é ser injusto com 
aquela região. Então, quero apenas salientar, sem 
prejudicar o discurso de V. Exª, a necessidade que 
temos de receber do Governo Federal uma decisão 
política que signifique a implantação de uma nova 
estratégia de desenvolvimento regional. O Nordeste 
quer contribuir, produzir, criar oportunidade de traba
lho para seus filhos, para que esses não tomem as 
estradas rumo ao Sul e Sudeste, em busca de em
prego. O estudo da CNI - Confederação Nacional da 
Indústria, recentemente divulgado, demonstra que 
todas as regiões do País estão perdendo, percen
tualmente, posição em relação ao Produto Interno 
Bruto. Do total do País, somente o Sudeste, na série 
que vai de 1985 a 1995, aumentou o seu percentual 
regional do PIB. Isso significa que o processo de 
concentração do desenvolvimento da riqueza no Su
deste continua em marcha; até agora, nada foi ca
paz de reverter esse quadro, que tende a conservar 
a injustiça, a pobreza e o subdesenvolvimento das 
demais regiões. Isso não é bom para o Brasil, não é 
bom para a tranqüilidade social do nosso querido 
País. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço, no
bre Senador Lúcio Alcântara, a gentileza de seu 
aparte. V. Exª também é integrante da bancada nor-

destina e também lutou por essa medida provisória 
de incentivos para a instalação da indústria automo
tiva no Nordeste. O nobre Senador tem sido um 
companheiro atento, lutador e muito contribuiu para 
que obtivéssemos a decisão da equipe econômica 
do Governo de editar essa medida provisória em fa
vor da nossa Região. 

V. Exª se houve muito bem em seu aparte 
quando chamou a atenção para o fato de que agra
vam-se os desequilíbrios regionais do nosso País; 
de que tende a acentuar-se a concentração de ren
da no Sul e Sudeste em detrimento de regiões como 
o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte do País. É 
preciso que o Governo interfira por meio dos instru
mentos de política econômica e de política de incen
tivos, como essa medida provisória que beneficia a 
Região do Nordeste. Não podemos assistir à manu
tenção do enorme fosso, da grande distância que 
existe entre os Estados mais desenvolvidos e os 
menos desenvolvidos. O gap que existe no Brasil, 
quer entre regiões, quer entre pessoas, é hoje objeto 
de estudos nas universidades européias e america
nas, pois é o maior exemplo de má distribuição de 
renda. 

Com muita alegria incorporo ao meu discurso o 
aparte de V. Exª. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com prazer, 
ouço V. E~. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Com muita 
propriedade, que é a caractenstica da atuação de V. 
E;x§ no Senado Federal, o nobre Senador enfoca 
tema tão importante para o Nordeste no momento 
em que o Governo acerta ao editar uma medida im
portante, medida essa que precisa ter continuidade 
com todos os Estados nordestinos. Representante 
de Pernambuco que é, V. Exª sabe que, como o 
Ceará e os demais da região, também seu Estado 
há de ser beneficiado com essa medida provisória. 
O Governo acertou. Digo até que a medida chegou 
um pouco tardiamente, mas o importante é que che
gou. O Presidente Fernando Henrique atendeu aos 
reclamos nossos, ou seja, de V. Exª e de todos os 
Senadores nordestinos de diversos partidos que lu
taram para criar uma área de verdadeiro desenvolvi
mento para o Nordeste. Temos de fazer o que esta
mos fazendo. V. Exa salienta que nossos adversá
rios querem que fiquemos limitados ao turismo, à 
pesca, se possível artesanal, a algo que não pertur
be o desenvolvimento deles. Mas nós precisamos 
crescer, para que diminuam essas desigualdades. E 
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os nordestinos, agora mais do que nunca, têm ae 
estar unidos para enfrentar essa luta que apenas se 
inicia. Pouco importa que os Estados Unidos proce
dam dessa ou daquela forma. Eles falam dema1s, 
mas não atendem aos reclamos do povo sofredor do 
Nordeste brasileiro. Pouco importa que a Argentina 
reclame, porque é o Mercosul que está a salvá-la e 
a outros países integrantes do Mercosul. Nós nor
destinos fazemos parte do Brasil e queremos inte
grá-lo numa situação de plena igu_aldade com os Es
tados que se desenvolvem no Sudeste. E é essa a 
posição que V. E~ adota com tanta coragem, com 
tanto discernimento, o que tem caracterizaao sua 
atuação nesta Casa do Congresso Nacional. Felicno 
V. E~. que neste momento fala não apenas oelo Es
tado de Pernambuco mas também pelo Nordes:e. V. 
E~ fala pelo Brasil - que deseja isso - e não peios 
órgãos que combatem essas medidas tão necessá
rias para que este País seja mais unido, mais uno e 
tenha um desenvolvimento mais equilibrado. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço ao 
nobre Senador Antonio Canos Magalhães pelo aoar
te e incorporo, com muiti alegria, ao meu pronuncia
mento as considerações que fez sobre a importância 
dessa medida provisória para a retomada do desen
volvimento da nossa região. 

Essa providência do Presidente Fernando 1--:en
rique Cardoso vem tarde, é verdade. Mas digo r11ars: 
nesses dois anos de Governo, este é o primeirç c:es
to concreto de incentivo, de estímulo. para que aRe
gião Nordeste também participe do novo surto ce 
desenvolvimento que o País está a experimentar, c 
que vai-se traduzir, com certeza, em investimentos e 
geração de emprego no Nordeste. 

Nossa região não quer mais atitudes paliativas. 
Recusamo-nos a receber cestas básicas e carros-pi
pas nos períodos de seca. Nós temos potencialida
des, conforme bem demonstra o Estado da Bahia. 
tão bem representado por V. Exª, nobre Senador. 
nesta Casa, onde os asiáticos desejam instalar uma 
montadora de automóveis. 

Aqueles que dizem que o Nordeste não tem in
fra-estrutura, recursos humanos ou fábricas de auto
peças, acabam por ser desmentidos, pois uma mon
tadora da Ásia receberá apoio do Governo do Esta
do da Bahia para investir lá. Eis a comprovação de 
que o Nordeste não quer medidas assistenciais e de 
que tem potencial de recursos humanos e infra-es
trutura econômica para receber empreendimentos. 

Falo no Nordeste, mas quero também referi· 
me ao Norte e ao Centro-Oeste. iões que tam-

::s~:r:--os:::cs ~ara o seu orocesso 
.-:e r=:s~rv~J!v:~-·.s::--:-~.; . 

. _E::r:::-:o. · :-srs -:-:e,2co~ .•~.rl~C'liO Canos Maga
,nães. -::.J:; -"'ssas o--r::::·ssar;os e essas lideranças 
: :·•i-ricas ·~:: :: .:ces::: e c: o ~-:;'Ji s0 3.D!audam o Presi
·~e:Jrs . _ -,,;.~c·;~~ :_J.noo S•Ja .=xceiência assina 
~ecc::::::: ,· ·C:. ':S ·.;(;;JC8C9!"CO •:<CentiVOS fiscais e 
.nane .:c .. ·_~ .:. :.: .• :. ··::<;:v-:,.= ·~Lie .sá.o ·;c;rmalmente mais 
·en<:::'·--:·:. ·:..:.:::. -;.:;,t:. _ r3>1C :=s ~ ~naamentalmente 

:;..:er:-:::o :::: : __ :~;::: . . -:.:-.:::- ~~_, .: :=-r. Mendonça de 
~aí;.:s. ~- ~2 . ~'..;:--i c -:-:. ?,:>c:fe. --:'zia aue, enquan
'')::; :=:>!:::::: cõ_-:; -:.::.::;::.~ ~-:;;s cec:.:~sos no Nordeste, 
-~.:: ::::::.~-~ .=- ·-::~-: :::>~:=:-: '?s.r:.: ·~e.c;onai de De-
.:en·:c ·~- ----::-·-:c o ·-.:;::::.:. f:Orque, na ver-
·-,.-- ·e~~-::-::::; 1.as regiões Sul 

__ -... ::-, .:, .: . -~~::~1'J·:s são direciona
- _3.;?. ~· ~ .... c:es':e. u ?residente da 

,:::;ei=:...'-', ~ __ ,.:. . .;.; __ ,.:.:; ..;:...;;;;.::;:::, s.S.c ::::ngidos para o 
·,~c.-c.:.:::O.-". ___ .::: .. .::.:.~:-:c;:;:: -~ ·::-:t!caco, dizendo-se 
.:;c:e ;:;.::.::. --::..-...:: - ~ -:~~::'J::;s ;a:a L.::r.a região c;:.:e não 
.o.J ,-<':s~=:.:;;-,,:;;;: -'-.:" .--Y2s::r.e~:os. :rata-se ce uma 
;:ver::2..:~ ~-:; .-::io ~C;;_ ~:...r--:aJ"T;e;:~o. porque o Nor
..:es:s. o.---. :~ :::::..:: "'"' :,;.:;:.::-.s:&!>.:ia3. :espondeu aos 
>ce:-.: ·:::...:. _ _ __ ::-:·:c~ -·::--cs:i~os do Governo 

.=;;;ce:. :. .. 

_ .:.; •• ã. ;~<:.v-:;es ~;)S Estados Uni-
-::. ·~ ___ :s>T!E.:s parceiros do 

--~ · ~-.:: :.::::;:;cs esses pa;-
.c.s -c;· .... _____ .:.~. ···~ :··.~2.·._.:; :;-;;er-;egional. A 
viliC...J -:..... _ _,, :;;,c.--~: _.• .. :.,..:):--;Lã com mecaniS-
.10.3 _,:o .• ~·~ :.. :::.;;:.. .;<.>,;se.s. wi710 ?ortugal, que 
.~r.o .. c-,;. ,.,.; c-:: _ -, ,.;:;.::sr.·,o;-. ,;-;-.ente dentro da 
._; ,;:,.:., ~:- ,;::.-:: J.. _ • .:.:~::: •. ~o:-:a:to . .:;:..~e os países 
,.,, ".u . . , :.;,-." ~.- .:;.c;:...e1::::: reg:ées mais deprimi
.125, ~.:; .:;C.l ... ,:;.·:,:G.s , ,:&,, •·::.JeiS, ;:;era que elas parti
Cipe;·,--; -.ôJ.,..;é;.r, ~ c6>::; ·ço ·::s .::;esenvoivimenio. 

C .-=res1,::en'e -=em2nao :.er:nque está fazendo 
com c ,..,Uél'?S1~ :; ,-,esmo ~ue o Presidente Menem 
-asléi :ê!.:s:!uc -=r:· • a!acào as reg1ões menos desen
voJVíuas L.J. ""· •,:2~Ima. coro rez a Itália. como fize
r::.m C3 =::,[;'c::·: 3 .)' ~JS. \..DITO iaZ 3. união Européia 
err: re a·.:ao ::· .. :3 ~à!::ieS c..::r;-: :neno: índice de desen
o~o:v•rTen:o. 

P:;:-:::. •:·::. ~: ~-~?Siaeme. >Juero neste momento 
;-na.•:resrãi :: ~ec; ::::r::;:esrc err. relação a essas de
ctaracces. .ss.::.s .::~::icê.s m.:e aeterminados seto
·es c o ::;u: e : :.. _:os;: e esráo tazenao com relação 

pea!r ?-. t:CJ.:lsc~c-. .::· .2 ..:ma no:a assmada por todos 
cs Pr~s:ce!"~ss ..:e -=9-:-:era-.::ces ae lndústnas do Nor-
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deste, que estiveram reun:dos em meu Estado, Per
nambuco, publicada hoje nos jornais sob o título Em 
Defesa do Nordeste. Diz o seguinte a nota, Sr. Pre
sidente: 

Os Presidentes das Federações das Indústrias 
dos Estados do Nordeste, reunidos na cidade do Re
cife, analisaram o posicionamento de algumas lide
ranças políticas e empresariais do Sul e do Sudeste 
do País, contrário à edição da Medida Provisória n11 

1.532, que regulamenta o setor automotivo nas Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País resol
veram extemar as seguintes posições: 

1 - Manifestar o mais irrestrito apoio ao Exce
lentíssimo Presidente da República, Dr. Fernando 
Henrique Cardoso, pela edição da referida MP e a 
toda representação política do Nordeste pela unâni
me e firme posição assumida no Congresso Nacio
nal. 

2- Deplorar o fato de que medidas ainda insufi
cientes, em favor das regiões menos desenvolvidas 
do País, tenham gerado reações tão negativas. Está 
mais do que evidenciado que o atual modelo de de
senvolvimento concentra renda nas regiões mais ri
cas, conforme comprova recente estudo realizado 
pela Confederação Nacional da Indústria. Vale sa
lientar que todas as fábricas nacionais e os novos 
projetas da indústria automotiva estão localizados no 
Sul e Sudeste do País. O fato de, após a edição da 
MP, uma única montadora ter decidido corajosamen
te se instalar no Nordeste, não justifica o inconfor
mismo de determinados setores políticos e empresa
riais. 

3 - Ressaltar ser notório que todos os organis
mos de desenvolvimento de relações internacionais 
sempre abrem exceções para programas em áreas 
menos desenvolvidas, como fórmula economica
mente correta e eticamente aceitável. 

4 - Não aceitar quaisquer tipos de limitações ao 
crescimento industrial do Nordeste senão aquelas 
ditadas pelas políticas gerais de competitividade, im
postas pelo processo de globalização, repudiando 
com veemência teses segundo as quais as potencia
lidades da região devem se orientar à "exploração 
do turismo e à produção de frutas tropicais". 

5 - Reafirmar que continuam reclamando ur
gência para estudo e implementação de novas e 
mais impactantes medidas compensatórias e de in
centivos adicionais para a região, conforme princí
pios consagrados na nossa Constituição e que ga
rantam o seu desenvolviTT'ento auto-sustentado, de 
forma a reduzir ou mesmo eliminar os flagrantes 

desníveis sociais e o quadro de pobreza absoluta 
que infelizmente ainda existem em algumas regiões 
do Nordeste e que depõem contra a imagem interna
cional do nosso País. 

Recife, 1 O de janeiro de 1997. 

Empresário José de Freitas Mascarenhas -
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia. 

Empresário ldalito de Oliveira - Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. 

Empresário Napoleão Cavalcanti Lopes Barbo
sa - Presidente da Federação das Indústrias do Es
tado de Alagoas. 

Empresário Armando de Queiroz Monteiro 
Neto - Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Pernambuco. 

Empresário Francisco de Assis Benevides Ga
delha - Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba. 

Empresário Abelírio Vasconcelos da Rocha -
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

Empresário Fernando Girino Gurgel - Presiden
te da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. 

Empresário Antonio José de Moraes Souza -
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Piauí. 

Empresário Alberto Abdala - Preside11te da Fe
deração das Indústrias do Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, este documento é a marca, a 
posição dos Presidentes de todas as Federações de 
Indústrias do Nordeste, que aprovam a decisão do 
Presidente da República e se manifestam favoráveis 
a que nossa Região também tenha a oportunidade 
de receber investimentos estrangeiros, no caso, a in
dústria automobilística, que vem se instalar em nos
so País. 

O Nordeste - volto a dizer- não quer favores; o 
Nordeste tem potencialidades, tem capacidade de 
resposta, tem condições de contribuir para que te
nhamos um desenvolvimento não somente sustenta
do, mas sobretudo um desenvolvimento mais har
mónico no País entre todas as regiões e entre todos 
os cidadãos brasileiros, independentemente do lugar 
ou região onde tenham nascido. 

Era o que tinha a afirmar, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 



288 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO 

Publicidade 

EM DEFESA DO NORDESTE 

Os Presidentes das Federações das Indústrias dos Esta· 

dos do Nordeste, reunidos na cidade do Recife, analisaram o po

sicionamento de algumas lideranças políticas e empresariais do 

Sul e Sudeste do Pafs, contrário à edição da Medida Provisória n• 

1 .532, que regulamenta o setor automotivo nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste do País e resolveram extemar as se

guintes posições: 

1 . Manifestar o mais irrestrito apoio ao Excelentlssimo Pre

sidente da República, Doutor Fernando Henrique Cardoso, pela 

edição da referida MP e a toda representação política do Nordes· 

te pela unânime e firme posição assumida no Congresso Nacio

nal. 

2. Deplorar o fato de que medidas ainda insuficientes, em 

favor das regiões menos desenvolvidas do Pafs, tenham gerado 

reações tão negativas. Está mais que evidenciado que o atual 

modelo de desenvoMmento concentra renda nas regiões mais ri· 

cas, conforme comprova recente estudo realizado pela Confede

ração Nacional da Industrial. Vale salientar que todas as fábricas 

nacionais e os novos projetes da indústria automotiva estão locali· 

zados no Sul e Sudeste do País. O fato de, após a edição da MP, 

uma única montadora ter decidido corajosamente se instalar no 

Nordeste. não justifica o inconformismo de determinados setores 

políticos e empresariais. 

3. Ressaltar ser notório que todos os organismos de de

senvoMmento de relações internacionais sempre abrem exceçõ

es para programas em áreas menos desenvolvidas, como fórmula 

economicamente correta e eticamente aceitável. 

4. Não aceitar quaisquer tipos de limitações ao crescimento 

'nc"""''''"' ... o "'ordeste senão aquelas ditadas pelas polfticas ge

:-ais ae comryetítividade, impostas pelo processo de globalização. 

repudiarmo com veemência teses segundo as quais as potenciali

dades da re?!-'io devem se orientar à 'exploração do turismo e à 

~rodução dA tru~as tropicais'. 

5. Reafirmar que continuam reclamando urgência para es

:;.JrY: e "''p1errum!ação de novas e mais impactantes medidas 

compensatórias e de incentivos adicionais para a região, confor

me princípios consagrados na nossa Constituição e que garantam 

o seu desenvolvimento auto-sustentado, de forma a reduzir ou 

mesmo eliminar os flagrantes desníveis sociais e o quadro de po

breza absoluta que infelizmente ainda existe em algumas regiões 

do Nordeste e que depõem contra a imagem internacional do nos

so País. 

Recife. 1 O de janeiro de 1997.- Empresário José de Frei

tas Mascarenhas, Presidente da Federação das Indústrias do 

Estado da Bahia - Empresário ldallto de Oliveiras, Presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de Sergipe - Empresário Na-

poleão Cavalcantl Lopes Barbosa, Presidente da Federação 

das Indústrias do Estado de Alagoas - Empresário Annando de 

Queiroz Monteiro Neto, Presidente da Federação das Indústrias 

do Estado de Pernambuco- Empresário Francisco de Assis Be

nevldes Gadelha, Presidente da Federação das Indústrias do Es

tado da Paraíba - Empresário Abelírlo Vasconcelos da Rocha, 

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará -

Empresário Fernando Clrlno Gurgel, Presidente da Federação 

das Indústrias do Estado do Ceará - Empresário Antônio José 

de Moraes Souza, Presidente da Federação das Indústrias do 

Estado do Piaui- Empresário Alberto Abdala, Presidente da Fe

deração das Indústrias do Estado do Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Romero Jucá. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha. (Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, sabe
mos que a reeleição vem mobilizando as atenções 
da imprensa nacional, da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. 

Houve hoje grandes manifestações nesta tribu
na. Os oradores que me antecederam puderam, 
com muita pertinência, colocar a questão da reelei
ção. Não os aparteei porque já estava previsto o 
meu discurso sobre o assunto. Desde a semana 
passada, tinha esse desejo, mas, impedida pelas 
questões cotidianas do meu Estado, não pude fazê
to. Faço hoje o meu pronunciamento, porque vejo 
que o discurso da reeleição tem sido frágil e duvido
so, uma vez que estamos vendo a reeleição como 
uma tábua de salvação. 

Participei do processo da Assembléia Nacional 
Constituinte e, naquela conjuntura, dizia-se que era 
importante termos uma Constituição porque, senão, 
o Brasil não ia crescer. Agora, dizem que a Consti
tuição é inviável, que nada pode ser feito, por ela ser 
meio parlamentarista num sistema presidencialista. 

Vimos o Governo pedir, rogar e mandar medi
das provisórias, dizendo que eram necessárias re
formas e que elas tinham que vir. Debatemos a res
peito dos temas relativos a elas. Mas, em meio a 
essa discussão, sem que ainda se tivesse amadure
cido o debate com relação às reformas, o Governo 
Federal veio, como pendurucalho, colocar a questão 
da reeleição. E o fez de tal maneira, com um desejo 
tal e enfatizando tanto, que fico a questionar se será 
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incompetente ou medíocre qualquer outro candidato 
que não seja o atual Presidente. 

O Presidente Fernando Henrique defende a 
reeleição não apenas como uma questão de conti
nuidade, mas, sim, porque deseja verdadeiramente 
ser reeleito para dar continuidade a esse processo. 

Sua Excelência teve e tem até hoje o maior 
respaldo político da história de todos os Presidentes 
deste País. Até mesmo nós, a Oposição, temos sido 
oposição conseqüente e não inviabilizamos, com po
liticagens, o seu Governo. Portanto, tem recebido 
politicamente o apoio direto e indireto. 

Um Presidente que tem esse apoio não precisa 
esmerar-se para que seja reeleito. O seu projeto 
está dando certo. Qualquer candidato do seu partido 
terá total apoio, evidentemente, já que dará continui
dade a esse projeto político, e não necessariamente 
a mesma figura, em que pese reconhecer o total di
reito do Presidente da República querer ser reeleito 
uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Não sou se
quer contra a reeleição, mas não aceito nenhum ca
suísmo. 

Por que não fazer essa debate em nível nacio
nal, através de um referendo popular? Mas não de
mos lugar a isso. E agora, o que está acontecendo? 
Sinto dificuldade em entender essas situações. O 
Presidente da República, a partir da Convenção do 
PMDB, tem um olhar voltado para a realização do 
plebiscito. 

Tenho absoluta certeza de que falei desta tri
buna - e eu o fiz muitas vezes - na questão do plebi
scito. Tenho certeza de que na Câmára dos Deputa
dos também foi falado e aqui outros Senadores de
fenderam o plebiscito ou o referendo. No entanto, 
não foram ouvidos; foram vozes clamando pelo de
serto. 

Agora, na impossibilidade de receber o apoio 
do PMDB, com o qual já contava de antemão, para 
votar a favor da reeleição, acenam com a possibili
dade do plebiscito, mas sem a conotação anterior: 
ser uma questão democrática, acreditar no povo, ter 
feito de antemão essa proposta para que o povo pu
desse ajudar o Congresso Nacional a tomar essa 
decisão. Ora, quem será contra isso? Não é possí
vel! Não podemos ser incoerentes, já que sabemos 
que existe uma possibilidade de retomar a discussão 
a partir do referendo ou do plebiscito. 

Parece que o País parou há mais de seis me
ses, tendo apenas a reeleição como tema centraL 
Parece que essa reeleição iria complementar a obra 
do Criador. 

O meu querido e ilustre Presidente da Repúbli
ca Fernando Henrique Cardoso, por quem tenho o 
maior carinho e muito respeito, exerce uma função 
que merece respeito de nossa parte. Mas não posso 
abrir mão de divergir do Presidente da República na 
con9ução desse processo. 

Perguntaria como equacionar o abuso do po
der político no uso da máquina pública, como tratar 
dessas questões. Temos declarações de Ministros 
de Estado dizendo que se utilizarão de centenas de 
rádios para divulgar a proi>asta da reeleição. Tal 
campanha já está sendo feita. E perguntaria se não 
temos que respeitar as regras sociais. Creio que de
vemos ter uma convivência, uma disciplina, como 
aquela que recebemos no nosso lar. 

Criança tem aquela doutrina, aquela disciplina 
e obedece às regras até das brincadeiras. Quem 
brincou de amarelinha, de peteca, quem subiu em 
árvore, quem fez o jogo da velha e tantas outras coi
sas que crianças andam fazendo, tem regra e tem 
disciplina. 

O Senador Antonio Carlos Magalhães me olha 
assim com aquele olhar ... mas quero dizer que há 
disciplina, Senador. E por que não a garantirmos na 
condução desse processo democrático e político, no 
diálogo do Presidente com o Congresso Nacional e 
com a população? 

Ora, se brincadeira tem regras, tem limites, e 
creio que elas amadurecem o caráter e a visão da 
coletívidade, da igualdade, do respeito ao espaço 
dos outros na vida da gente, é esse diálogo que 
penso estar faltando ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso, para que desista de vez de estar à 
frente desse processo da reeleição e deixe que o 
povo, que o Congresso Nacional conduzam, com as 
medidas que já temos, as regras preestabelecidas. 
Quem sabe a prioridade não iria mudar, e não seria 
de efetivamente fazer as reformas políticas, e aí, en
tão, dentro das reformas políticas, poderiam introdu
zir esse instrumento que se chama reeleição, se fos
se o caso. Não dá para pegar a bola e se mandar. 
Já conhecemos as regras do jogo. 

Hoje, tive a oportunidade de participar, no Au
ditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, de 
um ato contra a reeleição. Lá tivemos repre
sentações da Ordem dos Advogados do Brasil, dos 
estudantes, dos partidos políticos, a presença do 
Governador Miguel Arraes, de Lula, representando a 
Central Única dos Trabalhadores, de Senadores e 
Deputados, de Senadoras e Deputadas. 

Gostaria de pedir a íntegra, Sr. Presidente, do 
registro do meu pronunciamento, bem como do pro-
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nunciamento feito pela Ordem dos Advogados do 
Brasil. Gostaria de citar apenas algumas linhas do 
conteúdo do manifesto da Ordem dos Advogados do 
Brasil: 

"Reeleição, por ser prática estranha à 
cultura política e republicana brasileira, se 
implantada sem prévia aprovação popular e 
para as próximas eleições, produziria um 
mandato eivado de vício insanável: a ilegiti
midade. É que, diferente das anteriores, 
nossa atual Constituição Federal afirma que 
"todo poder emana do povo que o exerce 
por meio de seus representantes eleitos ou 
diretamente". 

Diante disso, se entendemos, se acreditamos e 
sabemos que o poder emana do povo, temos que 
garantir que este se manifeste. 

O Sr . .Ademir Andrade- V. Ex- me concede 
um aparte? 

A SRA. BENEDJTA DA SILVA- Pois não, Se
nador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademír Andrade - Senadora Benedita 
da Silva, vejo que grande parte dos Senadores to
mam a posição de V. Ex- e fazem a análise correta 
dessa situação. Penso que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, por muitas das suas atitudes -
não convém citá-las agora-. não merece o respeito 
que V. E~ lhe devota, pelo menos na minha opinião. 
Com relação à idéia do plebiscito que começa a pe
gar inclusive na esquerda, acredito que essa é uma 
visão inocente. Penso que poderemos ser utilizados 
como inocentes úteis nesse processo de plebiscito. 
Entendo que o Brasil não precisa de reeleição. Não 
temos por que discuti-la. O Brasil tem uma história, 
uma tradição e nunca se falou nisso neste País. O 
próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, por 
duas vezes, quando teve oportunidade de defender 
a reeleição neste Congresso foi contra: quando foi 
Constituinte em 88 e, posteriormente, no processo 
de revisão constitucional, ele se omitiu, não quis ree
leição, porque naquela ocasião havia a possibilidade 
de o Lula ser presidente e ser mais uma vez presi
dente. Hoje, ele se considera um ser supremo, único 
cidadão capaz neste País de resolver o problema do 
povo e quer, a qualquer custo, continuar no poder. 
Agora, imagine, Senadora Benedita da Silva, se nós, 
da esquerda, começarmos a defender essas história 
do plebiscito para um assunto que não resolve o 
problema do povo nem interessa ao povo brasileiro, 
que chances teremos em um plebiscito em que mais 
de cinco mil prefeitos e 27 Governadores estarão 
trabalhando em seu favor? Todas essas autoridades 

e o próprio Presidente da República querem a reelei
ção. É brincadeira falar em referendo. O Presidente 
da República só não admitiu de imediato o plebiscito 
por uma única razão: Sua Excelência não quer que 
seja feita a discussão da condução de sua luta políti
ca. No processo do plebiscito, é necessário haver 
debates em televisão, o que para Sua Excelência é 
ruim. Essa é a única razão pela qual o Presidente 
não quer o plebiscito. Sua Excelência achava que 
poderia continuar a fazer as negociatas que vem fa
zendo no Congresso Nacional para ver o seu direito 
de reeleição garantido. Felizmente, o PMDB perce
beu que não poderia ser bobo nessa história. O 
PMDB sabe que, passado o processo de reeleição, 
o Presidente da República voltará a tratar este Con
gresso como sempre tratou: com total e absoluta in
diferença. Falar em plebiscito é brincar. Não existe a 
menor possibilidade de o plebiscito não ser aprova
do. E vamos estar legitimando uma situação que 
não creio que interesse ao povo brasileiro. Repito: 
imaginem cinco mil prefeitos e 27 Governadores tra
balhando a favor do plebiscito! Imaginem toda a má
quina federal, todas as 27 máquinas estaduais e as 
mais de cinco mil máquinas municipais trabalhando 
pelo direito de reeleição em um plebiscito como 
esse! É evidente que, dessa forma, será fácil alcan
çar a vitória. Tenho certeza de que a reeleição não é 
o assunto que mais interessa ao nosso País. A ree
leição fere os nossos princípios de busca do proces
so democrático. Por isso creio que a esquerda não 
deve assumir a posição de defender o plebiscito 
para a reeleição. Devemos simplesmente não admi
tir a reeleição, lutar contra ela e definir essa questão 
aqui no Congresso Nacional. Era essa a manifesta
ção que gostaria de fazer a V. E~. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. E~. 

Concordo com V. E~ quando diz que não de
vemos, de forma nenhuma, tratar da reeleição. O 
que se busca fazer - e é o que estou fazendo - é di
zer que essa medida, assim como as reformas, não 
pertencia a nenhum projeto neoliberal; já Unhamos 
colocado isso há muitos anos. É que, evidentemen
te, esse projeto retoma essa questão e o faz a seu 
modo. 

Também não podemos abrir mão de dizer que, 
para nós, foi interessante discutir a prorrogação de 
mandato para a Presidência. Discutimos não porque 
iria beneficiar, naquele momento, Lula ou outro que 
viesse a ganhar as eleições, mas porque entendía
mos que era importante introduzir na discussão essa 
possibilidade de se prorrogar o mandato do Presi-
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dente que, na minha avaliação, é o que está esca
moteado na questão da reeleição. Poder-se-ia dizer 
que 4 anos, como também 5, 6, 7 ou 8, como no 
caso dos· Senadores, é muito pouco. No entanto, 
quem quer bancar os desgastes desse debate? En
tão, estamos escamoteando. 

É verdade, V. Exa disse com muita propriedade 
que não temos que defender, não queremos reelei
ção. Creio que não devemos proceder como o Se
nhor Presidente da República faz e devemos dar à 
população condição de mobilização, de movimento, 
de se colocar contra ou a favor. 

Evidente, o Presidente da República, nesse 
momento, pode sofrer uma derrota em relação à sua 
pretensão. Por isso, vai usar desse instrumento que 
antes foram de argumentações políticas nossas, que 
pretendíamos dar ao povo brasileiro todas as possi
bilidades para uma tomada de posição consciente, 
seja de prorrogação, seja de reeleição ou qualquer 
tema político nacional que possa trazer para este 
Congresso a possibilidade de referendar. Estamos 
em mão contrária com relação a isso porque buscá
vamos, primeiro, dar à sociedade brasileira um ins
trumento que fosse referendado por nós no Con
gresso Nacional. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. E:xA me 
permite um aparte? 

BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Exõ~, Senador 
Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Não leva
rei sequer 30 segundos. Inicialmente, quero falar so
bre o meu sorriso- que V. E:xA comentou- para dizer 
que meu riso para V. Exa é sempre permanente, 
dado o carinho que tenho por sua figura, o que é pú
blico e notório nesta Casa. Em segundo lugar, para 
mim talvez fosse conveniente, nessa fase, não parti
cipar do debate. Acho, inclusive, que todos têm o di
reito de debater tema tão palpitante. Entretanto, 
creio que o debate deve ser colocado no nível em 
que V. E:xA o coloca. Inclusive, penso que deve ser 
ponderado à Mesa certa atenção com relação às in
felizes colocações do Senador Ademir Andrade, que 
disse que o Presidente da República não merece 
respeito - devo dizer que o Senhor Presidente da 
República merece o respeito de toda a Casa - e que 
faz negociata no Congresso. A expressão é ofensiva 
tanto ao Presidente da República quanto aos Con
gressistas. Por isso peço que o Senador Ademir An
drade retire suas expressões a fim de que não se 
obrigue a levar o debate para nível que não é o ade
quado para as sessões deste Congresso em tema 
tão importante como este que V. E:xA vem tratando. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. E:xA, Senador Antonio Canos Magalhã
es, e digo que a recfproca é verdadeira quanto ao 
sorriso, porque também é público e notório nesta 
Casa que ambos temos dispensado um ao outro tra
tamento cordial, em que pese as nossas divergên
cias, as nossas posições, inclusive antagónicas. To
davia, o respeito sempre fez parte da nossas rela
ção, e é em nome desse respeito que dialogamos e, 
às vezes, conseguimos nos entender. 

A Sr' Marina Silva - V. ExA me permite um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. E:xA. 

A Sr- Marina Silva - Em primeiro lugar, Sena
dora, quero reafirmar que a posição do Partido dos 
Trabalhadores no que se refere à questão do plebi
scito, do referendum é histórica. Nós, inclusive, tra
balhamos na feitura da Constituição para que tal dis
positivo ficasse lá inscrito, garantindo um mecanis
mo eficaz para se estender a democracia ao conjun
to da sociedade brasileira. No caso, sendo coerente 
com esse nosso ponto de vista, a visão em relação a 
esse preceito democrático não pode ser a de enten
dê-lo apenas como um instrumento; trata-se de um 
princípio e, como tal, se existem aqueles que, em 
determinado momento, dele abrem mão ou dele se 
utilizam para fazer valer os seus interesses, esse 
não pode ser o nosso caso. Mesmo que isso venha 
a beneficiar os interesses do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso - que inicialmente se manifestava 
contra o plebiscito ou o referendum e que, agora, 
talvez na possibilidade de vir a sofrer uma derrota, 
deseja lançar mão desse instrumento -, penso que 
devemos ser coerentes com os nossos princípios. 
Embora nem sempre nos favoreçam, não podemos 
abrir mão deles, porque isso não nos levaria ao fim 
que estamos perseguindo, que é a democracia, que 
entendo ser nosso melhor instrumento. No meu pon
to de vista, caso o plebiscito tivesse sido abraçado 
desde o início, não estaria acontecendo essa vergo
nha no País inteiro, ou seja, vermos o Presidente da 
República sentado na cadeira da Presidência, discu
tindo o processo de reeleição com Partidos e Parla
mentares, como se tivesse se esquecido da sua fun
ção maior, que é governar este Pafs. Ontem, o Se
nador Osmar Dias fez um brilhante pronunciamento, 
cujo início considerei muito inteligente. S. E:xA falou 
de uma série de problemas que o Brasil real está vi
vendo, mas me parece que eles foram congelados 
em função da reeleição. É como se diz naquela fra
se: O galo imagina que o Sol nasce porque ele can-
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ta. É isso que está acontecendo. O Sol nasce inde
pendentemente do canto do galo. É necessário que 
alguém diga ao "rei" que não é porque ele canta que 
o Sol nasce. Os problemas do Brasil real estão 
acontecendo, o País precisa ser governado. Aqueles 
que mais conhecem sobre democracia, corno é o 
caso do nosso Presidente da República - inúmeras 
vezes tenho dito desta tribuna que Sua Excelência é 
um intelectual respeitável -, não podem errar e co
meter tamanho desrespeito aos princípios que de
fenderam anteriormente: quem sabe erra mais por
que sabe que está errando. Em que pese o respeito 
intelectual que tenho pelo Presidente Fernando Hen
rique, diria que, neste momento, o Brasil está sofren
do um vácuo político no processo de govemança. 
Até as reformas que eram tão importantes para o 
País - e a Oposição era a culpada por não estarem 
acontecendo - hoje foram congeladas para que se 
discutam um único fato: a reeleição. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Ex&. Peço desculpas aos nobres Sena
dores que desejam me apartear por não poder aten
dê-los, visto que preciso me retirar. Porém, irei con
ceder o aparte ao Senador Ademir Andrade porque 
S. Ex& foi citado no aparte do Senador Antonio Car
los Magalhães. 

Senadora Marina Silva, como membro do Parti
do dos Trabalhadores sempre defendi o referendum 
e o plebiscito. Não vou mudar meu entendimento em 
relação a esses dois institutos no que concerne ao 
uso que se queira fazer deles, porque poderiam rep
resentar uma vantagem para o Presidente da Repú
blica na medida em que Sua Excelência poderá per
der a votação da emenda da reeleição na Câmara 
dos Deputados. 

V. Ex1 foi realmente pertinente ao fazer essa 
colocação em seu aparte. Dada a conjuntura, o Par
tido dos Trabalhadores procurou, por intermédio do 
debate, do diálogo, buscar realizar essa discussão 
no campo popular e democrático de forma que não 
sejamos levados pelas circunstâncias, mas pela 
nossa convicção. 

O Sr. Ademir Andrade - Senadora Benedita 
da Silva, V. Exime concederia um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex". 
O Sr. Adem ir Andrade - Senad.:>ra Benedita 

da Silva, ouvi com atenção o aparte da Senadora 
Marina Silva. Estou contra esse plebiscito e creio 
que não devemos realizá-lo, não porque possa nos 
prejudicar ou porque devemos ser contra algo que é 
democrático: sou contra porque essa questão não é 
uma necessidade do povo brasileiro. Esse plebiscito, 

se realizado, estará viabilizando apenas o desejo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso que quer, a 
qualquer custo, continuar à frente da Presidência 
deste País. Esse é o ponto fundamental. Nesse as
pecto, não posso ser a favor desse instituto porque a 
questão da reeleição não é fundamental para o nos
so País. Se fosse um plebiscito sobre as privatizaçõ
es, sobre a condução da política econômica, sobre a 
reforma agrária, estaríamos de pleno acordo. A ree
leição não está sendo cogitada pelo povo; quem 
está influenciado o debate da reeleição é o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Entendo que 
Sua Excelência não merece tanto respeito assim 
porque já teve duas oportunidade de se manifestar a 
favor da reeleição e foi contra. É preciso ver como 
Sua Excelência trata o Movimento dos sem-terra 
neste País. Senador Antonio Carlos Magalhães, V. 
Ex& precisava estar no Pará para ver o que o Presi
dente da República fez com os garimpeiros de Serra 
Pelada: desrespeitou a Constituição, desrespeitou a 
legalidade deste País, mandou que as Forças Arma
das interviessem em áreas que não eram de sua 
competência. Isso só pode ser sentido por aqueles 
que estão no meio do povo. Sua Excelência não me
rece de mim o respeito que deveria merecer como 
Presidente da República. Finalmente, desejo escla
recer a questão da negociata - talvez o termo tenha 
melindrado V. ExB. Vejamos: o Presidente da Repú
blica já declarou que tem ministério para o PPB, mi
nistérios para o PMDB e, na semana retrasada, um 
Deputado Federal do meu Estado mandou vir quinze 
prefeitos para realizarem convênios junto ao Ministé
rio do Meio Ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Peço 
a V. Exi que seja breve em seu aparte. 

O Sr. Ademir Andrade- Sr. Presidente, já ter
minarei. Perguntei a ele como havia conseguido 
aqueles convênios e S. Ex11 respondeu que os con
seguiu para obter votos para a emenda da reeleição. 
Não sei como denominar esse tipo de comportamen
to do Presidente da República do Brasil. Dessa for
ma, sou obrigado a manter o meu pensamento so
bre como esse assunto está sendo conduzido. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 
Presidência pede à nobre Senadora que conclua 
seu pronunciamento, uma vez que se encontram 
inscritos vários Srs. Senadores. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Gostaria de 
solicitar a transcrição, na íntegra, do manifesto que li 
desta tribuna. 

Para concluir, quero dizer que os donos da vez 
não são donos do jogo. Podemos mudar as regras. 
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PRONUNCIAMENTO, NA ÍNTEGRA 
DA SRA. BENEDITA DA SILVA 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
A reeleição vem mobilizando as atenções da 

imprensa nacional, de deputados, senadores, minis
tros e principalmente do próprio chefe do executivo, 
tendo sido colocada como o principal assunto a ser 
articulado e votado durante a convocação extraordi
nária. 

Para aliar-se e defender essa idéia, foi assumi
do um discurso frágil e duvidoso segundo o qual a 
reeleição seria a única tábua de salvação da estabili
dade econômica alcançada e o único projeto político 
aos moldes do exigido pela globalização e pela or
dem mundial ocidental. 

A partir daí, criou-se uma grande "confusão" 
(de idéias e perspectivas) entre a estabilidade do go
verno e do titular do Poder Executivo, com a estabili
dade de políticas governamentais. A reeleição seria, 
o único caminho para dar andamento às reformas 
estruturais, econômicas e políticas de que o Brasil 
precisa, pensamento que, obviamente, caracteriza 
um tipo de presidencialismo imperial e a hipertrofia 
do executivo. 

É a visão estreita e equivocada segundo a qual 
se um único predestinado salvador da pátria não fi
zer, nenhum outro o fará. porque além dele sobra 
apenas a mediocridade e a incompetência. E eu per
gunto: será que se Colombo não tivesse descoberto 
a América ninguém mais o faria e o Continente ain
da seria habitado somente pelos povos indígenas? 
Será que, se Giordano Bruno não tivesse enfrentado 
a Santa Inquisição com suas idéias revolucionárias a 
respeito do espaço, ainda estaríamos aceitando um 
conceito geocêntrico de universo? 

A palavra tem poder infinito. O sofismo é um 
instrumento safado mas inteligente da linguagem 
pois ele tenta, a partir de raciocínios tortuosos, che
gar a meias verdades, quase sempre imperseptíveis. 
Estamos atentos ao "canto da sereia". Afirmar que 
somente a reeleição atrairia mais investimentos ex
temos constitui ameaça à nossa inteligência, à sobe
rania e à autodeterminação, pois desrespeita o voto 
livre do povo. Figuras ilustres como o jornalista Bar
bosa Lima Sobrinho, chegam ao ponto de afirmar 
que a reeleição completaria a obra de recolonização 
do BrasiL 

Além disso, convivemos com um fato político 
digno de preocupação. Sim, porque num país onde 
se trava uma batalha dificílima e profundamente de
sigual relativamente à questão do abuso do poder 

econômico durante o período das campanhas eleito
rais, certamente, sem termos conseguido equacio
nar essa problemática, somar-se-á a ela a questão 
do abuso do poder político, a partir do uso da máqui
na do Estado a serviço do poder. 

Isso, inclusive, já está ocorrendo e ficou paten
te a partir de declarações de ministros de estado e 
de instituições como a Radiobrás, cujo Presidente 
afirmou que vai colocar centenas de rádios para di
vulgar e defender a tese da r_eeleição. 

Não há dúvida de que a reeleição é um instru
mento democrático, contando que certas regras se
jam estabelecidas. A reeleição, nos moldes em que 
nos está sendo passada, é um projeto pessoal do 
Presidente Fernando Henrique, pois ele sempre foi 
um ferrenho adversário do presidencialismo imperial, 
parlamentarista convicto e, se não me falha a me
mória, ele foi contra a emenda da reeleição, durante 
a revisão constitucional, porque era, então, o Lula 
que tinha preferência eleitoral. Caracteriza-se, pois, 
uma posição pessoal e não uma questão de princí
pios. 

A reeleição, nos moldes em que está sendo 
proposta, desrespeita as nossas leis, as nossa insti
tuições e as regras constitucionais previstas para o 
processo da sucessão presidencial. 

Num exercício de livre associação busco en
contrar o período na vida da gente em que começa
mos a perceber, entender e respeitar as regras so
ciais, as regras de convivência. Encontro-o na infân
cia quando, na disciplina que se recebe no lar, na re
lação que se desenvolve com os amiguinhos, na es
cola, a cada dia, aprendemos que acatar as regras é 
condição indispensável para que permaneçamos 
sendo aceitos pelo grupo. Relembro que ainda que 
numa vez ou noutra surgisse aquele que, sendo o 
dono da bola ou do brinquedo, gritava mais alto para 
impor sua vontade a vontade a qualquer hora e 
mandar em todo o mundo, via de regra, para a boa 
convivência e para que a tarde escoasse feliz entre 
brincadeiras e risadas, era preciso que todos aten
dessem ao que era previamente combinado. 

Os especialistas em comportamento humano 
reconhecem que as regras e limites desenvolvem e 
amadurecem o caráter, a visão de coletividade, de 
igualdade, de respeito ao espaço dos outros na vida 
da gente, enfim, estão a serviço da harmonia. 

Se pararmos para observar um minuto, vamos 
perceber a grandiosidade desse conceito ético que 
extrapola os limites humanos. A própria natureza 
possui leis rígidas e muito bem definidas que susten
tam a continuidade do dia e da noite, a regeneração 
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celular, o crescimento dos seres vivos, a órbita dos 
planetas, e assim por diante. Não fosse assim seria 
o caos. 

Na nossa sociedade, da mesma forma, a bus
ca pelo método, pelas regras se sucede, para viabili
zar a convivência e a segurança de todos. Relativa
mente aos modelos de organização política de uma 
sociedade, a democracia é reconhecida pela comu
nidade internacional como a melhor e mais desen
volvida forma de se governar uma Nação. 

A promoção da cidadania plena, num País 
corno o nosso, é um grande desafio. Para que pos
samos reconstruir uma democracia plena e verda
deira, após quase 30 anos de escravidão cívica pre
cisamos, primeiramente, e acima de tudo, respeitar 
as nossas leis, faze-las valer. Todos, desde o Presi
dente da República (que jura obediência à Constitui
ção) até o mais humilde trabalhador, devem cumprir 
as regras do jogo. 

Buscar mudar regras de um processo em an
damento, favorecendo nitidamente os "da vez•, ine
vitavelmente lembra-me aquela criança narcisista e 
egocêntrica que, dona da bola, pensa ser também a 
dona do jogo podendo, ao seu bel prazer, redefinir o 
jogo quando lhe convém. 

Não que não se possa modificar o rumo das 
coisas. É saudável buscar o aperfeiçoamento e a 
readaptação dos conceitos úteis à convivência, fren
te ao dinamismo da história e da criatividade huma
na. Mas aí há que atender, também, e ainda mais, a 
alguns critérios, sob pena de cairmos na vala co
mum das manobras casuísticas, regidas tão somen
te por interesses próprios. 

Assim quer nos parecer a questão da reeleição 
nos moldes em que se apresenta. Estamos contrá
rios à reeleição dos atuais ocupantes de cargos exe
cutivos, eleitos sob uma legislação clara e precisa 
que não permitia e não permite a reeleição. Os que 
lograram cargos eletivos, os "da vez", eram conhe
cedores dessa legislação impeditiva. 

Paralelamente, somos contrários à reeleição, 
considerando que o importante para o país é efeti
var, sem demora, um conjunto de reformas políticas 
necessárias ao aprofundamento da democracia que 
se almeja. Neste sentido, destacamos a necessida
de do estabelecimento de uma legislação eleitoral 
que institua a fidelidade partidária, que institua for
mas transparentes e democráticas de financiamento 
das campanhas, que institua regras para a desin
compatibilização dos governantes que se candida
tem, que acabe com o abuso do poder econõmico e 
do uso eleitoreiro das máquinas administrativas. 

Enfim, é preciso que os "donos da vez• enten
dam que não são os donos do jogo. Esse jogo, que 
é o jogo democrático, possui vários times em ação 
que devem, ainda que adversários, cumprir as re
gras previamente estabelecidas, entre elas cumprir 
as leis e respeitar o papel maior do legislativo que é, 
justamente, a elaboração dessas leis. Este é o Esta
do de direito. 

Só vale mudar as coisas, conversando e se en
tendendo depois do "apito do juiz". Agarrar com for
ça à bola, nos primeiros minutos do segundo tempo, 
e dizer "agora vai ser diferente", é inaceitável, não 
vale! 

Era o que tinha a dizer! 
Muito obrigada! 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Júlio Campos, 2 9 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, 
como Líder. S. Ex- dispõe de até vinte minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Corno Lfder, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
SRA.s. e Srs. Senadores, estamos vivendo um mo
mento de certa turbulência política. Não chegamos 
ao estágio da crise política - e a ela seguramente 
não chegaremos -, mas à turbulência, sim, o que, 
aliás, é do processo democrático. 

A imprensa toda deste País presta contas de 
uma reunião havida no Palácio do Planalto, com U
deranças do PMDB, a respeito do tema em tomo do 
qual o Senado Federal e a Câmara dos Deputados 
cuidaram durante toda a tarde de hoje. Pelo relato 
da imprensa e até pela ajuda interesseira de alguns 
oposicionistas, o Presidente da República teria corno 
que dado um pito nos Líderes do PMDB que compa
receram àquela reunião. 

Ora, Sr. Presidente, estou pessoalmente con
vencido de que isso não aconteceu, pelo menos não 
em relação aos Senadores que ali se encontravam, 
entre os quais o Senador José Samey. Todos aque
les Senadores que acorreram ao Palácio, a convite 
do Presidente da República, estavam - e de algum 
modo estão - solidários com o princípio da reeleição 
do Presidente da República, dos Governadores de 
Estado e dos Prefeitos Municipais. Ora, se eles es
tão solidários- estiveram ontem- como haveriam de 
ser criticados, acusados, pelo Presidente da Repú
blica? Se crítica houve, se houve admoestação -
para usar outra palavra -, não seria nunca em rela
ção aos senadores que foram ao Palácio do Planai-
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to, atendendo por educação política, ao convite de 
Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Sr. Presidente, estou convencido de que não 
se faz boa política senão pelo caminho da correção 
e da lealdade. 

Quero agora falar sobre o Presidente José Sar
ney, que conheço há muitas décadas. S. Ex' me 
honra com a sua amizade e temos caminhado juntos 
pelas distâncias da vida pública brasileira. 

O Presidente José Samey pautou sua vida in
teira pela correção pessoal e pela lealdade. Tendo 
se manifestado a favor da reeleição, S. Ex' jamais 
tomaria uma posição que não fosse no caminho da 
reeleição. Assim, ele procedeu até aqui e tem ajuda
do o Presidente da República naquilo que pode. 
Muitas vezes consultado, tem emitido sua opinião 
com a experiência de Deputado Federal por vários 
mandatos, de Senador da República, também por 
várias vezes, de Governador de Estado, de Vice
Presidente da República e de Presidente da Repú
blica do País. Poucos brasileiros detém a experiên
cia e os conhecimentos políticos do Senador José 
Samey, até pela longa vivência que ele tem da vida 
pública. 

Portanto, S. Ex' está em condições de ajudar 
nessa caminhada, e tem ajudado, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, seja para a administração 
ou na tentativa de obter a aprovação do princípio da 
reeleição, que não é apenas para Sua Excelência, 
pois, se reeleição houver, a ela terão direito todos os 
governantes atuais e futuros. 

Não se trata de atender casuisticamente ao 
Professor Fernando Henrique Cardoso; trata-se de 
um princípio que se está procurando instituir no sis
tema democrático brasileiro e que existe nas gran
des nações democráticas do mundo inteiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo dizer que 
razões teria o Presidente José Samey, sim, até para 
ser contra a reeleição, pois, todos os dias, nas pes
quisas de opinião, S. Ex& aparece como o primeiro 
colocado para Presidente da República, se Fernan
do Henrique Cardoso não for candidato. 

Ora, se S. Ex' é um candidato em potencial, de 
grandes qualidades políticas e eleitorais, teria suas 
razões para ser contra a instituição da reeleição 
agora. Todavia, S. Ex& sabe que não se trata de um 
casuísmo, mas de um princípio democrático. Por 
isso e também porque prometeu ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso a sua solidariedade, S. Ex' 
até aqui e tem cumprido, rigorosamente, seu com
promisso. 

Portanto, não se há de dizer que as palavras 
do Presidente da República se dirigiram ao Presi
dente do Senado Federal e do Congresso Nacional, 
Senador José Samey. A S. Exª tais palavras não se 
dirigiram, mas, apesar disso, ao deixar o Palácio do 
Planalto, onde ficou por educação política, que marca 
sua personalidade, S. Exª declarou que, se soubesse 
que aquela reunião teria o desfecho que teve, lá não 
teria ido. Portanto, já fez sua própria defesa, com a 
educação que- repito- marca sua personalidade. 

Sr. Presidente, o Dr. José Samey tem a solida
riedade de toda a Bancada do Maranhão, no Sena
do e na Câmara. Até mesmo o seu adversário Epita
cio Cafeteira não lhe tez críticas aqui; ao contrário, 
até anunciou que Samey, ao deixar o Palácio do 
Planalto, afirmara que, se soubesse realmente que a 
reunião tomaria aquele rumo, lá não teria compareci
do. Portanto, repetiu a autodefesa feita pelo próprio 
Senador José Samey. 

Samey tem a nossa solidariedade política inte
gral - e não é só a solidariedade do Maranhão; estou 
pessoalmente persuadido de que o Presidente José 
Samey conta com a solidariedade do Congresso Na
cional quanto à posição que aqui apresentou. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- V. Ex& me 
concede um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouvirei V. Ex& com 
muito prazer. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
Edison Lobão, eu gostaria de congratular-me com V. 
Ex& pelo pronunciamento que faz nesta Casa, enfo
cando os últimos acontecimentos relacionados com 
a reeleição e com a convocação dos Parlamentares 
do PMDB, incluído aí o Presidente do Congresso 
Nacional, Senador José Samey. Penso que o ato do 
Presidente da República destoou de sua autoridade. 
De fato, naquele momento, Sua Excelência não ocu
pou a cadeira de Presidente da República como de
veria, agindo dentro da ética, do equilíbrio e da com
postura - não sei se esses são termos muitos pesa
dos - que se espera de um Presidente eleito demo
craticamente, como o foi o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Sua Excelência estava diante de 
companheiros, de correligionários seus, que partici
pam ativamente no Congresso Nacional - e quantos 
não se expõem perante a opinião pública na defesa 
de projetas do Governo, como, por exemplo, a priva
tização da Vale do Rio Doce, que considero uma te
meridade contra a economia do País. Hoje mesmo, li 
no jornal O Estado de S. Paulo que foi descoberta 
uma nova jazida de ouro em junção com cobre, 
comparada às maiores do mundo, como as da África 
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do Sul e do Canadá. O Presidente da República. 
que tem a solidariedade dos partidos que compõem 
a Bancada do Governo, poderia agir de outra forma. 
Poderia chamar individualmente os Parlamentares 
para conver~ar e tentar obter apoio para seu projeto 
da reeleição. O Presidente Fernando Henrique não 
tem sequ.er a perspectiva de direito relativo à suces
são, quanto mais o direito! Sua Excelência se arvo
rou do direito como se já tivesse o diploma legal que 
lhe possibilitasse continuar no Governo. Está agindo 
como se já estivesse sentado novamente na cadeira 
presiaencial antes de o Congresso decidir ou antes 
de qualquer pronunciamento do povo mediante o 
oleDJSCJto. se for o caso. O Presidente da República 
~xagerou; a meu ver, perdeu o equilíbrio, enquanto 
o Presidente desta Casa, Senador José Samey, 
agiu com a maior moderação, com a maior cordiali
dade, respeitando os Poderes constituídos. S. Ex~ e 
todos os integrantes daquela Comissão que foram 
ao Palácio de> Planalto e não esperavam receber 
uma reprimenda pública, uma admoestação pública, 
do Presidente da República, merecem a nossa soli
dariedade, pois são nossos companheiros. São 
membros do Congresso Nacional, que, nesse episó
dio, foi desmoralizado, foi mutilado por uma ação -
quem sabe? - aconselhada por aqueles áulicos eter
nos que se acercam do Presidente da República so
·"Tlente para permanecer no poder. Entendo que um 
iJOiítico responsável jamais aconselhana o Presiden
te a agir dessa forma. Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço-lhe o apar
te, Senador Antonio Carlos Valadares. Devo dizer a 
V. Exª, que foi Governador como eu, que, muitas ve
zes, no exercício do Poder Executivo, cometemos 
equívocos, o que r.2.-: quer dizer que isso seja uma 
mancha na ação -c ,cz,.jetória do governante. O Presi
dente Fernandc r.er:.1que Cardoso tem pessoalmen
te a minha sciiC:a;·:;::dace no seu Governo. Tenho 
sido um al!ad:;, -~~ Sua Excelência e muitas vezes 
vim a esta trir::-:.:.:2 é1sfendê-lo de críticas e acusaçõ
es que aqui 'c··=..'. :e:tas. 

Penso ~u5 ;-' ua Excelência não merece os ata
ques ácidos cr_:: muitas vezes lhe são dirigidos, 
como alguns 'feitos hoje da tribuna do Senado Fede
ral. O Presidente Fernando Henrique Cardoso não 
merece esse tratamento. É um homem correto, de
cente, democrata e bom governante. Porém, pode 
estar sujeito, como qualquer governante, a cometer 
equívocos no curso do caminho, que procura sem
Dre corrigir no passo seguinte. 

\l Exª mencionou os demais Senadores que, 
com c F'res!dente José Samey, foram ao Palácio do 

Planalto, que também merecem e têm a nossa soli
dariedade política. O que declaro, o que sustento é 
que, seguramente, a eles não se dirigiram as pala
vras do Presidente da República, pois eles eram so
lidários com o Presidente na sua intenção de instituir 
para o Brasil, e não apenas para Sua Excelência, o 
princípio democrático e salutar da reeleição. 

o Sr. Romeu Tuma -V. Exll permite-me um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço V. Ex'l com 
prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 
Presidência apela para os Srs. Senadores que estão 
aparteando o orador, a fim de que se atenham aos 
dois minutos regimentais, tendo em vista que ainda 
há três Senadores inscritos para usar da palavra. 

O Sr. Romeu Tuma - Serei rápido, Sr. Presi
dente. Senador Edison Lobão, não vou entrar no 
mérito do tema que V. Exi traz ao debate, porque o 
trata com a inteligência, com a diplomacia, com a 
sabedoria que lhe são peculiares quando usa dessa 
tribuna. Porém eu não poderia ficar alheio à postura 
que, em nome do Maranhão, V~ E~ e sua Bancada 
tomaram no sentido de apoiar o Presidente José 
Samey. Queria incorporar, como membro da Banca
da de São Paulo, nossa solidariedade ao Presidente 
Samey, até porque penso que S. E~ usou aquela 
expressão ao sair do Palácio não por ter recebido 
ofensa, mas porque o assunto abordado praticamen
te não lhe trazia nenhuma satisfação. Não acredito 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tenha 
cometido uma falta de educação, porque é um ho
mem elegante, educado, que sempre trata seus Pa
res com respeito e carinho. O Presidente José Sar
ney não foi avisado sobre o tema, o que deveria ter 
ocorrido. S. E~ lá compareceu como membro de um 
partido, o PMDB. Mas, como Presidente desta Casa, 
deveria ter sido avisado sobre o tema da discussão 
daquela reunião. Nobre Senador Edison Lobão, tem 
V. E~ minha solidariedade. 

O SR. EDISON LOBÃO - Acolho, como muito 
importante também, a palavra de V. Ex1, que aqui 
representa o altivo povo de São Paulo, em solidarie
dade ao Presidente José Samey e aos seus compa
nheiros que lá estiveram. 

Sr. Presidente, chamado a atenção por V. Exl, 
concluirei meu discurso dizendo que estamos viven
do um momento de certa ebulição política, o que 
não deve ser entendido como crise política. O Sena
dor José Samey e seus colegas do PMDB, para 
mim, saíram sem qualquer mancha e sem serem 
chamuscados politicamente com as palavras presi-
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denciais. S. E~ ali foram atendendo a um convite, 
movidos pela educação política, e de lá saíram tão 
incólumes quanto chegaram. 

Apesar de tudo, quero registrar aqui a comple
ta e total solidariedade do Maranhão e, pela palavra 
dos companheiros, do Brasil, ao Presidente José 
Samey, neS!e momento em que S. E~ mesmo de
clara que, se tivesse sabido antes, não teria compa
recido àquela reunião. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - V. 

Ex- tem a palavra por cinco minutos. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co

municação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, gostaria de dar conhecimento à Casa de 
que, no próximo mês de junho, haverá mais uma 
Conferência das Partes da Convenção Internacional 
sobre Comércio de Espécies Ameaçadas (CITES}, 
na cidade de Harare, no Zimbabwe. 

Nesta conferência, poderá ser novamente dis
cutida a inclusão ou não do mogno no Apêndice I I 
da Convenção. Esta iniciativa implicaria uma série 
de medidas a serem tomadas pelos países signatá
rios da Convenção, que garantiriam a exploração e o 
comércio sustentáveis desta madeira nobre que o 
Brasil tem em abundância, principalmente na Ama
zônia, com o devido cuidado para que não entrasse 
num processo de erosão genética e de extinção da 
espécie. Isso não quer dizer que o mogno passe a 
ser considerado em risco de extinção. Tampouco 
terá sua exportação necessariamente prejudicada. 
Em seus 7 artigos, o Apêndice li apenas recomenda 
o controle administrativo e científico por parte do 
país exportador, para que o comércio internacional 
da espécie não seja feito ilegalmente nem repre
sente qualquer tipo de ameaça à sobrevivência da 
espécie ou dos ecossistemas a ela associados. 

Na reunião de 1992, a Costa Rica e os Estados 
Unidos propuseram a inclusão do mogno no Apêndi
ce 11, e, em 1994, a proposta partiu da Holanda. 
Nessa ocasião, os votos contrários do Brasil e da 
Bolívia impediram a inclusão. 

Um comentário interessante que se pode fazer 
com relação a isso, Sr. Presidente, é que o Brasil 
acaba de aprovar uma série de medidas provisórias 
no que se refere ao cuidado com o meio ambiente, 
mais particularmente ao mogno e à virola. O Gover
no instituiu, o que já era exigência do movimento 
ambiental, uma moratória para a exploração do 
mogno e da virola. É de se estranhar que, no mo-

menta em que ocorre uma reunião dessa natureza, 
quando o mogno poderia entrar no Apêndice 11 da 
Convenção para que os cuidados necessários com 
sua exploração sustentável possam ser praticados, 
o Brasil esteja em uma posição vacilante em apoiar 
essa proposta dos Estados Unidos. Precisamos ado
tar uma posição mais ousada. Isso não significa di
zer que o mogno está em extinção, não significa di
zer que a exportação, de acordo com as regras insti
tuídas pelas autoridades competentes para o mane
jo florestal, esteja sendo prejudicada, mas que preci
samos ter o cuidado necessário com as recomenda
ções da Convenção para que a exploração seja feita 
de uma forma adequada. Nesse sentido é que ama
nhã, juntamente com o Deputado Gilney Viana, tere
mos uma audiência no Palácio do Planalto para ten
tar fazer ver ao Governo que é fundamental que a 
Convenção seja avaliada pelo Brasil e que a inclu
são do mogno no Apêndice 11 é um instrumento que 
vem fortalecer a proposta do Governo, que interna
mente vem sendo encaminhada e que considero 
muito importante, até porque fui defensora da idéia 
de uma moratória para a exploração do mogno, 
quando eu e o Padre Paulino estivemos com o Pre
sidente da República. 

O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, juntamente com o 
ltamaraty, alega que o governo brasileiro já vem to
mando os cuidados necessários e que a inclusão no 
apêndice comprometerá a meta brasileira de inser
ção crescente do país no mercado mundial de ma
deiras tropicais. 

Entretanto, com essa postura o governo arrisca 
ficar numa posição isolada, sobrepondo metas eco
nômicas frente à necessidade de uma explosão e 
exportação sustentável de produtos florestais. Não 
se pode ser ingênuo frente ao chamado "protecionis
mo verde" muitas vezes promovido pelos países de
senvolvidos, mas neste caso é evidente que o Brasil 
e outros pafses não podem manter a atividade ma
dereira predatória e, inclusive, injusta e insegura 
para com os trabalhadores do setor. 

Propomos, portanto, que o governo brasileiro 
reveja a sua posição inclusive, sendo externamente 
coerente com as suas medidas internas em favor da 
conservação das florestas tropicais e da exploração 
madereira sustentável. Que o mogno seja incluído 
no Apêndice 11 da Cites. 

O Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos 
Sociais para Meio Ambiente e Desenvolvimento -
que está organizando a RIO+ 5, uma avaliação dos 
5 anos após a ECO 92-, está fazendo urna convo-
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cação nacional junto à entidades brasileitas para 
que pressionem o governo federal a assumir uma 
posição responsável e coerente com algumas medi
das internas que vem tomando. 

GP. 7/97 

Cla. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA MARINA SILVA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Seção de São Paulo 

São Paulo, 2 de janeiro de 1997 

Nobre Senador/Deputado (nome) 

Ao passar às mãos de Vossa Excelência o "Manifesto Su

prapartidário de São Paulo". insta externa r nosso desconforto éti

co-jurídico em face da pretensão do Senhor Presidente da Repú

blica de candidatar-se à reeleição, necessitando para tanto altera

ção constitucional. 

Reeleição, por ser prática estranha à cultura politica e re

publicana brasileira, se implantada sem prévia aprovação popular. 

e para as próximas eleições, produziria um mandato eivado de ví

cio insanável: a ilegitimidade. 

É que, diferente das anteriores, nossa atual Constituição 

Federal afirma que: 

"Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de seus representantes eleitos ou diretamente". 

Logo, o povo não delega o poder. Exerce-o ou outorga-o. 

O Congresso é pois mandatário, não proprietário, do poder. Não 

pode transferir o que não recebeu e nem lhe pertence. Só se 

transfere o que se possui. Fora disso, ou além disso, está a usur

pação e a infidelidade à soberania popular, alicerce do Estado 

Democrático de Direito. 

Registre-se que o mandato presidencial consubstancia a 

essência mesmo do poder, sendo intocável à revelia da vontade 

popular. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Para 
uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao 
nobre Senador Ademir Andrade por cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, gos
taria de registrar um evento que consideramos extre
mamente importante e que está sendo promovido 
pelo meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, que 
teve um crescimento muito grande nessas últimas 
eleições. 

Proporcionalmente, nosso partido foi o que 
mais cresceu. Nominalmente, o PSB hoje está em 62 

lugar entre os· partidos políticos. Teve mais votos 
para os seus candidatos a prefeito que o Partido do 
Trabalhadores e elegeu 162 prefeitos, mais de 200 
vice-prefeitos e uma quantidade ainda não definida 
de vereadores. 

Temos traçados os princípios de administração 
para as prefeituras municipais do PSB, mas muitos 
dos companheiros que participaram desse processo 
eleitoral não tomaram parte das discussões que defi
niram a forma de administrar e os princípios básicos 
de administração indicados pelo Partido Socialista 
Brasileiro. Por essa razão, a Executiva Nacional do 
PSB está convocando os 162 prefeitos eleitos, todos 
os vice-prefeitos e todos os vereadores do partido 
para um encontro a ser realizado aqui em Brasília 
nos dias 30 e 31 de janeiro e 12 de fevereiro. Duran
te estes três dias, submeteremos à aprovação des
ses companheiros aqueles princípios já estabeleci
dos. Evidentemente, com a participação e a interfe
rência desses prefeitos eleitos e com as sugestões 
por eles apresentadas, poderemos fazer algumas 
modificações. Nós queremos marcar presença e di
ferenciar o processo administrativo do PSB, nos vá
rios municípios que estaremos governando, com al
gumas características básicas e fundamentais. 

A decisão da Executiva Nacional do Partido foi 
extremamente importante no sentido de unir e identi
ficar esses companheiros, de fazer esse congraça
mento e de aprovar, pelo conjunto dos que foram 
eleitos, essas normas de atuação, podendo, conse
qüentemente, cobrar o comportamento e a condu
ção de cada prefeito, vice-prefeito e vereador eleitos 
pelo nosso Partido. 

Era essa a comunicação que eu gostaria de fa
zer neste momento, Sr. Presidente. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con
cedo a palavra a V. Exi'. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
SRA.s e Srs. Senadores, os principais jornais do 
País divulgaram hoje a grande descoberta, pela 
Companhia Vale do Rio Doce, de um novo Carajás 
de cobre e ouro. 

Isso demonstra, Sr. Presidente, o grande patri
mônio do solo brasileiro e a importância que têm 
hoje todos aqueles componentes que, durante toda 
a trajetória da Companhia Vale do Rio Doce, fazem 
o que têm feito, particularmente no solo do nosso 
País, contribuindo cada vez mais para alicerçar o 
entendimento de preservação da Companhia Vale 
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do Rio Doce como empresa estatal do nosso País e 
símbolo da soberania da nossa Pátria. 

Eis algumas das notícias publicadas: 
Medições geológicas recém-concluídas 

apontam existência de quantidade incomum 
dos minérios. 

A Companhia Vale do Rio Doce acaba 
de constatar que o subsolo da Serra dos Ca
rajás, no Sul do Pará, esconde muito mais 
do que a maior e melhor reserva de minério 
de ferro do mundo. 

Medições geológicas iniciadas em ju
nho e concluídas quinze dias atrás confir
mam: em Carajás, há uma quantidade inco
mum de depósitos de cobre e ouro com alto 
teor de concentração mineral e em condiçõ
es viáveis de exploração econômica. Trata
se de uma das mais importantes descober
tas geológicas da história. 

O Governo vem sendo informado so
bre cada etapa da nova análise geológica de 
Carajás. o Palácio do Planalto informou ao 
Estado que, em decorrência dos resultados 
já coletados, deve anunciar nos próximos 
dias mudanças no plano de privatização da 
Vale.* 

Sr. Presidente, temos dados extremamente im
portantes, quais sejam, os indicadores da rentabili
dade da Vale, ao contrário exatamente daquilo que 
foi divulgado, anteriormente, na tentativa do Gover
no de mostrar à sociedade brasileira a pouca renta
bilidade de uma empresa estatal. Neste momento, o 
próprio Governo deveria ter o cuidado de mostrá-la 
cada vez mais forte, cada vez mais representativa 
como patrimônio nacional. 

Os indicadores de rentabilidade da Vale mos
tram o seguinte: o princípio contábil brasileiro, ameri
cano e também o australiano demonstra que, en
quanto em outros países a média internacional é de 
11.2%, a Vale, em relação aos dividendos sobre o 
preço do mercado, pagou 1.7. A Vale obteve 11.3. 

Esses dados demonstram claramente, Sr. Pre
sidente, principalmente por esse comunicado divul
gado pela própria Direção da Companhia da Vale do 
Rio Doce, o seu retomo sobre o patrimônio, em 
1995, comparando-o com o de outras empresas 
consideradas gigantes na área da mineração mun
dial. 

Esse tipo de comparação tem sido freqüente
mente utilizado como argumento na polêmica em 
tomo da privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

Esse argumento do Gov<=.>!":lo ou daqueles de
fensores da privatização da Vale do Rio Doce está, 
portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, completa
mente explicado em razão dessa nota divulgada 
pela Direção da CVRD, onde se mostra a rentabili
dade da empresa através de um quadro comparativo 
em relação às outras empresas de minério, do mes
mo porte da Vale, consideradas empresas gigantes 
e de representação mundial. 

O que estamos querendo enfatizar, Sr. Presi
dente, é a importância, mais uma vez, de o Senado 
da República ter a oportunidade e a responsabilida
de de debater o empenho do Governo Federal na 
proposta de privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

O nosso projeto de resolução determina como 
deve ser o edital de privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce - algo já denunciado por eminentes fi
guras da sociedade brasileira como incorreto em vá
rios pontos e, portanto, eivado de vícios- e demons
tra claramente que é preciso dar transparência a to
dos os atos praticados pelo Executivo. principalmen
te os que dizem respeito à alienação do patrimônio 
nacional, que se engrandece mais uma vez, que se 
enriquece ainda mais com esta grande descoberta, 
considerada histórica por parte da Companhia Vale 
do Rio Doce. Não há como discutir os fatos. Essa 
tem sido sempre a nossa motivação para debater a 
questão da Companhia Vale do Rio Doce, princioal
mente no momento em que o País só fala num as
sunto - aliás, não o País, Sr. Presidente, mas o Go
verno. 

Vários Estados brasileiros estão hoje afetados 
pelas últimas chuvas. pelas inundações. Somente 
em Belo Horizonte, há 2.394 pessoas desabrigadas 
e um saldo de 16 mortes. As nossas vias públicas, 
em várias regiões da nossa cidade, estão alagadas, 
como nos informou, ontem, o Prefeito de Belo Hori
zonte Célia de Castro. Estivemos lá, acompanhados 
de uma Comissão de Vereadores e Vereadoras para 
discutirmos com S. Ex~ os resultados dramáticos 
dessa situação que atingiu a nossa população e a 
nossa cidade. 

Mais do que isso, 176 Municípios do nosso Es
tado, como inúmeras cidades. ficaram completamen
te submersos, num quadro dramático, transforman
do uma situação que certamente trouxe inquietação 
a todos os mineiros. A população mineira demons
trou, no primeiro momento. apesar da omissão das 
nossas autoridades, a sua solidariedade ao partici
par de campanhas de mobilização, como a promovi
da pela TV Bandeirantes, de Belo Horizonte, que 
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lançou a Campanha da Solidariedade, com resulta
dos extremamente positivos. Foram angariados ali
mentos, remédios e todo tipo de ajuda para atender 
ao flagelo a que foi submetida a nossa população. 

Pois bem, Sr. Presidente, com esta notícia al
vissareira da descoberta do novo Carajás de cobre e 
ouro e com a divulgação do comunicado da direção 
da Companhia Vale do Rio Doce, demonstrando e 
fazendo uma comparação da performance dessa 
empresa perante o mercado mundial mostra, sem 
dúvida nenhuma, que, apesar de neste momento, o 
Presidente da República, às vezes irritado, mas de
terminado a aprovar sua reeleição, se esquece de 
que neste País 70 milhões de brasileiros estão hoje 
vivendo na mais completa e absoluta miséria. 

Essas são as prioridade deste País, as priori
dades que deveriam tomar o tempo, a preocupação 
do Presidente da República: diante de situações ca
tastróficas como as que vêm ocorrendo em todo 
País, seja no meu Estado, Minas Gerais, como em 
outros, catástrofes motivadas pelas chuvas, pelas 
enchentes, mas também motivadas pela mendicân
cia, pela delinqüência, pela falta de moradia e pela 
falta de assistência social, catástrofe ainda, Sr. Pre
sidente, provocada pelo desemprego. 

Esse tem sido um dos problemas mais graves 
que tem atingido em cheio milhares e milhares de 
trabalhadores brasileiros, que estão perdendo o seu 
emprego, a condição de sobrevivência e que pas
sam, neste momento, a indagar. por que o Presiden
te da República está-se esquecendo que temos um 
País com problemas sociais tão graves, passando a 
perder seu precioso tempo de Chefe da Nação para 
tentar aprovar, apressadamente, a emenda da ree
leição, obtendo para si uma postura que o Brasil não 
considera ética neste momento. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao invocar
mos, mais uma vez, a oportunidade de talar sobre a 
Companhia Vale do Rio Doce, ao abordarmos sobre 
sua importância e seu patrimônio - principalmente 
como símbolo da soberania deste País e de cidada
nia de milhões de brasileiros que contribuíram para 
a sua construção - queremos reafirmar a importância 
de o Senado Federal discutir e debater, aprovando o 
projeto de resolução que determina que o edital pro
posto por este Governo seja submetido à aprecia
ção, aos estudos do Plenário do Senado Federal. 

Acreditamos ainda que o Senado Federal não 
dará o aval ao Governo e não dará pelas razões que 
são de Estado, mas são também razões de impor
tância para a economia do nosso País. É este o pa
trimônio que temos. Sempre tenho dito que não me 

incluo entré · aqueles que, de· uma torina ampla, ::.c 
colocam contra qualquer tipo de privatização neste 
País. Não, Sr. Presidente. O bom senso sempre nos 
leva a fazer reflexões, a fazer estudos sérios diante 
de uma realidade que nos chama à nossa responsa
bilidade. Certamente, algumas estatais neste País 
que, no passado, serviram de cabide de emprego e 
que eram efetivamente deficitárias, por mal geren
ciamento, por todos os tipos de lesões coletivas con
tra o patrimônio, estas sim contribuíram cada vez 
mais para o prejuízo da economia e o prejuízo do 
nosso povo. 

Mas a Companhia Vale do Rio Doce, Sr. Presi
dente, esta não. Jornais de circulação nacional pro
vam o que eu disse: o Jornal O Estado de São Pau
lo, o Jornal Folha de S. Paulo, e em Minas Gerais o 
Jornal O Estado de Minas publicam matérias como 
• A nova polêmica na Vale", "Rentabilidade da Com
panhia Vale do Rio Doce fica acima da média". 

Ora, Sr. Presidente, os números são do Gover
no, os números são exatamente aqueles que foram 
cuidadosamente levantados pelos técnicos e pela di
reção da Companhia Vale do Rio Doce. Esses nú
meros são incontestáveis e mostram exatamente 
que a Companhia Vale do Rio Doce representa mui
to mais do que um patrimônio nacional; representa, 
acima de tudo, o desenvolvimento econômico do 
nosso País. Está mostrando a cada dia, a cada pas
so os resultados extremamente positivos que o tra
balho da seriedade, da abnegação de seus técnicos 
que estão hoje em todo o País, fazendo das pros
pecções para cada vez mais garantir a eficiência e a 
rentabilidade da Companhia Vale do Rio Doce. 

Portanto, com essa manifestação, mais uma 
vez, fica a nossa reflexão, para o Senado Federal. 
Quantos e quantos Senadores têm erguido a sua 
voz para demonstrar a importância e defender a 
Companhia Vale do Rio Doce. 

São Senadores de todos os partidos, como já 
ouvi Senadores do Partido do Presidente da Repú
blica a manifestar o seguinte: ora, não há por que 
submeter o edital, os termos do edital, ao Plenário 
do Senado Federal, a todos os Srs. Senadores". 

Será que vamos abrir mão de nossas prerroga
tivas? Tenho certeza que não. Essa é uma prerroga
tiva que nos foi dada por aqueles eleitores que esco
lheram cada um de nós para ter assento nesta Câ
mara Alta do Congresso Nacional, e aqui, com nos
sa autoridade, como representantes do povo, defen
dermos aquilo que consideramos ser o grande patri
mônio nacional. 
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Com essas considerações, saudamos a divul
gação de mais essa prospecção dos técnicos da 
Companhia Vale do Rio Doce, que descobriram 
mais uma vez a importância da empresa, com o 
"novo Carajás" de cobre e ouro. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Junia Mari
se, o Sr. Joel de Hollanda deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 3º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Srs. Se
nadores Emandes Amorim e Júlio Campos enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex'ls serão atendidos. 

O SR. ERNANDES AMORIM ( AO) - Sr. Presi
dente, Sr4s e Srs. Senadores, 

Mais uma vez ocupo a tribuna desta Casa para 
falar sobre a Ponta do Abunã, em meu estado. Des
ta vez não mais para cobrar do Governador posicio
namento político para solução do problema que ator
mentava a população por mais de dez anos. Tam
bém não é para rogar ao Poder Judiciário que apres
se a decisão do conflito, posto que, no dia quatro de 
dezembro, o Supremo Tribunal Federal, em decisão 
histórica, pois fim ao mesmo. 

Durante mais de dez anos lutei para que hou
vesse uma solução pacífica para os brasileiros da
quela sofrida região de Rondônia, que viviam em 
conflito com o vizinho estado do Acre. Lutei na As
sembléia Legislativa do estado quando era deputado 
estadual. Varias vezes propugnei para que as partes 
se compusessem. Sem sucesso. 

Após chegar a esta Casa em fevereiro de 
1995, agora como senador da República, voltei a lu
tar em favor dos moradores da Ponta do Abunã, co
brando das autoridades uma rápida solução para o 
conflito. Impulsionei ainda mais minha luta quando 
os moradores, sem acreditar mais na solução do 
problema, decidiram fechar a BR-364, indignados 
com a solução. Recebi em gabinete todas as lide
ranças da região. 

Há 8 meses atrás, achava que para solução do 
problema, se fazia importante uma articulação das 
forças políticas do estado. Achei em princípio que 
não havia vontade política. Não concebia que a área 
da Ponta do Abunã, constitucionalmente de Rondô-

nia, pudesse ser esbulhada pelo Estado do Acre. 
Mais de 500 mil hectares. 

Em razão disso, cheguei a determinar a minha 
assessoria jurídica que fizesse uma representação 
contra o Governador do Estado por crime de respon
sabilidade, por não garantir a integridade territorial 
do estado de Rondônia. Ponderei, e não o fiz de 
imediato. Decidi fazer uma carta aberta ao Governa
dor, em que eu dizia o seguinte: 

"Vossa Excelência é o Governador do 
Estado, pode promover uma eficaz articula
ção das forças políticas de Rondônia para 
combater o expediente protelatório adotado 
pelo Governo do Acre, no encaminhamento 
judicial do feito. Por outro lado, o que é bem 
mais importante, deve garantir de imediato 
aos cidadãos rondonienses de Nova Califór
nia e Extrema o exercício da cidadania, com 
a efetiva presença do Estado, prestando os 
serviços públicos demandados, assim reti
rando-os do esquecimento e abandono em 
que se encontram". 

A carta aberta que fiz a sua Excelência o Go
vernador do Estado, surtiu o efeito desejado. O Go
vernador articulou a bancada federal de deputados e 
senadores. Em comitiva, fomos todos ao Procurador 
Geral da República, em audiência, cobrar agilidade 
na tramitação da Ação Civil Originária movída pelo 
Estado do Acre. Obtivemos daquela autoridade o 
compromisso de dar prioridade ao processo, posto 
que se tratava de um dramático conflito envolvendo 
milhares de pes5óas. 

Ato contfnuo, estivemos com o relator do pro
cesso, na época, ministro Celso de Mello. Daquele 
eminente ministro obtivemos também o compromis
so de colocar o problema em pauta o mais urgente 
possível. 

Assim aconteceu. Em quatro de dezembro de 
1996, colocado em mesa o processo, a unanimidade 
dos votos dos senhores ministros, Rondônia saiu vi
torioso no processo. O Supremo Tribunal Federal, 
através de seus eminentes ministros, fez justiça de
volvendo a Rondônia o território da Ponta do Abunã. 
Mas nem tudo estava solucionado. O conflito que se 
arrastou por mais de 1 O anos, evidentemente deixou 
seqüelas e problemas a serem solucionados. Os es
tados envolvidos precisariam ainda sentar-se à 
mesa de negociação para resolver os problemas 
pendentes. 

Dia 9, recebi um telefonema de Sua Excelência 
o ministro da Justiça, Doutor Nelson Jobim, convo-
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cando a mim e os demais senadores dos estados, a 
fim de estabelecerem, em um acordo, as cláusulas 
necessárias à solução dos problemas pendentes. 

Por motivo de força maior, não pude estar pre
sente no Ministério da Justiça para elaboração do 
acordo. Entretanto me fiz representar por meu as
sessor jurídico, Doutor Valdir Perazzo Lette, um dos 
signatários do seu instrumento. 

Felizmente os estados envolvidos no conflito, 
após a decisão do Supremo, se deram conta dane
cessidade de diálogo para solução dos problemas 
dos moradores de Nova Califórnia e Extrema. Sen
taram-se à mesa e resolveram várias questões 
pendentes. 

Gostaria, Senhor Presidente, de ressaltar as 
importantes cláusulas aprovadas no acordo cele
brado entre o estado do Acre e o estado de Ron
dônia, demonstração do descortino político das 
autoridades do Poder Executivo de ambos os esta
dos, e de seus senadores que foram também sig
natários do histórico documento. 

Pela cláusula segunda do acordo, o estado 
do Acre se comprometeu em manter os serviços 
públicos que na área já vinha prestando desde o 
início do conflito. Nada mais do que justo tal nor
ma, posto que seria impossível a Prefeitura Muni
cipal de Porto Velho, onde se encontra a Ponta do 
Abunã, atender de imediato a avalanche de de
mandas que implicaria se o estado do Acre retiras
se os serviços que vinha prestando a mais de uma 
dezena de anos. 

Uma outra cláusula do acordo que deve ser 
ressaltada pela sua importância para os estados 
acordantes, é a que transfere para o estado de 
Rondônia todos os imóveis e benfeitorias que se 
encontram na área, sem qualquer indenização. · 

Se justifica a cláusula, posto que, o estado 
do Acre, durante mais de 1 O anos, auferiu receitas 
tributárias oriundas da área que passou a integrar 
o estado de Rondônia, após histórica decisão do 
Supremo. Como compensação, o Estado do Acre 
não terá que devolver ao estado de Rondônia o 
que arrecadou no posto fiscal de Vila Extrema. 
Houve, portanto, uma compensação. 

Finalmente, é de SI'! ressaltar a participação 
abnegada do Senhor Ministro Nelson Jobim na so
lução do problema. Esteve sempre empenhado na 
solução do conflito histórico. Em 21 de junho de 
1996, tive a honra de acompanhá-lo ao local do 
conflito. Mais d(l que justa e oportuna a eleição 

que as partes acordantes fizeram de o indicar como 
árbitro de qualquer dúvida que venha a ser suscita
da no acordo celebrado na data histórica de 1 O de 
janeiro de 1997. 

Portanto, Senhor Presidente, Senhores Sena
dores, rendo minhas homenagens aos Governado
res dos Estados envolvidos no conflito, pela forma 
elegante em que encerram os problemas pendentes, 
e fazendo votos que o futuro da população da área 
seja menos duro do que foi o passado até a assina
tura do acordo his1órico. 

Muito obrigado. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT)- Sr. Presi
dente, Srlls e Sr.s Senadores, o Congresso Nacional 
aprovou no último mês de maio a chamada Lei de 
Patentes. Prevista para entrar em vigor um ano de
pois de sancionada, a Lei da Propriedade Industrial 
ampliou significativamente as funções do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, mais conhecido 
por INPI. 

A extensão das atribuições do INPI preocupa, 
Senhor Presidente. O ex-presidente da autarquia 
José Roberto DAffonseca Gusmão afirmou recente
mente que a autarquia se encontra 'desaparelhada 
e acéfala", incapaz, portanto de responder aos desa
fios que a esperam. 

E não são poucos. Com a nova lei, poderão ser 
patenteados alimentos, remédios, produtos químicos 
e biotecnológicos, além de microorganismos altera
dos geneticamente. 

Mais: a nova regra adota o pipeline, mecanis
mo que obriga o Brasil a reconhecer patente conce
dida por outro país a remédios, alimentos e produtos 
químicos desde que não tenham sido vendidos em 
nenhum mercado. 

São funções novas. Algumas altamente sofisti
cadas, que exigem conhecimento técnico especiali
zado para fazer-lhes fre. e. Além delas, cabe ao 
INPI avaliar e, se necessário, efetivamente proteger 
marcas e patentes para evitar a atuação predatória 
dos concorrentes. 

Faltam menos de dez meses para a lei entrar 
em vigor. Pergunto: o INPI está dotado de meios hu
manos e estrutura capazes de atender a previsível 
avalanche de novos registras? Em outras palavras: 
ele está preparado para enfrentar o futuro? 

A resposta, ao que tudo indica, é não. Sabe-se 
que o instituto demora mais de um ano para respon-



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 303 

der a simples consulta sobre a viabilidade de conce
der uma marca comercial. 

Além disso, Senhor Presidente, falta transpa
rência à atuação da autarquia, agora revestida de in
disfarçável importância tanto no âmbito nacional 
quanto internacional. Como impedi-la de praticar 
abusos no uso dos poderes que a lei lhe outorga? 

Convém esclarecer certos pontos obscuros a 
respeito da sua atuação. Circulam rumores de que, 
desde janeiro, os que desejam depositar uma paten
te são obrigados a fazê-lo sob a forma de pipeline. 
Por quê? Por uma razão muito simples. 

A pipeline está sujeita ao pagamento de taxa 
no valor de dez mil reais, enquanto os outros tipos 
de patente pagam 2% desse valor, ou seja, duzen
tos reais. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, a propriedade industrial é importante de
mais para ser deixada em mãos de burocratas das
preparados. Dotar o Instituto Nacional de Proprieda
de Industrial de profissionais qualificados, sintoniza
dos com o mundo e capazes de acelerar decisões 
constitui imperativo inadiável. 

É exigência para que o Brasil possa pôr em 
prática a lei que consumiu cinco anos de discussões 
e nos permite - finalmente - participar de uma eco
nomia globalizada, interessar investidores estrangei
ros e proteger a nossa indústria. 

Com ela, o país se apresenta ao mundo como 
uma nação que cultiva a seriedade e o respeito ao 
direito de invenção. Pagará o que é devido a tercei
ros e exigirá o pagamento das invenções e patentes 
dos elementos brasileiros em todos os campos da 
atividade humana. Não se trata de modismo, mas de 
opção consciente de um povo que aspira a superar 
o subdesenvolvimento e alcançar o progresso justo. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia designa para a Ordem do Dia da sessão delibe
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Às 15h 30min 

-1-

REQUERIMENTO N11 1.176, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n11 

1.176, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara, solici-

tando, nos termos regimentais, tramitação conjunta 
do Projeto de Lei da Câmara n11 89, de 1996, com os 
Projetas de Lei do Senado n11s 236, de 1995; 84 e 
201, de 1996, por versarem o mesmo assunto. 

-2-

REQUERIMENTO N2 1.236, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n11 

1 .236, de 1996, do Senador José Eduardo Outra, 
solicitando, nos termos regimentais, tramitação 
conjunta do Projeto de Lei· da Câmara n11 89, de 
1996, com os Projetos de Lei do Senado n11s 236, 
de 1995, e 84, de 1996, por versarem o mesmo 
assunto. 

-3-

REQUERIMENTO N2 1.239, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n11 

1.239, de 1996, do Senador Ramez Tebet, solicitan
do, nos termos regimentais, tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado n11 44, de 1996, com o Pro
jeto de Lei da Câmara n11 39, de 1996, por versarem 
o mesmo assunto. 

-4-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N11 6, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n11 6, de 1995 
(n11 1.579196, naquela Ca&1.), de autoria do Senador 
José Eduardo Outra, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 
de transplante e tratamento, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Sociais, Relator. Senador 
Lúcio Alcântara, concluindo: 

- favoravelmente à redação dos seguintes dis
positivos do Substitutivo da Câmara: art. 22

; §§ 411 e 
511 do art. 911; caput do art. 12; § 12 do art. 21; caput e 
§ 22 do art. 22; 

- contrariamente ao § 22 do art. 32; caput do 
art. 42; § 12 do art. 911; art. 11 ; parágrafo único do art. 
13 e artigos 14, 15, 16 e 17; e 

- pela prejudicialidade dos parágrafos do art. 
411, e do art. 52. 

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

(Levanta-se a sessão às 18h30min.) 
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Atas das 211 1, 2181 e 2321 Sessões Não Deliberativas, 
realizadas em 2, 9 e 16 de dezembro de 1996 

(Publicadas nos DSF de 3, 1 O e 17 de dezembro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No cabeçalho das sessões, 

Onde se lê: 

2~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 501 Legislatura 

Leia-se: 

21 Sessão Legislativa Ordinária, da 5011 Legislatura 

Atas das 2121, 2141 , 2161, 2191 , 2281 e 2301 Sessões Deliberativas 
Ordinárias, realizadas em 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de dezembro de 1996 
(Publicadas nos DSF de 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de dezembro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No cabeçalho das sessões, 

Onde se lê: 

211 Sessão Legislativa Extraordinária, da 501 Legislatura 

Leia-se: 

21 Sessão Legislativa Ordinária, da 501 Legislatura 

Janeiro 1997 
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Atas das 2131, 215', 2201!, 2211!, 222', 2231, 2241 , 2251 , 2261 e 2271 Sess6e:~ 
Deliberativas Extraordinárias, realizadas em 3, 4, 1 O e 11 de dezembro de 

1996 
{Publicadas nos DSF de 4, 5, 11 e 12 de dezembro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No cabeçalho das sessões, 

Onde se lê: 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Leia-se: 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da SOjJ Legislatura 

ATA DA sa SESSÃO NÃO DELffiERATIVA, 
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 14 de janeiro de 1997) 

Retificação 

Na fala do Presidente, na página 2131, 1• coluna, sobre o 
Projeto de Resolução no 1, de 1997 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O projeto será 
publicado e, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, a frm de receber 
emendas, nos termos do art. 401, § 1°, do Regimento Interno, a partir de 17 
de fevereiro próximo, quando terá início a sua tramitação. 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O projeto será 
publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1°, do Regimento Interno. 

305 
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Ata da 7!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Levy Dias, Ernandes Amorim 
Ney Suassuna e Romeu Tuma 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE E X p E D I E N T E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães
Antonio Canos Valadares - Artur da Távola - Benedi
ta da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Canos 
Bezerra - Canos Patrocínio - Canos Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo 
Suplicy- Elcio Alvares- Emília Fernandes- Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pe
reira- Francisco Escórcío- Freitas Neto- Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena • Íris Rezende- Jader Barbalho 
• Jefferson Peres - João França - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro • Josaphat Mari
nho - José Agripino - José Alves - José Bianco -
José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júlio Campos - Júnia 
Marise • Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Manuce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna ·· Odacir 
Soares • Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon- Ramez Tebet ·Regina Assumpção- Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma
Sebastião Rocha - Sérgio Machado- Teotónio Vi
lela Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing -
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 80 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 111 Secretário em exercfcio, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal, a escolha de nomes indicados para 
cargos cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência. 

MENSAGEM~ 51, DE 1997 
(NV 36197, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da 

Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e 
nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do 
Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n2 93.325, 
de 1 51 de outubro de 1986, no art. 54, inciso 11, alfnea 
a, e no art 55, do Anexo I ao Decreto n2 2.070, de 
13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor EDGARD TELLES RIBEIRO, Ministro de Se
gunda Classe, do Quadro Permanente da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil na Nova Zelândia. 

Os méritos do Ministro EDGARD TELLES RI
BEIRO, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 13 de janeiro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N2 4/DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasflia, 7 de janeiro de 1997 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbr~ea. 

De acordo com o art 84, inciso VIl, da Consti
tuição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Servi
ço Exterior, aprovado pelo Decreto n2 93.325, de 111 

de outubro de 1986, no art 54, inciso 11, alfnea a, e 
no art 55, do Anexo I ao Decreto n2 2.070, de 13 de 
novembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena-
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lo Federal destinada à indicação do Senhor Edgard 
Telles Ribeiro, Ministro de Segunda Classe, do Qua
dro Permanente, da Carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Nova 
Zelândia. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o país e curriculum vltae do Ministro de 
Segunda Classe Edgard Telles Ribeiro, que, junta
mente com a Mensagem ora submetida à aprecia
ção de Vossa Excelência, serão apresentados ao 
Senado Federal para exame de seus ilustres mem
bros. 

Respeitosamente,- Lulz Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae 
Ministro de Segunda Classe EDGARD TELLES 

RIBEIRO 
Valparafso/Chile (brasileiro de acordo com o 

artigo 129, inciso 11, da Constituição de 1946) 13 de 
novembro de 1944. 

Rlho de Milton Telles Ribeiro e Maria de Castro 
Barbosa Telles Ribeiro. 

CPCD,IRBr. 
Curso de Prática Diplomática e Consular, IRBr. 
CAE,IRBr. 
Professor do Departamento de Comunicação 

da Universidade de Brasma. 
Terceiro Secretário, 26 de outubro de 1968. 
Segundo Secretário, antigüidade, 7 de maio de 

1972. 
Primeiro Secretário, merecimento, 1 O de se

tembro de 1977. 
Conselheiro, merecimento, 16 de junho de 

1982. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18 

de dezembro de 1989. 
Assistente do Secretário-Geral de Política Ex

terior, 1969. 
Assistente do Chefe da Divisão de Difusão Cul

tural, 1978f79. 
Assessor do Chefe do Departamento de Coo

peração Cultural, Cientifica e Tecnológica, 1979. 
Asssistente do Chefe da Divisão de Divulga

ção, 1980. 
Chefe, substituto, da Divisão de Divulgação, 

1981/82. 
Agregado, 1982183, a serviço do Instituto Brasi

leiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). 
Chefe da Divisão de Serviços Gerais, 1989/90. 
Chefe, Substituto, do Departamento de Admi

nistração, 1989/90. 

Chefe da Divisão de Coordenação Administrati-
va de Postos no Exterior, 1990/92. 

Los Angles, Cônsul-Adjunto, 1972175. 
Guatemala, Segundo-Secretário, 1975m. 
Bissau, Encarregado de Negócios, 1981. 
Los Angeles, Cônsul-Geral-Adjunto, 1984/87. 
Lagos, Encarregado de Negócios de 1987. 
Quito, Conselheiro, 1987. 
Nova Iorque, Missão junto às Nações Unidas, 

Ministro-Conselheiro, 1992196. 
VI Sessão da Assembléia Ordinária da Organi

zação lntergovernamental para Assuntos Marftirnos 
(IMCO), Londres, 1969 (membro). 

IV Sessão do Comitê de Transportes Marftimos 
da UNCTAD, Genebra, 1970 (membro). 

Subgrupo de Exportação do Grupo de Trabalho 
lnterrninisterial sobre Construção Naval, Rio de Ja
neiro, 1970 (representante do MRE). 

Grupo de Trabalho na preparação do Relatório 
da Delegação do Brasil à III Sessão do Grupo de 
Trabalho sobre Legislação Marítima Internacional, 
Genebra, 1971/72 (membro). 

III Sessão do Grupo de Trabalho sobre Legisla
ção Marftima Internacional da UNCTAD, Genebra, 
1972 (delegado). 

Representante do MRE no 322 Festival Interna
cional do Filme de Cannes, 1979. 

XXII Sessão da Conferência Geral da UNE8-
CO, Paris, 1983 (delegado). 

Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do De
partamento do Serviço Exterior. 

NOVA ZELÂNDIA 

Dados básicos 
Nome oficial: Nova Zelândia 
Área: 268.700 Km2 

População: 3.6 milhões (1996) 
Densidade demográfica: 13,2 habfkrn2 (1995) 
Ungua: Inglês 
Data nacional: 6 de fevereiro 
Capital: Wellington 
Sistema de governo: Partamentarista 
Chefe de Estado: Rainha Elizabeth 11 
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro James 

Brendam Bolger 
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Donald 

Charles Mckinnon 
Embaixador no Brasil: David McKee (cumulati

vo/Chile) 

Economia 
PIB: US$ 61,7 bilhões (1995) 
Moeda: Dólar neozelandês 
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Câmbio: NZL$1,00 = US$0.54 
Principais setores de atividade (% sobre o total 

do PIB-1991) 
Fonte "The Economist" 

Indústria 17% 
Finanças e negócios 15,1% 
Serviços públicos 11,7% 
Comércio 16,3% 
Transportes e comunicações 8,1% 
Agricultura, silvicultura, pesca 7,3% 

Comércio exterior/1995-US$-fob 
Fonte: FMI 

Exportações: US$ 9,1 bilhões 
Importações: US$ 6,6 bilhões 
Balança comercial: US$ 2,6 bilhões 
Corrente de comércio: US$15,7 bilhões 
Principais produtos exportados: bens industria-

lizados, carne, laticínios, 
produtos silvículas, metais, lã. 
Principais produtos importados: maquinaria, 

têxtis, petróleo, plásticos, equipamentos de transpor
te. 

Principais parceiros comerciais: Austrália, EUA 
e Japão. 

Política Interna 
Em 12 de outubro/96 foram realizadas na Nova 

Zelândia as primeiras eleições par1amentares no 
novo regime de representação proporcional, aprova
do por referendo de 1993. O chamado MMP ("mixed 
member proportionat"), calcado no modelo alemão, 
substitui o sistema que estabelece maioria simples 
("first-past-the-post"), ao estilo inglês, observado no 
país nos últimos 80 anos. O Par1amento, unicameral, 
passa a contar com 120 cadeiras, das quais 65 a se
rem preenchidas por eleições distritais (sendo. 5 re
servadas à minoria etnica dos maoris) e a 55 restan
tes por voto partidário (no regime anterior todos os 
membros do Par1amento eram eleitos por distritos). 

O Partido Nacional (atualmente no poder) obte
ve 44 cadeiras, o Trabalhista alcançou 37, o "New 
Zeland Rrst", 17 cadeiras e o "AIIiance", 13. Os dois 
últimos são partidos vigorosamente emergentes, de 
tendência populista-nacionalista. 

Os resultados exigiram a formação de um Go
verno de coalizão, experiência inédita na história po
lítica do país, habituado desde sempre ao reveza
mento dos partidos Nacional e Trabalhista no Gover
no e na oposição. Após vários dias de negociação, a 
coalizão formou-se entre o partido Nacional e o 
"New Zealand First", o que significa que o atual Pri-

meiro-Ministro, Jim Bolger, deverá permanecer por 
mais três anos no poder. 

Política externa 
À parte as relações bilaterais com a Austrália, 

a Grã-Bretanha e os EUA (pelas características es
peciais de que se revestem), a região Ási-Pacífico e 
a que desfruta da mais alta prioridade na política ex
tema neozelandesa. Vem de longa data o envolvi
mento polftico e econômico da Nova Zelândia com o 
Pacífico Sul, região em que aquele país concentra a 
maior parte de seus programas de assistência externa 
para o desenvolvimento, sendo muito ativa a participa
ção neozelandesa (inclusive corno fonte de recursos) 
nos diversos organismos regionais do Pacífico Sul. 

A Ásia constitui, como um todo, o principal 
mercado para as exportações neozelandesas e a 
fonte da maior parcela de suas importações, ocu
pando o Japão posição de grande preponderância 
nesse relacionamento, seguido· da China, República 
da Coréia e países da ASEAN. 

Formalmente, a Nova Zelândia é parte, com a 
Grã-Bretanha, do denominado • Acordo das 5 potên
cias", que inclui Austrália, Malásia e Cingapura; e 
com a Austrália e os Estados Unidos, do ANZUS, 
ambos alianças militares de defesa regional. Contu
do, após a imposição, pelo Governo da Nova Zelân
dia, de normas que proibiram o acesso a portos neo
zelandeses de belonaves a propulsão nuclear ou 
com armamento nuclear, a aliança do ANZUS tor
nou-se inoperante, embora até hoje não derrogada 
formalmente. 

O envoMmento neozelandês na causa anti-nu
clear tem igualmente criado para o país divergências 
crónicas com a França, pela invariável oposição dos 
sucessivos Governos neozelandeses à provas nu
cleares francesas nos atóis de Mururoa e Fangatau
fa. 

Os assuntos ligados ao desarmamento rece
bem tratamento prioritário por parte da Nova Zelân
dia, especialmente no que se refere aos esforços 
para conter o desenvoMmento e a utilização de ar
mas nucleares, bem como para proibir as provas at
mosféricas ou subterrâneas para quaisquer fins. 
Neste contexto, a Nova Zelândia apoiou desde o iní
cio o projeto australiano que se transformou no Tra
tado de Rarotonga, pelo qual criou-se zona desnu
clearizada no Pacífico Sul. 

Mantendo reivindicação de soberania sobre ex
tenso setor antártico, a Nova Zelândia tem longa tra
dição de atividades científicas naquele continente. 
Tendo sido um dos signatários originais do Tratado 
Antártico e integrado todos os organismos do cha-
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mado Sistema Antártico, a Nova Zelândia procura 
atuar de forma intensa nesse âmbito. 

Na área econômico-comercial, a Nova Zelândia 
preocupa-se especialmente com os problemas que 
afetam o comércio dos produtos agropecuários, de cu
jas exportações depende enonnemente sua economia. 

Relações Brasil-Nova Zelândia 

Brasil e Nova Zelândia estabeleceram relações 
diplomáticas em 1964. A visita pioneira do então Mi
nistro das Relações Exteriores, Celso Amorim, à 
Nova Zelândia, em 1994, contribuiu para elevar o 
diálogo político entre os dois Governos, necessário 
ao adensamento das relações bilaterais. 

No âmbito multilateral, são diversas as áreas 
para as quais convergem os interesses dos dois paí
ses: desarmamento e não-proliferação, meio am
biente, Antártica, direitos humanos, comércio inter
nacional de produtos agrícolas. Brasil e Nova Zelân
dia são ambos membros do Grupo de Caims, que 
reúne os países interessados na liberalização do co
mércio de produtos agrícolas, e do Grupo de Valdf
via, que congrega pafses do hemisfério Sul para de
finir posições comuns em matéria de meio ambiente. 

No plano bilateral, as relações beneficiam-se 
do crescente interesse da Nova Zelândia em expan
dir seus horizontes diplomáticos na América Latina e 
da importância que a política externa brasileira tem 
atribuído à Ásia-Pacífico. 

Em 1996, foi assinado Acordo Aéreo bilateral, 
que deverá estimular o intercâmbio de turistas e de 
empresários, promovendo, assim, maior conheci
mento das respectivas culturas e permitindo a identi
ficação de novas oportunidades comerciais. 

Existe interesse recíproco no desenvolvimento 
da cooperação científico-tecnológica, havendo sido 
identificadas áreas para exploração conjunta, tais 
como preservação ambiental, reflorestamento, ocea
nografia, tecnologia agrfcola e de pesca. O "New 
Zealand Dairy Board", que reúne os produtores de 
leite da Nova Zelândia, mantém um escritório de 
representação em São Paulo e tem demonstrado in
teresse em realizar investimentos e contribuir com 
aporte de tecnologia no setor de laticínios no Brasil. 

Outro importante fator de aproximação entre 
Brasil e Nova Zelândia é o diálogo entre o Mercosul 
e o CER ("Cioser Economic Relations"), acordo que 
reúne Nova Zelândia e Austrália. Duas reuniões já 
foram realizadas, desde 1994, visando à troca de 
experiências entre os dois agrupamentos. 

Em 12 de setembro de 1996, o Governo brasi
leiro decidiu abrir Embaixada residente em Welling
ton, havendo o lado neozelandês decidido, de sua 
parte, elevar o nível de operações do escritório co
mercial que mantém em São Paulo, o "Tradenz•. 

VIsitas de autoridades brasileiras à Nova Zelândia 
1994- Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim 
VIsitas de autoridades neozelandesas ao Brasil 
1996 - Ministro do Comércio Philip Burdon 
Atos Bilaterais 
Acordo sobre Serviços Aéreos (1996) 
Comércio bilateral - 1995 

Exportações do Brasil: US$45, 1 milhões (1995) 
Principais produtos: papel, suco de laranja, mo

tores, sapatos e tecidos 
Importações pelo Brasil: US$42,3 milhões 

(1995) 
Principais produtos: metanol, leite em pó, pasta 

química de madeira, frutas 

Intercâmbio comercial Brazii-Nova Zelândia 
1991-1995 

1991 

Exportações 24.518 

do Brasil (fob-
US$ mil) 

Importações 5.834 

p/o Brasil (fob-
US$ MIL) 

Balança 
mercial 
milhões) 

co- 18.6S4 

(US$ 

Intercâmbio 
(US$ milhões) 

30.352 

fonte: MICT/SECEXIDTlC 

1992 1993 1994 1995 
Z7.170 30.014 32.370 45.149 

9.373 13.605 13.253 42.307 

17797 16.409 19.117 2.842 

36.543 43.619 45.623 87.456 

Cerca de 40% da pauta de exportações brasi
leiras para a Nova Zelândia concentraram-se, nos 
três últimos anos, em quatro itens: papel para impri
mir ou para escrever, suco de laranja, calçados e 
fumo destalado, curado. 

A maior participação na pauta de importações 
brasileiras provenientes da Nova Zelândia tem sido 
do grupo de produtos leite e laticfnios, que repre
sentou mais de 50% do total das importações em 
1994 e 1995. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 
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MENSAGEM N11 52, DE 1997 
(NII37197, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

~')e conformidade com o art. 52, inciso IV, da 
Const!,tuição, e de acordo com o disposto no art. 
56, § 1 11, do Regulamento de Pessoal do Serviço 
Exterior, aprovado pelo Decreto n11 93.325, de 111 

de outub(O de 1986, e no art. 40, § 111, do Decreto 
n" 2.070, tie 13 de novembro de 1996, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo faze~·. do Senhor José Marcus Vinicius de 
Souza, Minis:tro de Primeira Classe, do Quadro 
Permanente, 1.ia Carreira de Diplomata, para cu
mulativamente com o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à f·1epública de Trinidad e Tobago, 
exercer o cargo 1je Embaixador do Brasil junto à 
Comunicada de Dominica. 

Os méritos do l\1inistro José Marcus Vinicius de 
Souza, que me indtL"Ziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elev,:1da função, constam da anexa 
informação do Ministén\') das Relações Exteriores. 

Bras ma, 13 de jar ~e iro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N11 7/DP/ARC/G-M'IqEfAPES 

Brasl).ia, 8 de janeiro de 1997 

Excelentfssirno Senhor Pr, esidente da República, 

De acordo com o art. 84, ,inciso VIl, da Consti
tuição, e com o disposto no art. 56,§ 111, do Regula
mento de Pessoal do Serviço ,Exterior, aprovado 
pelo Decreto n11 93.325, de 111 de c. 'utubro de 1986, e 
no art. 40, § 111, do Decreto n11 2.0.70, de 13 de no
vembro de 1996, submeto à aprec. iaçã.o de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Men&lgem ao Sena
do Federal destinada à indicação do· Senhor José 
Marcus Vinicius de Souza, Ministro de Primeira 
Classe, do Quadro Permanente, da Ca-rreira de Di
plomata, para cumulativamente com o Cé.'rgo de Em
baixador do Brasil junto à República de Trinidad e 
Tobago, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à Comunidade de Dominica.. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, ~informa
ção sobre o país e Currlculum Vltae do Emb. 'aixador 
José Marcus Vinicius de Souza que, juntamemle com 
a Mensagem ora submetida à aprecia~ o de \ 1/ossa 
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal 
para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, - Lulz Fellpe lamJ. .-ela, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae 

Ministro de Primeira Classe José Marcus Vinf
cius de Souza. 

Fortaleza/CE, 21 de outubro de 1945. 

Filho de José Colombo de Sousa e Yolanda 
Gurgel de Souza. 

CPCD,IRBr. 

Curso de Prática Diplomática, IRBr. 

Bacharel em Direito, UnB. 

Curso do •1nstitu de Commerce lntemational•, 
Paris. Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento 
para Chefes de Setores de Promoção Comercial - V 
CTASECOM. 

CAE,IRBr. 

Terceiro Secretário, 25 de novembro de 1967. 

Segundo Secretário, antigüidade, 13 de outu-
bro de 1970. 

Primeiro Secretário, merecimento, 111 de março 
de 1977. 

Conselheiro, merecimento, 20 de novembro de 
1980. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 15 
de dezembro de 1984. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 22 
de dezembro de 1994. 

Assistente do Chefe da Divisão da América 
Meridional, 1967/68. 

Assistente do Chefe da Divisão da Amazônia, 
1968172. 

Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de 
Base, 1979181. 

Agregado, 1981185. 

Secretário de Controle Interno, 1993195. 

Paris, Cônsul-Adjunto, 1972175. 

La Paz, Segundo Secretário, 1975m. 

La Paz,' Chefe do Setor de Promoção Corner
cial,19n. 

La Paz, Primeiro Secretário, 19nfl8. 

La Paz, Encarregado de Negócios, a.i., 1976 e 
1978. 

Genebra, Ministro Conselheiro, 1985/88. 

Genebra, Encarregado de Negócios, a.i., 1985. 

Bogotá, Ministro Conselheiro, 1988193. 
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Bogotá, Encarregado de Negócios, a.i., 
1990/93. 

Port-of-Spain, Embaixador, 1995/96. 

Programa de Cooperação com a Marinha, rela
tivo à visita aos Portos de Letícia e lquitos, 1968 
(representante do MRE). 

I Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Vene
zuelana de Cooperação Econômica e Técnica, Cara
cas, 1971 (assessor). 

V Conferência das Nações Unidas sobre Co
mércio e Desenvolvimento, Manila, 1979 (delegado). 

XI Sessão do Conselho da Organização Inter
nacional do Açúcar, Londres, 1980 (delegado). 

XI e XII Reuniões Plenárias do Grupo de Paí
ses latino-Americanos e do Caribe Exportadores de 
Açúcar (GEPLACEA), México, 1979 e Panamá, 
1980 (subchefe). 

Grupo de Trabalho de Integração da Amazô
nia, 1968 (representante-suplente do MRE). 

A disposição da Missão Guianense em visita 
ao Brasil, 1968. 

A disposição do Ministro da Indústria e Comér
cio do Paraguai em visita ao Brasil, Paraná, 1968. 

I Reunião Extraordinária e 11 Reunião Ordinária 
de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, Bra
silia, 1969 (membro). 

11 Reunião do Subcomitê Vial Pan-Amazônico, 
Manaus, 1969 (representante do MRE). 

A disposição do Cerimonial para as solenidades 
de posse do Senhor Presidente da República, 1969. 

Viagem de Estudos da Chefia do EMFA às Re
giões Oeste e Norte do Brasil, 1970 (representante 
do MRE). 

IV, V, XVIII, XXII, XXVI, XXVII, XXXI e XXXIII 
Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo da 
SUDAM, 1968/70 (representante do MRE). 

XL, XLI e XLV Reuniões do Conselho Delibera
tivo da SUDAM, 1971 (representante do MRE). 

A disposição da Secretária Geral Adjunta para 
Assuntos da África e Oriente Próximo, para a prepa
ração da visita do Senhor Ministro de Estado aos 
Países Africanos, 1972. 

Seminário sobre Exportação de Serviços, Bra
stlia, 1975. 

XII Reunião Plenária do Grupo de Países Lati
no-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar 
(GEPLACEA), Rio de Janeiro, 1980 (delegado). 

Seminário Nacional sobre o Projeto Princir,C:tl 
em Educação para a América Latina e o Caribe da 
UNESCO, Brasnia, 1981. 

11 Reunião da Comissão Brasil-Iraque, Bra.sflia, 
1981 (delegado). 

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Angola, 
Brasnia, 1982 (delegado). 

V Reunião da Comissão Mista Cult,tlral Luso
Brasileira, Brasma, 1982 (delegado). 

Festival Internacional do Cinema 'dm Moscou, 
1981 (chefe). 

Conferência de Parlamentares do Hemisfério 
Ocidental sobre população e Deserwolvimento, Bra
sília, 1982 (representante do MEC). 

VIl Reunião da Comissão M'l'.sta Brasil-Hungria, 
Brasma, 1982 (delegado). 

III Reunião da Comissã.o. Mista Brasil-Cabo 
Verde, Praia, 1982 (delegado). 

IV Reunião da Comisf.ão Mista Brasil-ROA, 
Brasma, 1982 (delegado). 

XIII Reunião Ordiná~1.a dos Chanceleres dos 
Pafses da Bacia do Prata., 'àrasília, 1982 (delegado). 

XXII - Sessão da (;tJnferência Geral da UNEs
CO, Paris, 1983 (delega,r'Jo). 

Visita a Paramari bo, Cai ena e Kourou, Progra
ma de Cooperação co.m a Marinha. 

IV Reunião de, Comissão Mista Brasil-Iraque, 
Brasma, 1984 (dele-r,:~ado). 

XIV Período Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral da Organização dos Estados America
nos, OEA, Brasr/,a, 1984 (delegado). 

Sessão 'Especial das Partes Contratantes, 
GATT, Geneb·ra, 1985 (delegado). 

VI SeSf/áo do Grupo lntergovemamental sobre 
Países de Menor Desenvolvimento Relativo, UNe
TAO, Gene'ora, 1985 (delegado). 

IV R'eunião Preparatória sobre Minério de Fer
ro, UNCT AD, Genebra, 1985 (chefe da delegação). 

Re.união do Grupo de Altos Funcionários '
GATT, 'Genebra, 1985 (delegado). 

neunião Especial do Conselho de Repre
senta•ntes f.obre Notificação, Consulta, Sol• '1 de 
ControvérF.ia e Vigilância, GATT, Genebra, 1985 
(del1agadn). 

Se são Regular do Conselho, GATT, Genebra, 
19'85 (rJelegado). 
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ConferênCia das -Nações Unidas para revisar 
todos os aspectos do conjunto de princípios e regras 
multilateralmente acordados para o controle de práti
cas comerciais restritivas, UNCTAD, Genebra, 1985 
(delegado). 

XVII Sessão do Comitê do Tungsténio, UNe
TAO, Genebra, 1985 (chefe da delegação). 

IV Sessão do Comitê sobre Cooperação Eco
nómica entre os Países em Desenvolvimento, UNG
TAD, Genebra, 1985 (delegado). 

Comitê sobre Restrições de Balança de Paga
mentos, GATT, Genebra, 1985 (delegado). 

Reunião Ministerial do Sistema Global de Prefe
rências Comerciais (SGPC) Brasília, 1986 (delegado). 

I Sessão do Grupo lntergovemamental de Peri
tos sobre Definições e Metodologia empregadas, na 
base de dados da UNCTAD sobre Medidas Comer
ciais, UNCTAD, Genebra, 1986 (chefe da delegação). 

Sessão do Conselho de Representantes, 
GATT, Genebra, 1985/86 (delegado). 

III Sessão do Comitê Preparatório, GATT, Ge
nebra, 1986 (delegado). 

X Sessão do Comitê Permanente para Desen
voMrnento da Cooperação relativa à propriedade inte
lectual, OMPI, Genebra, 1986 (chefe da delegação). 

Comitê de Peritos sobre a Proteção contra 
Contratação, Genebra, 1986 (chefe da delegação). 

XI Sessão do Comitê de Manufaturas, UNe
TAO, Genebra, OMPI, Genebra, 1986 (chefe da de
legação). 

11 Sessão do Comitê de Peritos em Proprieda
des Intelectual a respeito de Circuitos Integrados, 
OMPI, Genebra, 1986. 

Grupo lntegovemamental de Peritos sobre R
nanciamento Compensatório rle Quebras de Receita 
de Exportação, UNCTAD, Genebra, 1986 (chefe da 
delegação). 

XXV Conferência Internacional da Cruz Verme
lha, Genebra, 1986 (chefe da delegação). 

I Sessão do Grupo lntergovemarnental de Peri
tos sobre Minérios de Ferro, UNCTAD, Genebra, 
1986 (chefe da delegação). 

I Reunião do Comitê de Negociações Comer
ciais das Negociações Comerciais Multilaterais, De
claração Ministerial de Punta dei Este, GATT, Gene
bra, 1986 (delegado). 

VI Sessão oo Comitê de Transferêroa de T ecno
logia, UNCTAD, Genebra, 1986 (chefe da delegação). 

Grupo de Negociações sobre Bens das Nego
ciações Comerciais Multilaterais, Declaração Minis
terial de Punta dei Este, GATT, Genebra, 1986 (de
legado). 

VI Sessão do Comitê sobre Comércio e desen
voMmento, GATT, Genebra, 1986 (delegado). 

XII Sessão do Comitê sobre lnvisfveis e Rnan
ciamento Relacionado ao Comércio (1 1 Parte), UNe
TAO, Genebra, 1986 (delegado). 

XI e XII Sessões do Comitê sobre Produtos de 
Base, UNCTAD, Genebra, 1986187 (chefe da dele
gação). 

I Reunião do Grupo Negociador sobre Produ
tos Tropicais, Negociações Comerciais Multilaterais, 
GATT, Genebra, 1987 (delegado). 

I Reunião do Grupo Negociador sobre Artigos 
do GATT, Negociações Comerciais Multilaterais, Ge
nebra, 1987 (delegado). 

I Reunião do Grupo Negociador sobre Solução 
de Controvérsias, Negociações Comerciais Multilate
rais, GATT, Genebra, 1987 (delegado). 

Conselho de Representantes, GATT, Genebra, 
1986187 (delegado). 

XV Sessão Especial do Conselho de Comércio 
e Desenvolvimento, UNCTAD, Genebra, 1987 (dele
gado). 

11 Sessão Regular do Conselho Económico e 
Social, ONU, Genebra, 1987 (delegado). 

VIl Sétima Conferência das Nações Unidas so
bre Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1987 
(delegado). 

11 Sessão do Grupo lntergovemamental de Pe
ritos sobre Rnanciamento Compensatório de Que
bras de Receita de Exportação, UNCTAD, Genebra, 
1987 (chefe de delegação). 

XVII e XVIII Sessões dos Órgãos Administrati
vos da Organização Mundial da Propriedade Intelec
tual, OMPI, Genebra, 1986 (delegado), 1987 (chefe 
da delegação). 

XXX a XXXIV (I Parte) Sessões do Conselho so
bre Comércio e DesenvoMmento, UNCTAD, Genebra, 
1985 e 1986 (delegado), 1987 (delegado e chefe). 

IV Sessão do Grupo Negociador sobre Solução 
de Controvérsias, GATT, Genebra, 1987 (delegado). 

XLI, XLII e XLIII Sessões das Partes Contra
tantes, GATT, Genebra, 1985/87 (delegado). 

Colóquio Internacional sobre Produtos de Base. 
Paris, 1987 representante do Governo Brasileiro. 
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Conferência Regional sobre Produtos de Base 
do Sela, Guatemala, 1987 (subchefe). 

Seminário sobre Comércio Internacional pro
movido pelo Governo da Polónia, Varsóvia, 1987 
(representante do Governo brasileiro). 

Reunião Ministerial Latino-Americano Prepara
tória à VIl UNCTAD, San José da Costa Rica, 1987 
(subchefe). 

VI Reunião Ministerial do Grupo dos n, Hava
na, 1987 (delegado.) 

Reunião Norte-sul sobre a UNCTAD promovida 
pelo Governo da Noruega, Oslo, 1987 (repre
sentante do Governo brasileiro.) 

Sistema Global, de Preferências Comerciais 
(CGPC), Consultas Técnicas, Genebra, 1987 (chefe 
da delegacia). 

Estudo sobre a Disputa territorial entra o Peru e o 
Equador. Trabalho apresentado ao VIl CAE. IRBr. 

XII Sessão da Comissão de Assentamentos 
Humanos das Nações Unidas - Habitat- Cartagens, 
1989 (chefe da delegacia). 

Secretário de Assuntos Internacionais da Se
cretaria Geral, MEC 1981/85. 

Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, 
Brasil. 

Ordem do Mérito naval, cavaleiro, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do pacificador, Brasil. 
Ordem Militar de Cristo, Oficial. 
Stéllo Marcos Amarante, - Chefe do Departa-

mento do Serviço Exterior. 

COMUNIDADE DE ZOMINIC 
1 -Dados básicos 
Aréa: 
População: 
750.6 Km2 
78.800 estimativa de 1990 
Taxa de crescimento anual 1 ,0% 
Densidade demográfica 1 07 hab. Km2 
Religião: 
a grande maioria da população é católica 
Produto interno bruto: 
US$ 90 milhões 

taxa de crescimento real: 1987 - 4,6% 

1988-5,6% 

Renda per capita US$ 1.1 00,00 (1989) 

Taxa de desemprego: 11% (1989) 

11 - Breve histórico 

A ilha de Dominica a maior das ilhas de Bana
vento, nas Índias Ocidentais, situa-se entre Guada-

lupe, ao Norte, e Martinica ao Sul. Descoberta por 
Cristóvão Colombo em 1493, foi disputada pela Grã
Bretanha e pela França até 1805. Os primeiros colo
nizadores foram os franceses, que chegaram à ilha 
em 1632, mas, entre os séculos XVII e XIX a ilha 
passou várias vezes da dominação francesa para a 
britânica. 

Entre 1832 e 1940, Dominica foi administrada 
pela Grã-Bretanha como parte das ilhas de Barla
vento. Em 1940, tomou-se colónia britânica, separa
da politiCamente daquelas ilhas. 

A autonomia administrativa de Dominica foi al
cançada em 1958, dentro da Federação das fndias 
Ocidentais. em 1967, Dominica foi elevada à categoria 
de Estado Associado à Grã-Bretanha até que, em 
1978, a independência foi obtida, passando o país a 
ser membro da Comunidade Britânica Foi adotado o 
Sistema republicano par1amentarista de governo, sen
do o Presidente da República o Chefe de Estado. 

IH - Sistema de Governo 

Dominica possui um sistema de governo parla
mentarista do estilo clássico. A Chefia do Estado é 
exercida pelo Presidente da República, com funções 
basicamente cerimoniais. 

A Chefia do Governo é exercida por um Primei
ro-Ministro, que é o lfder do partido majoritário na 
Câmara dos Representantes. 

O Poder Legislativo e exercício pela Câmara 
dos Representantes e pelo Senado. A Câmara esta 
composta por 21 membros, eleitos por voto univer
sal, direto e secreto, para um mandato de cinco 
anos. O pafs está dividido em 21 distritos eleitorais. 
O Senado está formado por 9 Senadores, nomeados 
pelo Presidente da República, cinco dos quais por 
indicação do primeiro-ministro e os quatro restantes 
pelo Uder da Oposição. 

Os Ministros de Estado são, necessariamente, 
membros de uma das casas do Legislativo. 

O Poder judiciário é exercido pela Corte Supre
ma de Justiça do Caribe Oriental, que conta ainda 
com uma Corte de Apelação e uma Corte Superior, 
além de tribunais distritais. O Chefe do Estado no
meia os membros do Poder Judiciário. A instância 
judiciária mais alta reside no Conselho Privado bri
tânico. 

O país não dispõe de forças armadas. As tare
fas de defesa são exercidas pela polícia, que conta 
com cerca de 250 elementos, estacionados em 20 
delegacias. O Comissário de Polícia responde dire
tarnente ao Primeiro-Ministro. 



314 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Dominica faz parte do Sistema de Segurança 
Regional (RSS), composto pelos países memores 
da OECS e por Barbados, com o apoio ostensivo 
dos Estados Unidos da América. Tal sistema foi ins
titucionalizado após a invasão de Granada. em 
1983, como uma forma de combater o tráfico de dro
gas no Caribe e, subsidiariamente, prestar eventual 
assistência em assuntos de defesa externa cu inter
na aos pequenos Estados ilhas. 

IV- Relacionamento com o Brasil 

As relações foram estabelecidas com a inde
pendência da Comunidade de Dominica. Sendo a mis
são diplomática em Roseau, cumulativa com a E!1ibãi
xada em Port of Spain, criada pouco tempo depeis. O 
relacionamento bilateral, pouco intenso, tem sido, ccn
tudo, correto, sem quaisquer incidentes. 

A maior parte das comunicações entre a Em
baixada em Port of Spain e a Chancelaria domini
quesa diz respeito a pedidos de apoio, por oarte do 
Brasil, para candidatos a postos em organismos in
ternacionais, assuntos protocolares e eventuais so
brevôos de aeronaves militares ou passagem de va
sos de guerra da marinha brasileira por águas JUris
dicionais daquele país. 

Após a última apresentação de credenciais. 
houve, de certa forma, uma intensificacão das reia
ções bilaterais, pelo estabelecimento de um diá!ogo 
mais fluido, baseado no conhecimemo recíproco cos 
agentes diplomáticos. Nesse contexto, Domrnica re
cebeu a visita de várias missões de cooperação téc
nica da ABC, que ensejaram a participação do Pais 
na reunião regional de cooperação técnica brasiieira, 
realizada em maio de 1991 na Embaixada em Part 
of Spain. Dominica tem necessidade de diversificar 
e aumentar sua capacidade de cultivo e vê nâ cco
peração brasileira uma fonte importante ae conheci
mento para aplicação imediata. 

DCS/19-12-96 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N11 6/97, de 7 do corrente, do Ministro ce Esra
do de Minas e Energia, referente ao Reauenmer::c 
n11 1.162, de 1996, de informações, do Senaacr ..;csé 
Samey; 

N11 538196, de 9 de dezembro último, do Minis
~rode Estado dos Transportes, referente ao Requeri
mento n11 936, de 1996, de informações, do Senador 
Freitas Neto; 

N11 596196, de 27 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado dos Transportes, referente ao Re
querimento nl1 1.045, de 1996, de informações, do 
Senador Jade r Barbalho; 

N11 1.135196, de 26 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado da Fazenda, referente ao Requeri
mento n11 1.074, de 1996, de informações, do Sena
dor Eduardo Suplicy; 

N11 1.140196, de 27 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado da Fazenda, referente ao Requeri
mento n2 1.031, de 1996, de informações, do Sena
dor Humberto Lucena; 

N11 1.146196, de 27 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado da Fazenda, referente ao Requeri
mento n11 1.070, de 1996, de informações, do Sena
dor Eduardo Suplicy; 

N11 1.147196, de 27 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado da Fazenda, referente ao Requeri
mento n11 1.079, de 1996, de informações, do Sena
dor Eduardo Suplicy; e 

N11 2.304196, de 20 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado da Justiça, referente ao Requeri
mento n11 768, de 1996, de informações, do Senador 
José Eduardo Outra. 

As informações foram encaminhadas, em có
pia, aos requerentes. 

Os requerentes vão ao arquivo. 

N11 1 .138196, de 27 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado da Fazenda, referente ao requeri
mento n2 1.055, de 1996, de informações, do Sena
dor Gilberto Miranda; 

N11 1.141196, de 27 de dezembro último, do Mi
!listro de Estado da Fazenda, referente ao Requeri
mento n11 1.054, de 1996, de informações, do Sena
dor Lúcio Alcântara; e 

N11 2.303196, de 20 de dezembro último, do Mi
nistro de Estado da Justiça referente ao Requeri
mento n11 1.084, de 1996, de informações, do Sena
dor Lúcio Alcântara. 

As informações parciais foram encami
nhadas, em cópia, aos requerentes. 

Os Requerimentos ficarão aguardando 
as informações complementares na Secreta
ria-Geral da Mesa. 
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PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 2, DE 1997 

(N° 281/96, na Câmara dos Deputados) 

AproT& o a to que renoYa a couceaai.o 
da RiDIO PIPOM Dlll ITAJIIItA t.TDA. para 
aJtplorar aarYic;o d.e rad..i.od.ifua&o ao
nora - oncb. média na ci.d.ada <ia Ita
bi.ra, &atado d.a Ki.J1aa Gerai a. 

O COlfGUSSO JQ.CIOHI.L decretas 

Art. 1 • . Fica aprovado o a to a que •• rafara o 

Dec:reto afn•. ela 13 d.a d.as~ro d.e 1,,5, que renowa por das 

aAOa, a partir da 5 de -.i o de 1g93, a eonceaa&o outorgada A 

R.id.io .71toa d.. It&bira Ltda.para explorar, •- direito de 

t&XCluaivi.d.ade, aarriço da rad.iod.itu.lo aou.cra - oDd.a Mc:U.a :c.a 

cidade da Itabira. &atado de Ki.D.aa Oeraia. 

data de •ua publicac;&o. 

MENSAGEM!'/~ U38, DE 199~ 

Senhore1 Membros do Congres.so Nac1oni.l.. 

!'los lrfmQ,j do an.. J?, lnctSO xn. combU1ado com o ~ J• do ltt. ru. d.a 

Cunsutu1çio Federai . .submetO i .apn:cuçio de: Vossa.s Excc!l!nc1as.. .companbado de Expos1çio de 

\1otJvos do Senhor ~~n.I..SU'O d.e tlt.ado das Comuruc3Ç0e.s.. o ato consunte do .Decreto de 13 de 

..:eu:moro ae 1995. que "Renovt1 a concessio cU R,jd,o Fifom de: I~ Lld.L, para e:w;plonr 

-crv1ço ck radJochfiJ~O sonon c:m ond.a m~dta.. n.a ctdadc ác: itatnn. Es~o de ?vtmas Gerau. 

' 

'~ 
:1~ 

:ie :-lot.~·;os n9 :18, de 07 de ::!eze:nbro de 1995, do Sen!':o~ 

.:!e :::st.ddc ::!.as .:::::'!'.U."":l.cações. 

S:z:c•l•nei.ss.:.:::1c S•nnor PresJ.dente c.t RepublJ.ca, 

Su.t:u~e't.o d consJ.derac;:Ao de Vossa =:xcei.~ncJ.a o .:.:lcluso Processo 
.:.C:::l:..:~..:.st::-.:t':..:.vc '1• ~3000.JO:-t9/93, em que a :<.ádJ..:: :::..!::::::! d• :t.aiara 

:::::-.cl!ss..:.ona.=-:.3 :=.:: sar·:::.y:= ..:e :-:!laJ..::::.:.!".;.s4o :ionor:a em anca :"\&a.:.a. 
-:~ .:::...:.a:::.e .:.e ~~.lo.:.=~- .::s-.::a=o .:.e ;-;::.:".OS ,:;~=~:..:>. so ... .:.:::.:.~.l ::-enovaçáo ::o 

·:::.qenc.:., ~I! st:.a ;::o:-:::essAo cor :"\aJ.s ::ez .!nos. 

~. ,;., :::':lnc~ss.io ~n .!lor~c., ~::;..:. =u-:.:;.r:JaC1a d sc=.:.eaade pelo Jecret:o 
.,~ 38.:38 .::e :3 ::e ac:-.:._ ::a ~963. -:uol_:::,.cc ~!T'. :9 sucsequent:e. :::::Jrn 
:..:-• .:.::.:.o ::.e- •;.:._cenc.:.o er-. ·:lS :je :-14!.0 ce .983 .:l.d.'t..o~ oe ;:uc.!.:.:::açáo d.o res-
:::e:::o:.:.vn c:::ntra't.o d.e concess4o no :).:.ar~;:-, ::!.:.:::::.3.:... senoo o prazo :-esl.-
~ua.i da c:Jt:crqa :""L4n-:..:.:::1o pe.:..a Decreto .::e ~J ae ~a~o ae 1991, :tevendo .s. 
:-e~avaçao . .:"-SO aer:e:-.:.=.a . .:cor:=-•r a par-=..:.= d.• :;:s ó.e maJ.O ae 1993. 

:; • :J ped~do d@: :"@!nova.::;: Ao an.:ont~a-se .:.~St:-".:ido de aco:rao -:::::lm a 
.ea..:.s.l..aç.ão ~ol..:.cave.~. • a em..:.ssora es't.a f·.;.nc.:.onanoo :::1en't.!'O aas carac-:e
::-::.s-:.:.cas ":.et:::'l.J.C-'iS 4 e ia at::-:.tluJ.das por es't.e M:::.n.:.s't.•:r.:.o. 

. ~os t.an:1o:s :1o s 37, do ar-:. :23 da C.:~nse.::tul.::;:!o, o a't.o Oe :-e
ovação s.oo.en't.e ;Jroauz.:.ra e:e.:.o:os ~eqal.s aocs ::lel.:.t:erac;:ao ao Conqresso 
.s.c.:.o!".a.i., ao qu.aJ. :leve r a ser !"eme't.J.:lo o ?!'O::esso aQ:!I.J.n..:.st.rat:l.VO pert:.:.
en't.e, que es't.a a.:om-pa.nn.a. 

Respel. -=osa.men't.e. 

LEGISLAÇAO CITADA 

O.Cn't.o d.e :J de C.ezemoro d• 1995. 

Renova a concess.&o da R4dl.o flfo:» d{ 
!tabl.ra Lt:d.a •. para expJ.orar serl.'l.Ç:.: 
de radJ.od..:.!us.4o sonora em onda med..:.a. 
na c..:.d.aae ae r t.a.Dl.ra. Estado d.e X..:. na! 
GaraJ.s. 

O VtCE-PRESIDEN'TE DA REPUBLICA. ::o exerciClO c: 
::.sr~o de PUSIDD'TE D& REPUBI.ICA, no uso a-os n.rJ.bUl.Ç6es que l.hl 
contere• os ares. 84, J.nc:J..SO IV, a 223. capu't.# da Con:st.l.t.tJ.LÇ.to. a no: 
termos do an. 511, 1ne1so !,d.o Decreto n9 88.066, d.e 26 de JaneJ.ro dt 
:983. e t.ando em vl.S't.a o que cons~a do Processo .:..Clm.l.nJ..st:rat.Lvo :: 
33000.000149/93. 

C E C R E: T A: 

~. l g Fi c: a r•novad.a.. de acordo ::-cm o an. 3 3 • S 3 'J, dt 
La.l nll 4.ll7, de 27 d.a aqoseo de 1962, por ;.o (der) .a.nos, a pan.1.r at 
05 cte.. aaJ,.o de 1993, a conce•a.lo oueorqada à Jt.64io TUoa de It&J:Iirt 
Lt.da. pelo Cecreeo nll 88.238, d• 18 oe aDrJ.l de 1983. pu.b.I.J.cado •• !.~ 
suD•eqUen't.e, cu)O prazo resJ..d.u&l !o.1. :nantJ.d.O pelo Oecret.o de lO at 
ma.1o de 1991, para explorar. se11 dJ.rel.'t.O da exc:.LusJ.Vl.dada, s•rv1.ço dt 
C'&d.a.odltusAo sonora ea onda m•dl.&, na CJ.áa.de de 1t4bl..ra, Estaoo de !11.· 
C~&S GeraJ.s. 

Paráqrato ú.n.J.co. A explorac;:.&o do s•rv1.ço de rad.l.odJ.!usAo. c~.:. J ~ 
~~torga ê renovada por es't.e D•creto. :-eqer-sce-4 pelo COd.l.QO BrasJ.-
.~.eJ.rO cte Teleeomu.Dl.C&çOea, l•.ls subaequeneas a seus requ..l ... ntoa. 

.\.n. 2Q t•~• aeo soaen't.e produzJ.ra ete1.tos l.eq&.La apó• 
dalJ..ber•ça.:t do Conqresao Hacl.ona.t.. no• 't.at-mos d.o i 3 g do art.. 223 :ia 
Con.at.J.'t.Ul.ç&o. 

A.r't.. 311 Es't.• Dacra"r.o entra em v1.gor 
pubh.caç4o. 

elrasil.:.a. :3 d.e 'ãezemDro:::te 1995; :74'" da I:Jdepend.•ncla. e 
.:!a Republ.l.,a .• 

CONSTITUIÇÃO 
ltEJ"tJm..CA ~A DO IM.Sil. 

IIII 

Trm.o IV 

Do Puout l.J:.GI::.oi.ATI\o 

·------··--------··--.. •• ........... # ••• -' 

XII - apro<Qr os aaos de cor>a:ssao c ~·açólo de cor>a:ssao de cmassoras de 
rad>o • lcla'lsólo. 

TtMn VIII 

o.o... ... Son..L 

(,Y'flll.() v 

1C71õ 

An. llJ. Com~'"\4.: :w> Pod..:r ,E.,o-'UII\0 ou1or~1r c rcno~~~r ~o.:o•-.:..:).).10. f)l.:rnm.~IO c 
~u&Ot'U~ par.a o K:f'\ IÇO de r:.thochlus.:\o soraor;1 c de sons c lllt.;I~J,:Il!l.. ~n ;td.u o 
pnnop.o cb complcnlC''1l.1rtâadc dos sn.acma~ pra aôo. publico c csc;n;jt 
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~ 1 .. O Cont:rcuo N-..-.on;al ;aprcc&ólra o ;uo no pr:uo do iU1 ~~- ~ 2 .. ~.: -4 ··.;a 
tOCUr do rcccbamcnto c1.1 nw:ns..1t,'Cm 

, 
0 

• .... • 0 0 0 ., "' • 0 0 0 0 '" " 0 '" 0 • O " '" • • • • • • "'"' • o • "' • o • o o • • • • O .. o • o O • o • I 0 t 1 I 1 : ; 1 : ~ : ' 

~ ::J: =::!?.:: :·A.:: ~ .. C!"fJ~;: CA:'')E~ 
~,::-.:.::~:..:-.:R~A :r;r,~:..ICA 

::.:::ER.!NC: A 
:.::iE11 

: ::::t:RE33ADA 
.... .:...;üN7·.:. 
:::1Z~TA 

:·&."-'::.;; :,: :::-:.;~(; 
AA:z.:~ ?Zi;='C't~ DE :7A2IM :.:DA 
~e-novaç,a~ ·:I~ -..:-..J.t :)rg~ 
.:onc~~~a: ?ar~ e:-:ec"J.ta::- ~!!'~V1::o oe- r~alc-c..:..:·.::.!Sa: 
.3Vnora e :r. 'naa a::ed~a. .;-..:J u ?r a:.:;; 't"!'ve ~e·.:. : er:n-:
: 1na.l. e=. 05 :Je mal. o ae- :.993. 
~ed1do !pre!!len:.adc tem"e~: l vamente. 
Fteau.1.are~ a ~;..tuacac :.ecn1ca e a v1aa ~c.c:..~t.ár1a. 
?ele· deter:..tr.ento 

RAD:: F!FOH DE ::'ABIRA :.TDA. o:once~~.:.on&:-lb 
~e:-v1co de raol.Odl.t·~~A.o sonora em ond.a mc!d.ia., r.b c.:.:iaa~ dé' 
::ABIRA. E:!!:t.aoc oe ~:NA:; GERAIS. :-eq,uer. no~ presentes aut.oz. 
:-er.ova<;.!o pr-azc o~ vu~:e:"lCl.a da :::oncee!IAc., :::.:.J~ :ermc 
: :nal ocorreu em 05 o~ mal..:. d~ 1993. 

DOS FATOS 

l. Median"Ce o Decreto nr. 88.238. de 18 de abrll. de 
1963. publicado no Diario Oficial da Uni ao de 19 ee~int.e, 
RADIO FI FOI! DE !TABIRA Ll'DA foi au~or1zada a explorar. J;>Or 10 
anoa. o serviço de rad.iodifudo aonora em onda media. na cidade 
de ITABIRA. Ea~ado de MINAS GERAIS. 

2. A out.oraa começou a vi&'orar em 03 de maio de 1983. 
data d.a publicaçl.o. no Di&r1o Oficial da Unil.o, do re8pect.ivo 
contrato de conceaaio. 

3. CUmpre obeervar que ciurant:e o per1odo de viaencia 
da outor•a a enticiade nA.o sofreu qualquer advertenc1a ou 
penal1d.ad.e por deeC1JJDPr1ment.o A lea:1e1a.c&o a que ee submeteu nG 
qualidade de conceeaionUia d.e serviço de radiodifual.o ~ que 
est&'o em andament.o oe Proceeaoe de Apuraçi.o d.e In.fraçlo de nre. 
50.710-000947/93 e 53.710-000330/95. conforme In!ormacao de !la. 
72. 

DO ~ITO 

4. O C6d1&o Braeileiro de ~elecomun~cacoee. 
J..."lstituido pela Lel nr. 4.117, de 27 de e.a:osto de- 1962. 
ee'tabelece oe pra.zoe de 10 (dez) a.noe para o ~erviço de 
E'&d1odifua•o .eonora e- de 15 (quinze) anos para o !lervicc de 
";elev1.eao. que poderio eer renovado e por per iodos truceae~voe e 
!.au&ie (art. 33 parAa. 3o.). periodoe. eeeee man'tidoe pela atua.l 
Conat1tu1ç6o (art •. 223- par&.a. 5o.). 

:-:-- ac: r-:-.: .::~:n ) a:-:.lil:' 4..:.. 
··.::-:::o -:--:"" ::--:. a.:: e:--.:::.::::.aae~ .;-..;,;. oe~e2are:n <'.!. :-e:-:Jcv,_::b.. ::: :;:::--!.:: 
.:o· .. ~- :-...:.-:.::-g:"'. ~"'e-·:-=- r~ .1.:.::-::...i::..:- ::--::-~u~r:.=ne-r.: · :·rs:=:: :::-.:;:-;.-:-:-r.:-:-

;:ra.:::- .::..:::-:;:-~t-rl.::::.::: -:-:--.t.rt- .:, €.: ~ext: 1 ~ 
i!'.C -::e:-m.:.:-.c. c:: :-~~p~c:::.vc. pra..::'-' 

:-. ..:. 

'(ra.=: ·::..~~!"'.:!.9. 0-:-~'ta .::::-.-:-~~s.;c :~v.:_. !-õ-. -=~=--=.: 

::.:-:.s.. n: :t:..~ :: -=~ :-:-;a:.:. a.; :.~s.; ;:>o:..:: c:mec::.u ~ ·.-::.i::-~:- ~::-..•... 
:..96:": :.o:.:: ~-=- put..l:cacaC' oc ::-e~;.oec:lvc 

':.:-.::~:::::::5-ao :-;.: ::..ar::.:: ::::.:l.a..:. d!'l ~lr.1~..:. c- >:~ e::-!'::c~ .:;·..::-!..:.:.::.~ -:o 
~·~::-rga ::::>::-~--:; :na:-.::C::!:. ?e.:.c- praz:, !"e~:..oua:... ::-c::.::.:-::e .::~~=-~:: 
~~·.:-:-e':.::;.. o.o dl.~ :.·. -:.e :nal:) :;le 199:.. ~ubl::.caa;:. no [:::.arl: :::.:.:..::..:. 
_:-.::.a.~ de :.::: .::'1...1:'!':~-=iuer.:~. 

::. ·:' pedlco de- r~novac!.C> da out.craa. Core ~rr:. ~:O.:!lJ:T:.~ :·::. 

;;r:--:.oco.:.:zado :-:e~t.~ ~:.::.1et.êr::.o no d~a 07 oe Jane1r-:. :39:2. 
;cr-:.ant.o :.empe~-:.::.vament.e. ·...;,ma vez o:;.ue o prazc l".ab:...:. :;.a:-~ >:e!':e-
~e-t".J.~:"l!:lent.o. c-':l:::cr~e ex~s'to no numero 6 ec1ma. e!!- :-c:::;.ree-r.c~ 

05/l.:./9: a 05/02/93. 

3. A ~equerent.e t.em :!eu quadro ~ocletárlc ~·.;:.cr:.=aao 

;:-el.a ?ort.&rla .:.076. de 17 d~ aa:oet:o de :..993. com a !leS'U:..nt.e 
:om.po8.1-;a.o: 

COTI.STAS COTAS 

.UI Z DE !1ENEZES ". 000.000 
". OO•J. 000 C!LIA !1EI.U:.S DE !1ENEZE.õ 

TOTAL :.000.000 

lO. O quad.ro d1ret:ivo da conceecnona.rl.a, a;:-r:..vad-:.o ;·e.l.a 
Portaria nr. 239. d.e 18 àe e-et.embro de 1986. e aeelm ::ompos-=.o: 

DIRETORES GERENTES - LUIZ DE !1ENEZl!S 
':ELIA IIEL::.Eõ DE !'.ENl!ZES 

U. em1e~ora ee encontra o~rando :-eiir.Jl~rmente. 
den~ro d.ae caracte:-!.st.l.cae tecn::.ca,. Que lh~ !oru. a'tr:.:~u!.d.a,.. 
conforme mencionado a~ tle. 72. 

12.. ! rearu.lar a slt.uaç&o da concerunonar~a ~:-a.nte o 
Fundo d.e Fiscallzac&o d.ae Telecomun::.ca.r;Oes. ::onforme lr.::on1.acao 
lle !la. 73. 

.L Con~u.~.:.~a:.. :;;...::.a.!:.:-: ~ac1ona: àe---n«'=. .. :..:-:.:..:··.;.~a; 
--~rli:.~ou-~~ ~ue ~ ~:-.::.c.ao~ !IOClO"' ~ d::-.:.Q-e:::~!. nac 
__ -:.:-a'-·b.!!,~al:\ ~!! _.;.~::..te:!: :::.~·:.,.,;·e.~-: a::..:.•.: .:.: ~~e\.!~ ?araQra::..:. 
_.;-:re~.:- ... ~:.. n~'. :.3t:. <..:.~ :: ..1,;- :-:-v~r~.:.r:· j~ .:..;-:.-

?~::a-~e:i:-t. ::-~~=-·r~-.e-:- ;u~ : ;:-r~=: :::!" ::.~~:.:::. 
_:.:raea :!:"~r . .J: :-·~:::·:.!.:::.. ::.:~·:e-!':. ~":"- ... : ;;-. ;.ar-::.:- :.:-:-

~9.3:::.. e-m v:.!:.~ !1. =.6.:-.-..::~r..:..;a.:. ;-r!I..Z:. .:::e-. .:.-...:.::~•:;. ;.c!" 
• ~:.-ret.v oe : ::'! ma::.:.. ::.~ :.?3: 

.:.JNC:.:.J5AC 

:!!"CC ~c~:.o. =:ui~r 1mo~ c encam::.n.na:ner-.:: ::o~ 

;re~ent.e~ .!ut.o.e Ve~~:-"":.amen:...: ::ie Uutoraa~ ab .5ec:-~t.arl~ :te-
: .:.~ca.~.l::açao e ü·.Jt.orsa~. ~a:-a pro~~eír'..llment.o. 

C3 _de out.ubro ~5. 

,)6/~~ 
:::.::•A BEA!!liZ .;.r+~·;.; DE CAMPOS A!!REU 

AõõiSTENTE JURII::ICO 

(À Comrssào de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO No 3, DE 1997 

(N° 300/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conceaaão 
out.orqad.a à Reei• Gaúc:h& Z•ro Hora d• 
CCIZIIUD.1.c:aça•a Ltd.a. ~ boje per't.ULc:ent• 
à RBS TV 011 FLOlUANÓPOLIS S. A. , para 
explorar ••rviço d• rad.iodifua&o d• 
80JUI • imaqena ( teleYia&.o) na c:l.d.ade 
de Plorianópoli.a, Bat.a4o d• Santa 
Catarina. 

O COJIOJlaSSO HJ.CIO!O.L dec:retat 

A.rt. 1•. Pica aprovado o ato a que ae refere o 

O.cr•to afn•. de 26 de julho de 1994. que renoYa por qui.nz.• 

&D08, • partir de .fi de julho de 199~. a conc:e•a&o outorgada à 

R.ecle Gaúcha Z.ero Hora de Co-.m.ieaçl5•• Ltd.a.. hoje pertencance 

l JtBS TV c!e Wlori&D6polie S .A., para ezplorar, •- direi to de 

e.xc:lu..i.v1cl&4e, aeXTi.c;o d.e rad.iod.ifua&o de acne • l.JZI.&qena 

(td.,ialol ,.. c1dacloo de Flor1&D6polia. 

Cal:&riDa-

l:atado de Santa 

Azt .. 2•. K•t.• Decreto Lec;i•lati.YO ea.tra - vigor na 

data de aua public:ac:lo. 

MENSAGEMN°59S,D€ ~ 
Sennores MembrOS do Congres.s.o Nactonai. 

.~os terrno5 do Jrugo o~.9. tnc:JO xn. comtnnaao com o ~ 1• do arugo 22J. da 

Ccn:s.muu;jo Fcéerl.l. suometo a apreClaç.1o de V o~ Exce1êncta.s. a.çomoanha.do ae E.tpoS1ç1o ae 

:-.toLtvos ..:~o Senhor ~tmJStro de E.sW1o da.s ComuntcaçOes. o ato con.swne do Decreto Oe 26 de 

".Jiho !!e i 994. aue "Renova a c:or.cemo outorgaáa t Red.e GaUcta- Zero Hon de Comumac;oes 
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T_.;á.a •• ~OJe pe~..tncente% R.BS TV ée F1onznópoh.s S. A .. pan. exptoru .s.ervtço de ruilOCIJfu.sJo de 

sons e :.m:tgens nelevls.iO). na. cté.ldt: ae Aon:u~ópolts. Estado ae Sam~ C.a.W'1n.l.~. 

Bru!hA. ::9 de .... tho ae 1994 

0i w~-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 50/94, DO MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES. 

Sublllet:o ã apreCl.aç.io Qe Voaa• !:xceJ.tnCl.4 O l.nC.l.I,UO Preces•,:~ 
A.dal.nU~ra'tlvo n• 29820.000169/92•80. •• que • IUtS TV de florunocoJ.u 
S.A.. •ll:eCU't.an't.e d.o ~•rv1ço lle rad.J.odl.f1.1a.io de !lOna • l.t~~.aqens 
lte.&.evl.sâ.o), na cl.d.I!Cie ae florJ.anopoJ.l.s. Est:aâo Cle S•nt:• Cat.ar.Ln.a 
sollclt.• r•novaç.i.o Cl.o Pr&.&O d.e vJ.qenC:l.A ae aua conc••••o ~o:- m.a.1.s 
qu1.nz:e ano a. 

2. O pecU.ào de renovação encon't.rs-sa aevta....nc.a 1nst.nua.c-, a~ 
acordo com a leql.sJ.açào ol'l)l.l.c•vel • a ast..aç.io aau tunc1o~nao aen~::=. 
aas c.arac"terl.st..:..ca3 t.acnJ.c•s a aJ..s at.r1buidas por es-c• !'!inJ.st:•r.:.c:.. 

J_ ~os t.•.nDO• do S JO 110 ar-:.. 2.23 114 Con•t.tt:.ul.c;:.io. o ac.o a• 
rano••ç•o S'l1Minte proctur.l:tlli eteit.os J.eq&J.s apos a•U.barac;:,i.;::, ao 

:cr-.:;:-essc :-.l~7:ona4. i'tlrt~ ono~ o~vera se:- reme":.lOC ~ o:-ocessc 
dc:..-.:::.:-.::.s:.:-~:. ::: ?er:.::.ne~ti: :Jl.le est.tl 4=ompanna. 

D.JAUUt. BAS1'0S D.E: MORAIS 
~:.n:.s-:.:-~ o~ E.s:.aao aas ::omunJ.eacões 

LEGISLAÇÃO CITADA 

-...lho d.e 1994. 

;;tenova 6 con.cessjo out.orqada 4 Re 
Ga~.och.a Zero Hora a• Comunl.C&<;c 
!.t..d3., hoJ• pert.enc:ent.e 4 RBS -rv 
rlortanocoll.S S.A., para exp.J.or 
ser·.rtço .:l.e r&diJ.OClitu.sjo ae sons • ~:!'. 
ger~s ·:.elevuàol. na ctdad.e oe flor~ 
:10t=JOil.s. Est.aao ae S4n.t.a C4t:arJ.r:.a. 

O PRES!DEJII'TE DA R!:~LICA. :10 uso c:las at.nbUJ.c;Ões que . 
~=nterem os ar't.s. 84 • .LnClso !'.J, e 223. -:aput.., da con.Stlt.UJ.çâo. ~ ."'.: 
:.e r-Dos do art.. 6", .~.ncJ.so :, Co Oecret.o n.t 88. OE6, o e 26 de J&neJ.ro 
.983, e t.enao em Yl3t.A o q'.Je consea ao Proc-esso nQ 2982C.Q00169/92-8" 

:OECRE'!A: 

Art. 1 v Fica =enovad..a, O.e .scoroo com o ar-c.. 33, S 3" 
da tel. :-~Q 4. ll7. ae 27 de aCJo•co <1e 1962. por qu.;.n:e anos. • part:. 
=.e 4 a~ .. ulho ae 1991. a coneéssào âet'e.rlCU a R.-d:e C..r.ic::na - Zero Ho:
cle ComutncaçÕea Lt.d.a .. Pelo necreco nv 79.644. ae J <1e ru.1o de l!n
':o1e i?•rt.eneent.• ta RBS '!"V de FlorlanoÇ)oiis S.A .• cu1o prazo res1.d1.1~ 
-:l4 oueorqa !o1 :r:tant.1d.o pelo Decret-o de lO de .U.lCl áe 1991. p.ar 
execut.ar. !lem d.irel.'CO d.e exc.Lu.stvld.~d.e, servlço d:e rad.iod.ifus&o c 
son:~ e ~:M.qens ( te.J.ev~..sào 1, Cl.d.&d.e de f lOrJ.a.nopoil . .s, t:s-caao c 
San't.a C!.t.arJ.~A. 

Paráarato ú.n.lco. A. ezecuç:.io do servJ.ço de ra.d.J.oâltu.são. =·.q 
out.orqll e renovada por est.e o.creeo. :-eqer-!!e-á peJo Cód:iqo Br&sl.J.el.:
ce Telecoan.mJ.eac;Ões. -'.e .li suosequent.es e se~s requ.J.~nt.o•. 

Art.. :!'1 E•t.e at.o soaent..e proe1u:1ra eteit.os leQ&ls apo 
del.:.beraçáo c:o Conc;res•o Naclon.al, no• t.er=os do S J• do art. • .223 a. 
Const.it.•açào. 

A.rt. 3' EJt.e Oec:ret.o en-:.r•rá em v1qor na c:t.ea d• SU.é 
puOliC4Çà:). 

Brasilia. ~IS de julho 
:o6v da Repi.Ltllica. 

.;t.e 1994: 

0 {.y/~ 
':I 

~~ ...,\~. q Gl.. "-"--"--

RBS 1V DE FLORIANÓPOUS S.A. 

Comoosu;:ao ac1onâna da emoresa. cem a respectrva relação dcs ac1omstas e 
respecnvas parnc1paç0e5: 

one__t::a lfotsl<V 
ayme ::>1ro 
emando_<:~o e::>< Ll%3 orrea 
l'_"""'-""acheco ::>t 'O!SJ<V 
~ ua o ::;c neldet'_..,_etzer 

.tan:oa ><amon Dvoslo n 
•oae_..-ectro ::>tro!BICY 
olo I ltlf'O -

(À Com1ssão de Educação.; 

4 
4. 

14 . 
4 
4 

14, 

14. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO No 4, DE 1997 

(N° 301/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o a~o que reuova a co:c.caaai.o 
àofor1c1& .i Tn.J:VIsÃO CHAPJ:CÓ S.A. 

para explorar ••rvio;:o d• rad.i.od.ifuaio 
da aona • .i.maqena na c:l.cl&da de Chapa
có, Zatado de Santa Catarina. 

O CONORZSSO NACIONAL dacra~a: 

Ar~. 1•. Fica aprovadO o aeo a que se retere o 

D•=r•to a/n •, d.• 9 da agoa-co do 19 94, t;'!• re!lova por q-u::a• 

ano•. a partir de 17 de aqoaeo d• 1993, a c:onc:aaalo deferida .i 

'l'aleviaAo Chapec6 S.A. para explorar, direl.to da 

-.xc:luaividada, ••rvic;o da radiodifuaio da son.a e un.agana 

c:idada de Chapec6, E•eado da Santa Cat&rl..na. 

Art. 2•. Eate Oecre~o L~i•lativo ene:-a em vigor na 

d.a~a d.e •ua public:aç~o. 

MENSAGEM N" 635, DE 1994 

Nos ...,... ela orúJO 49. illl:iJa xn. ca~~- <em o t 1• <1o aruao m. <1a 
ConSinu;ç~c>Fedorll....-a~ciO v-&celb>au. acan~ciO E.rpoaçtociO 

M.,.._c~a--•~•c""'--·""'-.. c~aCII:ftiDoeldo 
._ciO 199<. qao .._a._ .....,....SOa TcleYuiD Chapocó S.A.. pon CJIII
..mço ele~ clt -• .,_na adaclt do C!lapoc:ó. ~ele Saata ~·-

~!~Iz2!Ç,> ,.. 
.•....•.......•....•.....•.•.............. 
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DA OftGAI'UlAÇÃO DOI P'OOEJtU 

••••••••••••••• , ••••••• s ••••••••••••••••• 

·······················--··············-
Att. 49. E dA com~énc~ nclusiva do CongrnJO ~ 

1- ~~~ def.nitivwnente ~ tr~ KOrdos ou 
1101 tne~ioNís que ec..-retcm encargos ou campromas.os 
t;e\'OSOS .10 P*ifnóiiiO n.ecioNI; 

I - avtOtVM o~,.,_ di Rtpubka a dedarar ~ 
a c~rar a pa. • permllll' que fotças Hlr~a lraMIIMt 
~lo t~rrltono n«IONII ou nrie pcrmo~MÇ<Mt tempotar~. 

~ - aprowll lfticibas do Podft E.«utrwO r~f•r~n 
a a~JYtdade-1 ""'~ates. 

XV - a\ltorv• r~f~crndo t conwoc• pkbtsc• 

)M - autori&M. ~ terrll indtgenn. a r.poteçAo t o 
IIQfOWtlt.lm~ ck r«UftOS htdncot e - ~~ t ~· dt 
nqucr&ü rNntf .... 

XW - •ow• pr~~fttt a 4Mnaç6o ou concHs.Ao 
dr tttr•• CNbk• catn atu ~not a cbl lN t ~Mos 
fW<'Uifn. 

•··••······•··•·•·•••••·•••·•·•··•······· 

res~ados os caJOs ()f'IPV't~OS ~ lf!t cornp~ • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••. 

• - autonur o Pr~s~nt~ ~o VJCr·Pr~~ dA Res» M ZZJ. C~• ., ,_., ~ ~ ~ ~ 
bl•ca a w av~urem do P11s. qu~ • avsenc .. ~·c~r • auucriMo. pcm llio • ..._iD pere o ~o 11r ~ 
q\ltl\Z~ dsn. AIÜO ICinO'I e dt 1DN • ~ abwt 18do O~ eh 

rv - apr~ar o rstado ck> ~few ~ • int~jo f~ral. ~ dolllillenw ......... púll6co. f!ill&lUt 
autoruar o ~stado * ~bO. ou su~ndcr q~iquef ~ dotsws 
mf:dodas. --- ----
f!AO':.If!; :s;::~ ,::~=:~~ !s ~n ~=:;: K.n• 56 '-= 
14!-gt51<1\1YI. 

VI - mvdM temporan~nte su.1 ~-

\'11 - rLUr~nticaremUMraçaoparaos~utadosF~ 
,.,, • os ~Nidorf's. em cada ~i~tura. pare a kb~•· 
obwt'l.a4o o qut' d•s~m ~ •tts I !;-0. I. I ,3. a e I ,3. t 
2. L 

'w1lt - r. ... , para cada ue-rc•c10 fin'"'""o • rf'muner.;ao 
do Prr-..drnlf' ~do v ... ~-Pr .. ~KJt-nl~ d• R~puDioc• ~do\ M.nowo~~t 
<X E~- ob:ocr.ofdo o q~ do~m os MU. I~- I: I ~J. • 
e l~l. ~ 2 .L 

IX - tuf'll' anu.,,...... as contas PI'"~ prto Pr~• 
dtnte- c:s. R~.c• ~ «ne<.., QS re-latonot w»re- 1 ut'Cuç.a 
IJo5 pWI~<n ~ .pe-rno: 

X - fisciNM e contraia~. ~'- cu por qu~ 
~ suas Cnas. os ~os do PC!Mr ÜKwwo. ~neluldos os da 
~man1strtÇ~ ndlr$: 

)Q - t~ ~~ ptf'Vf'\l~io ~ 'SUol COITI!)t'têncll ~~ 
em fKe dllavlbuoc;ja norm~• dos 0\Ros Podere-s; 

XI - apr«iar os ecos ~ concrss.6o ~ rmow~io dt con
cuwo eH ~miSiO'IS 0e radiO~ lel~1WO; 

XJI - ~sc~t óois wr~oos dos mflnbros do Tr.tNNI. df 
Conus da Un"": 

lras.111a, 1• de AfJO•~ 

$1.1-.t.O .6 aprKlaçio de Vos-ea E.celtftet&, o Uw:t'õle6 P'tOC:-.11•0 
A~ini•t.rnt.vo nt 50120.000.314/t.)* - qua • Ta1..-u~e. ~ S . .A, 
eonc•••1ohÃt1a do ••rYtC:o d• rad10d1f\laio oe IDM • 1....,.,... ~"'~• 
c:ir:lade a• cnapec6, E1tado d• sanc.a Catulu, aoUctu C'W%\OYação do 
pra&o da vtqtnc:t• de ... coN:ee•ão por M.&• qwtllae .aa.. 

J. o p.G.LdO ele renoYação eneartt.r•-•• cMYt~t.e ln.ac..Nie» 4•• 
acordo eo. • 1e9S.alaç:ão - ~~rlqo.r. "' a .. c.çio MU t:uct.OAaftda: oatlUO 
a.• carac:t.er.bt:.1c .. tkn.ieaa a elA at..rllN&.a. po.l' ••c.e nau~•rtc.. 
3. Moa t.•n.o• do t 3' 4o art. 223 d.a toutJtau"io, o •~o de 
rertOYação •a.ente prOGVatra ere1toa leqaia ·~ dellberaçio d:O 
Conqraaao Kacton..l. a qv.• d•••r• ••r r-(.1d0 o proceaao 
adll1n1at.rat1YO pertinente. que eau ac_,.,.,... 

Jl:eapre1 toa-.ttt•. 

LEGJSL4ÇÀO CITADA 

o.cnt.o ae OJ a ~aosto 4e ltt4. ~ 

Renoe"a a concHaão ooc.oqada 
Tel..-laio Cha.pec6 s .A. ;>&&& equ.ora. 
ten-1ço 44 r&cUOCI1tua4o d.e •ona 
1...-. .. aa c1csaae ele C'!\.apecó,. t•~c. 
de suu cat.ariu. 
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O PKSIDD'I"' DA ~C&. no v•o 4UI aUUN.lCõelt qge lht 
=ont'er- 01 ar't.a. 14, 1nc1ao IV, a lll. cS.a CCUUI'C.lt:;u~o. a noe tezwc& 
:!O oHt.. 6', o.nel•o I, d;a O.Cre~D ,.. 11.061, u z' dia jAJWJ.ro ele Ltll. 
• ·anao .. vut.a o qu.a couc.a _40 Procaaao n• ~OilO.OOOJU/tJ. 

o r: c • r '!' A: 

Art· 1• r1ca re~acl&. ce acordO ca. o an. ll. S l•. 
da LaS. n• 4 .111. ~ 27 fSe aqoac.o cse 1112 .. f!OI' -1• qull\ae ·~· • 
par~l.r de 1.7 da aqoato c:ta Utl. • c:oncaaaao 4atar14a • Tal .. laao c~
p.c:O ! .A, cu'a o"t.Or1Ja pr1.a1~1•• to i c:on.cedl.S. • IU.lo a Tal .. teao 
Cl.llt.ura 5.A. "alo oecn~o nt tl.tO,, âa lO d! jull\o <UI U11 ._que, .. -
dJ.anta cu•o c.a .-preaa. tranatarlu a conceaaao para • Tal .. laao CM~
cô s.A, conto:.. [JrPOatção aa Mot1Yoa n• 11/tl-QI. c:la 7 H jull\0 d:a 
191 l. sendo o pra :ao raalCU&l cS.a out.orqa .. nt.tCo pelo Oecnc.o de LO c a 
:u.J.o cJa l9tl. para IJtiCU.t.ar .... dlratto de ••c:l~o~•lYldacle. warY&.ço oe 
ra<3104U'uaão 4e 1ona • 1uqen.a. na C14a48 oe ChapecO. tat.acla oe suta 
:::•t•ru~.a. 

P1rãqratc Un.Lco. A. exec:v:c;io do aer'\"1ÇO cse radio4J.haaio, ca.1• 
out.orqa • renovHA -por ••~• Decreto. reqer·••-• ;>elo C641.to aruJ.leJ..co 
de TelKa.&~~~icaçõe., l.eU auDaeqUIM"'.~•• • aeya reqa.l ... fttoa · 

Ar~. l' ~ata ato aaeeRta prochlau·• efeito• leq-&11 •• cJa11-
~•r•c;io Cio Conqreaao N&c1ona1, naa ter.oa Cio 1 Jf do an. 2%3 ela c:ona
t..l.t.utçÍio. 

.u-t.. l• tat.a Decreto •n~rarâ - viqor n.a o:at.a ele aua ~u.Ol.l-
caçãc. 

l!lraa1l.1a .. I d.e acosto C1e lttt; ~ 731 4a Indepen.d.ncia • 10•• 
d• ltepU..bl.Lc&. 

Q;~ 

1H~- .. ~l ~~l~'-

POI'Iaftl ~ 077 , de 11 cM abril de 11 19 

0 DI~R DA OIRET'ORIA RP!GIOHAL DO DEPARTAMENTO NACIQ 

NAL DP! T!:U!COHUNICACOES EH P'LORIAHOPOLIS, no uao de auaa atribuic;Õaa 

e tendo em Vlata o que conata do Proeaaao nQ 29106.000169/87, 

R B 9 O L V E: 

I - Atlt.Orlzar. noa termoa do art1qo 101 do Regulam•!! 

to do• Sarvi,;oa de Radlodifu•io, i T!L!V'ISIO ~ S/A., com aeda 

:-.a cidade de~ E1tado de Santa Cat.arl.na, a etetu&r a sequ1.nta 

tran.sterêncla de açÕe•: 

DE: LUIZ CARLOS PESSOA BRASIL 

PARA: IONB: PACHECO SIRO"t'SitY 12.010 açÕaa pref!. 

renciaia nominati-

II - Em conaequinc1.a. o quadro •ocl.•tirio da entid.ade 

!1.cará aaaua. con•tituidot 

CO'r'ISTU 

ANTONIO OBET KOE:RICH 

A.LDO SEBERIANO OLIVEIRA 

ARLINDO FRANCISCO PHILIPI 

ADELIA M.l.RIA C. Al1IN 

A.DMAR GONZAGA 

ALOISIO ACASlO PIAZZA 

ALTMIRO ROGERIO PRILIPI 

ADELAIDE DA SILVA JARDIM 

ADA FI LOMENO FONTES 

ARMANDO t.UIZ GONZACA 

AFONSO NI!:HUES 

ALOYSIO GENTIL DA COSTA 

A.LPISIO BLASI 

Aln"'NIO P:OWALSitl 

AJn'O!fiO MOCESTO PRIMO 

ARLINDO ANTONIO HULSE 

AR'THtJR ANTONIO M.EN~carro 

ACHILLES IALSIMI 

ARTHCR 'I'HWOORO DA LUZ 

ARY JtARDEC BOSCO fiELLI 

ANTONIO AUGUSTO CASER 

ORD. 

Jl. 040 

5 .aos 
5 .~05 

1. 995 

22.020 

2. 005 

1.000 

3.000 

17.015 

PRBJ'. 

288.350 

60.075 

60.075 

57.065 

57.065 

57.065 

35.045 

4.130 

37 .o•o 
57.065 

)).035 

605. HO 

33.035 

33.035 

ll.035 

33.03S 

54.065 

)).035 

43.060 

53.065 

•• 005 

V>.LORU CU 

319.390 

65. o ao 
65. o ao 
59.060 

79.085 

59.070 

Ji.045 

4.ll0 

40.040 

H.OIO 

33.035 

611.105 

ll.035 

33.035 

)).015 

)).035 

65.065 

ll .035 

43.060 

53.065 

1.005 

ADRIANO Pilt&S SILVEIRA 

BRUitO MARIO SB:CHIII&L 

&I!IIMO JOSE SCHORR 

CARLOS AI.BEitTO S. LDfl I 

CIO CONES 

0.\VID LUIZ DOS SANTOS 

DIB CREREM 

DIBO I'ULVIO BERTOLUZZ:I 

EURIDU ANTUNES SEVERO 

EDY CDIOWZ LUFT 

EDISOII DA SILVA JARDIM 

ELIIO LEAL COELHO 

!:IUIAHI BITEHCOURT C. FILHO 

!UatCO MOSTI:IRO 

F&KJIAN1)() OSWAl.DO OLIVEIRA 

TLORI18CLA r. DK CAIIPOI 

P'UNCISCO EVANCKX.ISTA 

C&ORC& WINII::Z:Jtl!:.D WILO% 

GEIIOVEMCIO MATOS N'ETO 

CZ:1tALDO LUI1 S. JARDIM 

GzaAI.DO VALE LOPES 

CERMA.HO SPRICI!GO 

KAIIILTOH ADRIAIIO 

HDIRIQUI: ARRUDA RAMOS 

H.AJIOLDO SILVA 

H!INZ t.IPPCL 

HELMUTH NASS 

HKJtCILIA CATRARINA OE LUZ 

HYPOLI'1'0 J'I!SUINO MAI'RA 

HDVAL MELIN 

I.L.''l'O FRANCISCO CAMPOS 

IONJ: PACIIECO SIIIOTSitY 

IVAHY L.ENT'I DOS SAIITOS 

IVO SI!LL 

J ACQIIES SCHIIIIIDSIDI 

JAIU MEIRINHO 

JORCE HUIIJIERTO MACHADO 

JOSI LINO SCIIAPPO 

J'OSK LICIHIO LOPES 

J'OS& VITTIIINIUC'B 

JOSE AFONSO DA S. JARDIM 

JOSE CHI!REK 

JOSE MARQUES TRILHA 

JOSE OU.S 

J'OS& ELIAS 

J'OS& NUNZS DE FARIA 

JOSE SEARA POLIDORO 

li:IR.ANA ATKERINO LACERDA 

I.AERTH JIIIELLO 

LUil BOU: 

I..AURO LUI% LOPES DA SILVA 

LUCIO FREITAS DA SILVA 

LUU ADOLFO UA VEIGA 

LUIZ !! • ":"TISTO'M'I 

LUIZ E;:;>'!'!:VAN ROCHA FREIRE 

LUil EUCENIO BEIRAO 

LUIZ :nt.IPI! DA C.L. O'EÇA 

LUMA.R PRATES 

P1Aa.IA E. DA SILVA JARDIM 

P1AAIA DA C. J<RASS NIND!RAUER 

P1ARIA DA GRAÇA CA.KAAGO 

MARIO CE!ITIL DA COSTA 

MAAIO t.UU: DI: I'AJUAS 

IU.It'!'III'HO CA.LADO J'UWIOR 

MU.IO ORESTES BAUSA 

KA.UaiTT DAL CRAIIDK BORCU 

MIOIEL OAURA 

Nic:uBI. UVAl 

MILTO. LEITES DA COSTA 

MAIIAIR TROid D& OLIVEIIUt. 

NAt'RALIA ALV'Ui SCHIMIOT 

NEREtJ DO VALa PI:UIU. 

NA.BOR SOILICTI-. 

01111. 

lll.l40 

3.005 

2 005 

o 

2.005 

2.005 

11.01~ 

o 

Par. 

33.03~ 

33.035 

8.005 

33.035 

33.035 

]].035 

)8.0.t5 

13.010 

5.005 

54.065 

•. 130 

33.035 

33.035 

)].0]5 

JJ.Ol5 

Jl.OH 

H.065 

69.085 

57.065 

4 .l ]Q 

54.065 

se .o6s 
57.065 

57.065 

CJ .060 

54.065 

33.035 

33.03~ 

54.065 

28.030 

30.035 54.065 

23.799.425 18.571. 75~ 

33.035 

33.035 

~.005 112.140 

13.010 

5' .o65 

5.005 70.080 

l.OOO 35.045 

1.000 JS.04S 

A. 00! 

l.OOO 

21.025 

2.00~ 

4 .llO 

33.035 

54.065 

33.035 

3J.035 

25.030 

u .. o1s 
JS. 045 

o 
67.080 

54.065 

33.03~ 

54.065 

33.035 

SJ. 065 

33.035 

33.035 

54.065 

16.520 

33.03~ 

33.035 

JJ.OJ5 

33.035 

43.050 

33.035 

JJ.OJ5 

)J. 035 

54.065 

4].060 

54.065 

120.095 

57 .06S 

JJ. 035 
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)J.OJ5 

33.035 

8.005 

33.035 

33.035 

Jl.DJS 

38.045 

l].OlO 

ll8.14S 

54.065 

4 .lJO 

)).035 

)).035 

33.035 

33. OJ~ 

33.035 

~4.06~ 

72.090 

59.070 

4.130 

54.065 

54.065 

59.070 

59.070 

43.060 

54.065 

33.0J~ 

3J.OJ5 

65.080 

28.030 

84.100 

42.l7Ll80 

33.0JS 

33.035 

117.1<5 

lJ .010 

54.065 

75.085 

36.045 

36.045 

".130 

33 .OJ5 

54.065 

33 .OJS 

33. OJ5 

25. OJO 

12.015 

JS. 045 

8. DOS 

68.080 

75.090 

3J.0)5 

~4.065 

33.035 

SJ .065 

lJ ,0)5 

33.035 

54.065 

16.520 

33.035 

33.035 

JJ.03~ 

3J.035 

43.050 

33.035 

)3.035 

ll.035 

54.065 

4]. 060 

54.065 

120.095 

59.070 

JJ.OJ~ 
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conSTAS 

NELSON J'OSZ DIU 

MILTON OIAGUCONO DA SILVA 

NUNO CAMPOS 

OR:I.AltOO ODILIO ltOEaiCH 

OSlfALDO DAMA.SC%110 DA SILVA 

OLGA SOARZS na O. SCRJIID1' 

OIU.AHDO !IEC:XZR 

OSMUHDO N. D.A NQBUCA 

OOETE RNL\1.110 

PAULO HENJtlQUI I.IASI 

RAUL FERIIAIIDO Kl.ZIII 

ROIUU JOAQUIM CASCA.ES 

ROSEliDO VASCONCU.OS LUlA 

RODOLr'O EOUA.ADO SULLIVAH 

SAOI CAIRES B&JI.B&R 

SAOL OAICIAMI 

SERCIO FELIP& P. HULLI:R 

SIDNEY DAMI.UII 

SYI,VIO ORL.AHDO DAMIAifl 

VtCT'Oit P..-rt.ZB&Jl MCIU 'r% 

WALTER OSLI J:O&JI.ICH 

WALDIR BUSCH 

WALICEI !<!DEI ROS 

WILMAJt HENRIQUE 

YOLOO~Y BITTENCOUIIIIT 

:UJIZIIVL R. ftOIITU&C:JtO 

TO T A L 

OJID. 

5.005 

1.000 

112.140 

2.005 

31.040 

o 

24.251.320 

...... VALOIIa cu 
43.060 43.060 

33.035 JJ.035 

33.035 JJ.035 

60.075 65.080 
35.04 5 36.045 

33.035 33.035 
33.035 JJ.035 

54.015 54.065 

112.140 
33.035 33.035 
43.060 43.060 
33.035 33.015 
33.035 33.035 

8.005 8.005 
57.015 59.070 
33.035 33.035 
l3.C35 3l.035 

lJ. 035 33.035 
33.035 33.035 

~" .065 54.065 
211.350 3U.l90 

33.035 33.035 
33.035 33.035 

33.035 3J.035 
33.035 33.035 

33.035 33.035 
24.251.320 48.515.640 

III - A direcio d.a aoc&~d• eoatinur' a ••r eaerc! 
ela par• 

CA.xlll 

DilnOR-PRUIDI:Iml: 

DilnOR..URDTE 

DIU'TOIIA 

-remando &meato de SOu.&a corre• 
carloa &d\l.&rdo SC:Ilnllider Melser 

Iorw Pacheco SiroUII:y 

IV - Detenainar .. noa tar.oa do art1CJO 102 4o -..o 
Requl ... nto~ que • etetivaçio 4o ato ora &\aCOrizacao d.eftr' ••r CO! 
provacS.t. ~la ent14&4• junto a aau D1ret.or1a b91onal, d.apeDdando 

(À Com1ssão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO No 5, DE 1997 

(N° 3 02/96, na Câmara dos Deputados) 

AproYa o a 'C.o q\UI reco .. a a c:cm.ceaa.&o 
d.efar1d.a ao SZSTD&. CI.traX tia CC*D'Ir%

CAç1o LTnA. para explorar aerriç:o 4e 
rad.loclifue&o acmora .. ~ Md.ia aa 
c.i~ ele llt.beJ.r&o Preeo. &atado da 
S&o Paulo. 

Art. 1•. J'ica ap~ado o ato a que ae r•f•re o 

O.CZ.co a/a•. ele lt da ••t~ro de 1994. que rezaoya por das 

-.-a .. a part:U de 1• de ~ro ele l9t3. a c.oa.caaa&o d.ef•r1da. 

ao 81•~ Clulle ele Cc.m:a.1caç:&o Lt.d.a. para .:cplorar. 

<U:reito 4a .aal118J.ricl&cl8, aarYi.ço 4e radioc11!ualo de aOAa • 

J.aa9..,. ll& Ci- ... J.il>e1rAo Pr.~. J:8tado ele SAo Paulo. 

Art. l• 4 :late Decreto t.eg1alat1YO e.a.tra - Y1.9Qr Da 

data_ da aua publicaçlo. 

MENSAGEM N° 7'19, DE 1994 

Noo ll:niiOI do lftiiiO 49. lrM:bo XD. combinodo com o t I" do anilO 223. da 

Consdllliçlo fcó:n1. lU- l ~de Vossa Exceltncios. ICOIII~ de Exposiçlo de 

M<>CiWOI 00 Senhor Mlnisln> de E.slldo das Comumc:açlles. o ato c:onswue do o.:cn.to de 19 de 

51:1embn> de 1994. que "Reaon a c:onD0a11o <>utOrpda ao Sistema Oube de ComunicaçJo L<d.L. 

pono explonr, terriço de ndioctilaslo oonona em onda mtd•L no codade de R.beirio Preto. Estado 

de Slo Paulo". 

Bnsília. 22 de utuibro de 1994. 

:Y ÍJ.•; 

E:XPOSIC~O OE ~OTIVOS N9 116/XC. DE 13 OE SE'I'!:MBRO OE 1994, JO 

SESH:OR !'1INISTRO CE ESTADO OAS C0!1UNICAC0ES: 

Submeto • aorec:,açio da Vos1a Exc:allnc1&, o li'ICluso 
Procaaso .&Cinnr\1strat1YO nQ 50830.000788/93, alf'l aua a S1stama Club• Oe 
Comyn1c:ac;io L.td&, c;oneass,on'r'• do sa,.v1ço da radlOdlfuaio sonora em 
onaa "''41&, na cidade da "'~ba,r-i.o Prato, Estado oa Slo Paulo, sol1C1ta 
ranoYaçio do orazo Cll ...,,91nc1a da sua concaaaio POr ma11 dat anos. 

O oad1 CIO da ranovac;io encont ra-"Ja dav 'dament • 
1n1tn.ddo da aco,.do c0«1 a laspslaçlo am v1gor, • a estação e"Jtá 
!'une1onando dentro das caractar1sticaa t6en1cas a ela atnouidas pc-r 
este Wtní st•r,o. 

3. Nos ta,.rnos Cio P&l"l.;r&fo 31:1 Cio art. 223 aa Const,tu,
çio, o ato di ranovaçio somente proouzlri efa1t0s la;a1s aoos Clel,oe
raçio do Con9rasso N.ae1onal. a QUM cavar' ser remat ldO o processo aa
m1n1strat1vo part;nanta. oua esta acompanna. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

~!!!~~~~Ç? 
IIII 

·····························-··········· 
Tllulo rv 

..... -........ ··-··-·-·········· --.. -.. --. 
M.. 4t. E~~ aduliv• do Congreuo l't«<cnnt 

I - r~tolwr drfinOr_. tat- lrltldos. .cordas ou 
.co. ll'llem«ICifteis que-=~ enc..-p ou c...,,..._ 
t;~ .O~ NCICINI; 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 321 

I - MJ~onur o Po alidu"* dll ~ • -..,., guen-a. 
• cMbr• • pa. • petmlbr que bçn ~~n lr.,Siilem 
pelo IMIIOfiiD n«owl OU 1ft pe~., r.n-tpor~. 
reswl\.~ 01 c.- pt~ern let c~ 

• - ~ o Prtti*nllt • o VecH'rnidenlw dll Res» 
bhc• 1 w auwnc.ern do P.s. ~ • ~ .. ru~ • 
qwvr doft. 

N - ~ow• o~ dr defH. • • ~.io r~IL 
autonz• o rsa.do de SIIIO. ou suspender q~ urN ~
mt-dtda$. 

V - "''~~•• O\ oitO\ nonnativos do P~r E.o~uiJVO qw 
~·orb•t~m do podt!r rf'gu!Mnen~r ou dos lomrtrs ~ ~~gao;~ 
lo!>grsi<IC...,a. 

.., - mud.sr temporanMnt!nle ~ ~-

\III - r. ... ,~tiuremuneraç.aparacn~pulado\F~. 
'"'' e os ~n.adores. rm cacú lo!'gr~latura. para a sub~quentr. 
obvn.ado o que drspopm os ans. 150. I. I~J. DI. e I~J. ' 
2 .I 

\111 - r. ... , P••• cada ••~CICIO frnan<:No • remunerac;ao 
do Pr~"d .. nte ~do V-.e-Pr~~.u~ntr da RrpuOMca e do~ Mrnrwo~ 
~ E.uc~o. oC-.rn.44o o~ <Jo.porm os aru. 1!10. 1. 1~1 •· 
e1Ui2.L 

IX - ,.Al)M __,..,._. n conrn Pf~Mias pftl) Pr
drnce ~ A~oc• r ap<ec: .. os rt!laconot ~. a raKuçao 
<ias ~lOS ~ cperno; 

X - lisuli&M • cCIIIO'CNr. dir~. ou por ~· 
de \Uas CawL os Mos do P~ ÚKutlwO. incluodos os ~ 
Mltnornsrr aç~ lfld&rt1a; 

JQ - zet. pce. prrWtVaçio dr,... ~mcillegl~• 
em recr cs. llllbuoçao norm-.. dot 0&111'011 P~n; 

lCI - ~ os 1101 dr concns6o r -aç.io ck <Ofto 
CnMo de ef'I'IISIOfU de lacilo r~ 

X. - etc~ dcllll ten.os dos ~os do TrôuNide 
C~s d.IUI\..a; 

~ - ~ow• ~NCiai"'H do P~ ÚKutNO rrl~r~IH 
• .. ,,,dadn nuclrern. 

X!i - iiUtON• refrfrndo r CCIII'IOCM pld)otcriA 

X'-' - autonur. em wrrn indtgrnM. • upiot1ç;o r o 
'Pfawf'r«amrnlO de rrcur- hodncos • ~ pnquiM r llwf• ck 
nqu.&M,__ 

M - aproor• pr...__. • ~;o ou concrs~M 
dlr ~ .. pwO!Ic• com ••• ~ • 41:. 11111 • ~ 
~ 

DA OltDfA SOCIAL 

Capitulo I 

DISPOSIÇAO GE'.AAL. 

.. - ......... - -..... - ..................... -......... ~" •... -

....................................................... 
M. 22l. Compe'l~ eo Podr• ÚP:~ outot~ t ~,.,.,.., 
C'YOC~~..-,. pe.,.,.,,,Wo f 1~-, ~ri O W"""ÇO 6r <ldoodr· 
"..JYo 'l()nQII ~ de ~ ~ '"'q<'l\ Qtowf"Vado O pt'ln(~ da 
C1:li"P~~~ """ -~~ pnwldo pubiiC"'O r P1UIM 

• ,. o c~ "'4«101'111 ·~·· o alo 1'10 praz.o do 
art ~ H ~ , c· 1 c"""" do rpe f'b•,.,enlo da "nE soeçc • 

I 2- A n6o ~ia da ronr:tuilo ou ?e""!'UAo ~ 
drrt ~ ~..;ào dr. no ,.,,.rmo doo• ~rnfo1 do Conqrt"UO 
N«~. em ~ào nom•,.... 

t )" o.., dr cMorga ou ~..-;~ ~ prodtmr6 
tf.~ ~rge;, epós df>h~açào do (onqr"Pno ,_.«10<'1~ "a fo...,.,• 
dos partqr.t'os ... ernorn. 

f .. 0 CW .. Nrllitt_, de~ ou pr<mrulo. & ,,..,... 

dr~ o pruo. ~de dK!Sào ,rudrclll.. 
I ~ O pruo de concnWo ou pr....,...,.,., ~ ór óu 

.,.., pena em•uoras df> r~ t ~ qy•nz~ per• as~ t~ 

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

DCCU1'0 DE 19 DE SETEl!BRO DE 1-. 

O PIIDIDII'rft DA ~ ao ...., du atnbuiç6oa que lhe c:arúemn 01 uu. 
1.t. -IV. c 223 dr.~ o--do on. fi'. iDcuo L do Doemo ri' !8.066. de 26 de -clll913.c ___ oqao_do,_rl'~30.1l007U193. 

DECitltTA: 

ArLI" --·--oon.ll. fl"'.d&Leí .. 4.117. de'Z7 de"'""" de 
19fi2.,.._riU_apolllrdol"do-clll993.&~cletcn4a.,Sislr:m&Ciubede 

ri' 17'-. elo )lu:-r=:"mr=foi~em~Ri===..~ 
- Doclle rt' 17.116. clo:llldlllllril dlll91l. o foi raiO'fa4a aaa..es da Doemo ri' 89Sl4. de 9 
dO lllriJ elo 1914. --o......,.-da- pelO D<c:mo de lO de nWo de 1991. para 
esecuur. Xlll ~di csc:a."t'ld.ldc. Jltl"nÇÇ de rad&odúlliic sonon. em onda média.. na odadc de 
Ri- Pmo. ~cloSio-

Ar Z' ESIII 110 SQft!OftiE orocluZUt ef0110S lepa após debbeDr;olo da Coni:=SO 
SKIDIIII. 001 ..,._do t 3" da ort. 22.llla Consu!Wçio. 

M )" Este Doemo...,.. cm "'~"' na lia!& de sua pvbb<oçlo. 

B!Uftia.. 19 41 .setsbro de 1994; 17~ d.a lndepe:ndtnctae 106'" da ~púbhca. 

WfNISTtR!O DAS COYJNICACOES 
CONSULTORIA JURIOICA 

INFORMAÇAO CONJUR/J..CC N~~(;.9r94 

Ret'er6nc1a Proceuo n~ 50630 CCC786/9J. 

DeJegac1a oo ~c no ts:a:::o ce São 
Pau lo. 

I.,teressaCia: S11tema C'ube ae Comun caçao 

Renovaçio ae o~..otol"'g:a. 

cone 1 weio 

Rae• .. ,nanoo os presentes autos, l"'lt11'1ço o&I"'Clalmente 
ot !lf"NI elo llareeer nQ 40/94, Cla f ls 52 a se., em1 t 11:10 ;.e I o Setor 
.,~.,.rfO~co Cla Oell9&c;l& oo WC no Eatado di Sio Paulo. 

Faço reaaa1va aDenaa Quanto ao paragrafo 11, onae a 
raowerente t._ sewt Quadros soc,at&l"'lO e a1ret1vo aorovaaos. 
riiPICth ... ftte, e>elae PortAf"1al nQS 99, de 15/e/94 • , .~~3. 
11110/15. aaa1• conlt1tuidoa: 
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COTISTAS 

.:oa6 In6c1o Gennar1 Pl:Z&I'l1 
Paulo de Tarso Gennar, ~, zan1 
Oem6tr10 Luu Pedro BOftl 
Jos6 Rooerto Villala 

T O T A L: 

Jot6 tn•cio Ganna!'"1 Pnan, 
Flaulo de Tar•o Gann&1"1 P1Zan1 
D•6t r-10 LU1 Z. Padt"O aoat 
JoU Ro~er1:o v; llel& 

COTÁa 

2.1.00.000 
2.1.00.000 

eoo.ooo 
eoo.ooo 

6.000.000 

QUADRO DIRETIVO 

z.•oo.ooo.oo 
2 o 400 o coo 100 

eoo.ooo.oo 
100 .ooo.oo 

e.ooo.ooo,oo 

Sôc t o-G• rent a 
SOc;1o-GII"Inta 
SOC10-Girenta 
soe: 1 o-G• rent a 

Ali'"'· grooon,o a aut:Maiaaio dO assunto ao Exii'IQ Sanhor
Ytrllltro 0&1"& anc:am1nn.amanto do ato a Exi)OS1ÇIO aa WOt1vOI i 
Presldlnc,a aa RepUblica. 

Pottar,ormanta, raf1r1~0 ato dever' ••r aorac1ado oalo 
tongr11so N&clonal, nos terti'IOt ao JQ ao art. Z23 da Conat1tu1Çio. 

Braail1a, l'cs•"'J....._.._, di 199•. 

·~ 
VIVIAM EMClNAS COSTA 
Bacharela em 01r11to 

(A. Com1ssão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 6, DE 1997 

(N° 303/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que r.a.oY& a c:ozu:eaa&o 
da ÚDIO DI:ro'liOU T.ll.llJU.ft I.TIII.. para 
axplorar aerYiç:o da racliocl.if\&a&o ao• 
nora - ODda tropical aa c:id.ada 4e 
Taubae•. •nado de 8&o Paulo. 

o CO!fQ'RUSO tQ.CI:OJD.L de era ta' 

Art. l •. l'ica apro ... acio o a'C.O a q\lal •• rafara o 

D•c:ratc a/n •. lie :1 d.• àas-.bro ele 19,4, que reDOY& por d.es 

&AOa, a partir 4e 1• ela -.ai.o de 1993. a concaea&o c1a UdJ.o 

Difu.aora Taubat6 Ltd.a. para explorar. ... dJ.reito d.e 

escluaivi.d.ada, aerriço d.• rad.iocl.itu.&o aouora - ODda tropical 

na ciclada d• TauDat,, Katacio de Sl.o Paul.o. 

Art. :Z •- late Decreto Legialat.i"'' entra - v1.qor na 

data da •ua publicac&o. 

MENSAGEM N" 1.163, DE 1994 

Sos 1mD011 óo amco 49. i.DCUo X:U. ~ com o I t• do lftiao 223. da 

ConsniWÇiO fc<leraL ...-.o a apm:açio de Vosaa E.udeDciu, --de E._ao de 

Moti>OS do Scnbo< MWstro ele E...- ou Com~ o aro- do Doemo de 9 ele 

cle:ICIDbro óe 1994. que ·Reaova a ccnczooiO III Radio Oit-. Tauboat Lida.. pon aplanr 

scmço ele r>dlodúiiSio sooaa cm oa4& lnlpil:al. .. C>dlcle ele Tauboat.- de Slo Paio·. 

Bru:QSa. 1' de dn..On de 1994. 

91 (i,v·._ 

SXPOSIÇÂ'J DE: :'10TIV05 N9 204, DE 6 ~E: DEZE:lBRO OE 199-', ~SENHOR :U

:-aSTRO iJE ESTADO D~ COaUNICAÇ0.ES: 

Subaeto 4 A'Pr•c:l.ac;.&o de voaaa lxc:ellnc:l.& o 1nc:1u.ao Proc:eaao 
A.dlll.JU.atratl.vo n!2 ~OeJo. 002132/92. •• q\1& & lt&cSio DU~aora de 'ta\lr..ba~• 
r.td.A .• c:or:~.c:eaal.on&rla ·do ••rv1.ço de rac11o41fua&o aooora .. ollda 

tropl.cal •. na C:ld&cle de Taubat6. !&t&4o de SJ.o P.aulo. soll.C:l.t.a 
reGQveçl.o 4o prazo de vJ.g•nc:l.a de aua c:once•a.lo por ma1a dez 

2. o pedido da renovaçlo aneontra.-se dev1d&JMnt• lnstruido d• 
a.eorcSo co• a l&Qil&laç.lo •• VlQor. • a eat&çl.o aat& funC:1.0n&ne1o dantro 
c1Aa caract•riatl.caa t•c:n.tc:aa a ela .atrl.DU1c1.aa por este KuusterJ.o. 

3. &aclarec:o que. a entidade p&aaou .t c:ondlt;lo da eoncatlalon.!ra 
ata fUDçl.o .te auaent.o 4• potlnc:1a.. 

t. 11oa teraoa do J 30 <to art.. 2:%3 da constlt.Ulc;lo. o ato da 
ranovaç:l.o aoa.nt.e pro<luz,.r• efe.ttoa leq~a1.a apóa d.el1Deraçlo d.o 
conqreaao lf&C1011Al. .a que• davarâ ••r r•-t1.dO ~roc:eaao 
acial.DJ.atrat.ivo pertul•nte. que eat.a acompa..n.n.a,, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Oec:reto de 9 Ce 

R•nova a coneessio dA R.t.:ho Dl.!osora 
Taab&te ~tda .. ~ara •xplorar serv1.ço 
de radl.Od:l!us'o sonora era onda 
t.ropl.cal. na ;l..dade de ':'auDat.e, 
Est.a.d.o da Slo Pliu.lol. 

O PJtiESIDEir'f"!: DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. no exl!rc:Ícl.O de 
earqo de PRESIOEII'TI: OA REPOBLICA. ~o uso daa at.rlbU.lcOes que lha 
con~er•• 01 arts 84. J.nClSO !'I e ZZJ da const.:lt.Ulçlo. • !'.os termos 
do a~t.. 6Q. 1nc:uo I, d:o oeereto n2 88.066. da 26 d:a )aneJ.;o da 19!3. 
• tenc1o •• vl&tll o que c:onst.a do Proceaso n.g ~0830.002132/ 2, 

DECIETI" 

Art.. 1~ Fica renovad.&. de a.c:orc1o com o &rt. JJ, § JQ. da Lu. 
nQ 4.117, <Se 27 de aoosto d.• 1962. per ma1s dez a.nos. a partlr da Hl 
4e aa10 ele 1993. a c:onea•a&o d.a BÃd.lo Olfusora T.aubat.é Ltc1&., renovAda 
pelo Decreto nQ 89.,71, da 21 da março de 19!6. c:u]o prazo res1.àual da 
ou.toroa foJ. aan:u.ào •~ravea d.o Decreto de 10 àa IM.l.O de 1991. alt•rado 
pelo o.c:ret.o de 14 da outu.bro da. 1994. para axaeut.ar. 'am dl..reJ.to lle 
eaelualvld.Ad.e. serv1ç0 da r&d.l..Od.lfus.l.o sonora •"' onda troplc&l, 
C1.d.&cla cSa t&WYte. Est•4o c!a Slo Paulo. 

par&.;rafo ú.zu.co. A. execuç.lo do sarv1ço da rac110dl!uslo. cu) a 
c~t.orqa • renovadA por este Decreto. req:er-s•-• p-elo C6d.l.ÇO Braslleuo 
Qe Telec:oiND1Caç:Oea. lel.s s~aequentes a seus reQI.Ü4.1Dantos. 

Att.. 20 !Jtl Ato som•nte prod.ut.lra ete1tos ltq&ll apos 
4e11beraç,&o 4o COD9T•••o "ac.J.on.a;.. noa termo• d.o § 3Q do •rt. 2:3 da. 
CoUtl. t.\UÇIO. 

Art.. JQ &ac.e Cecre~o en'tra e• v1;or na ~&ta d.a 
p@li.caç:lo. 

araailia. 9 ~. -~ de l99t; l7Jg da ln4epea<11ac:l.a • 

----~ !_'·}__;,..~~ 
10IQ da lep@~ica. _ 1\ ~ , 

\~4-· w. cL ~ 

INDftER>GJlADO. 

o c.ap1t..al Soc:1&1. aer• de RS 330.000.00 

<Tzoe.s,ent.oa • Trlnt..a 141.1 ReaJa). dhfidoa em 330.000 CTrezent..Ds ~ 

Trotn\,.a NU) CC""- no valor nomlftai O. RS t.OO <Hum. Reai) c3da 

t.o&.a~Man&.e :rea11Zado • ~ d1a:t..r1bu16o • t.ornadO peloa sacios : 

~ IIJI.C SõlZIA:i ll ~~ü 

Dm.ZO AMADEI IIER1MmS FIUIO 254.496 77,12 25.f ... 96,00 

NAIIDIA 
-· IIER1MmS 

7~:,04 22.88 7~ 50-<t.UO 

TOTAIS 33õ:õiiO 1~ 3~0.000.00 
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úNICO - No& ~rmos do Ar-t.. 2!:? 

ln-t"'tne do O.CZ...t.o 3.708/19, de 10 doe j..ane:lro de U>t9. c.6da ..:.c..lo 

.. ~n&ab111.z.a ;-.La Lot.&üdade do Cap1t..&l. So.c1A.L 

Ç,L..A.~ Yl. - Aa: cot.a. r-epre .. nt...t.iv .. 

do CapU .. al SocJAl ~ 1n.allen..61v•1& ~ 1ncauc1o,...v•la, d1r•t.a <lU 

tndlr-et.a.m.nt.e. a •st.rancei:rca ou pessoa&: jur1d1c.a.a, deP«oa.ndo 

qualq\.»r a.lt..raç.&o cont.r.at.u.al ct. p.-.v:La aut.orl:z:.açAo do Poder 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 7, DE 1997 

(N° 304/96, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o a to que renova a cone•• ai.o 
da RÁDIO RIBEIRÃO PRETO LTDA. para 

explorar serviço de radiod.ifuai.o 
nora e.m onda média na cid.àe de Ri
beiri.o Prato, Eatado de Slo PauJo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art.. 1 •. Fica aprovado o ato • que •• refere o 

Decreto a/n". de 13 de dezembro de 1995, que renova por das 

&noa, a pareir de 1• de m.&l.o de l99<l. a conceaaão outorgad.a i. 

Rádio Ribel.rio Preto Ltd&. para explorar, direito de 

e.xcluaividade, aerv:1ço de radiodifu•ào sonora em onda m.ídi.a 

cl.d.ade de Ribel.ri.o Preto. Eatado à.e Si.o Paulo. 

Art. 2•. Eate Decreto Legi.alativo entra em vi.gor na 

data de sua publicac;i.o-

MENSAGEM N~ 1.439, DE 1995 

;.los termOS do ut. -l9. lf\ClSO Xll. comb11W1o com O § 1• do art.. 223. d.1. 

ConsutUIÇio fedl:nl. submeto a~ de Vossas Excei6"1Clu. xompanhaêo de Ex:posçlo de 

~ouves elo Senhor Mimmo de Estado 4u Comunaçoes. o ato conswuc do Oec:mo de 13 de 

dettmbrO de 1995. que "Renovo • ~da !Ud>o Ribedo Pmo Ué&.. pon-lonr o:rviçt> 

de nd.iodi!uslo sonon. cm ond& mtd.ia.. na ctcUdc de Ribeuõ1.o ~\0. Esudo de Slo Paulo. 

~~ 

Bnsili&. 19 de demllbro ele 1995. 

L L_ /L t 
f"/t•'?. c~ ~AC/~L 

:C:XêCSIÇAO ~~ :to·;!'JOS ;;9 93. OE 7 DE !:IEZE:~a:w )L .!.915. 

::'C 2E:-:IHOR MINISTRO JE: ES'T.=l..~C D1\S COMC:liCAÇ0E:S 

!:.!1. ni ?9 /MC 

~ub"l!le':o "' ~prec.:.acAo -::!e '!o:ssa E:.cce.:.4nc.:..a .:l J..:l.C~:J.SO ?rocessc 
::...-:-::..:-. .:.s-:.=~-=-.:..,o ::.-.l : J82:) . .:o~~-:-:;?3, ~:!'! c:ue ~ -:!'l."t.:::.::.;,.::::.e ?.ADIO .:n!!E::?_;_o 
:-=:::-:-: :..-:::.\. :::r:.ce:ss:::.-::r.ar:.3 ::o sar·:::::: -::e :-:.-:J..:..:::::.:.:·..:s4o s.::;nora -e:m ::1oa 
-. .2-::..:..1. -.a =.:.=aae ce ;:;.;.::e..:..r.!o ?:-o:o:::. :::s-:.aco :i! .;Ao ~~u .... c, 
=-=~c·:ac.:.o ..::: ;:::-azo ::.e ·:::.::enc.:."- -:.e s·.Ja c:::-:.::Ess4o. .;,:~.::.=~-:J.O .::-::~ ~ 

.::11.:.. ;:cr :i4.ls _') ;nos. :e::::-"!':.::l :-J>W 3'9.::-ts . 
. .:.:.;..34 =ue :-enovcu d cu"t.=:-ca -:!!1. .!ore-::-.::. :_:e.:.= t=•r.:.cco. 
::ar::..:- ::.e ~; :::e na.lO -::.e :.?84.- -

;. en~:..d..aáe • .:..~.l:::..al..::.en~e ?er.::u.ss:::.on.ar:.~ a.;: :.at"".t::..ç:-.::. ::onfc~e 
?=r:.~::-.la KVOP r.~ :65. ce :9 d.e :unno de :.953. passe:.. .). cor.d.lçla =.e 
::=r.cess:::.or.a:-.::.a. em :.:eco::-:-enc.:..a je .!.w:l.en"t.a ::.e =ot.énc.:..a. -:!a seus 

:.:-~n:s::n.o. ... ore• • .su1:or::..zad.o p•.l.• Ponar.:.a nfil :549, .::.e lC d.e nov•m.Oro d.• 

- ?6 l. 

p. o ped..l.d.O de renovaç.to encane ra--se .J..:lS"t.=-u!.d.o de 4Cord.o com a 
~•ql.slaç4o em ''lQ'O"t" • • a es-r:açAo est4 !-:mc.:...=:la.ado jen~ro :!.as 
.:: 4rac"":or:.st..lcas t.•cn.lcas 4 ala 41:r:..cu.1da.s por este !'!l~s~Ar:.o. 

_. :-tos -:e mos do S J g do ar-t:. :2J d.4 ::ms"t..:::.-.:..:.ç.!o. o .st.o 
:-~novaçAo som•n~• ?rodu.zl.rá •te.l~Cs ~.goa.ls <1cOs d•l.lberaç4o ao 
::nc:-esso ~ac.lcnal, a ~uem devera ser :-e!net:..::.do processo 
.!=..~.:.~.:..st:.:-5t..:... •.to -;::•r-:..:.::ent:e. :::;u• esea ac-::r.~p.ar..'"la. 

gespe.l"t.Osamente,;). 

I 

H..lnl.S"t.ro e 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Dec1:81:4- ela lJ ele. ~ de 1995. 

Renova a concess.&o d.& R4d.i.o R1.ba.1.r.l.o 
Pre-ce Lt.d.a •• p«.ra •~lorar serv:.c;o da 
rad.l.oá..i.fU5.&o soc.ora em ond.L mêd..l.a. na 
Cl.dad.e ae R.l.be.L.r!o Pre~o. Est.ad.o je 
S.&o Paulo. 

O VICE-PR~rOE!n"~ DA RaauBLICA •. 10 exerc::~c.:o 
::.o ::.3rqo áe PUSIDUft DA UPVal.Ic:a.. no uso d.a• a~r.:.!:lu.l.ç6•• que lh• 
.:-::nt•r- os ans. 64, .:..nc.lso I"'"l, • 223 da ConSl:lt.'..l.l.c.!o. e :'l.OS ~•r:nos 
.J.O are.. 6~, .ltlCl.SO L do D•cre-co n~ ~8. 066. ~e 26 de :aneJ:ro de 1983 • .a 
-:anao •• "11.•-c& ~ que cons~.a ?rocesso .\áml..C.l.Sl:r&"t.l.VO :1-w 

~valo. oo1J72/9l. 

O E C R t T A: 

An. 1 t • F1c.a renovaci&. de a.cord.o com o 4rt:. 3 3, S 3 9, 
da Lel. n~ 4.ll7, d.• 27 de aqos~o de 1962. por m&l.S d.e~ anos. a par-tJ.r 
d.• 19 de ll&l.O de 1994, a cone••~ ou"t.orqael& A R.&d..io R.Lbel.rlo Prtrto 
Ltd.a. pela .Port:arl.& KVOP nl 555, de 19 de Julho de !953, pu.bllc:ad.& no 
Oiárl.o Otic:l.a.l. d.e 26 sutlaqt.ien~•~ renovada pelo Dec:re"t.o ni 851.545, de 
ll d.e abrl.l de l914, publJ.cado DO Cittl.o Otic::J.al de 12 -seqw.Jl"1:.e; c:u1o 
prazo re•1.d.ua.l to i. aand.dct pelo. D~re-eo d• 10 de IILI.J.o d.~ 1991, para 

:~!Q!:r~= .:àf:~t:. d~i::!U:!"~~~ ~~~~7o !:=:~~~!oWI~ul~~-

?.sr.sq-ratc ..;.:u.c:l • .\ ex?.!.::lrao:;.to o:::o ser-..-.:.:;'!J" :e =-~o.l.OO:::.l!:Js.l<.~, :.:·a 
:-enov•aA !=O r ~st:• ;ec:-e-o:o. :-~q•:--5e-s ;:::e-.:.o :!c:.:.:;~ ~=-~s:~

':"•l•c::!!lu.o..::.::ac;:~••· ~el.S s-.:.:::sequenee:s • seu.s =-•a1.:1.i.4.Cient:cs. 

.:.r-: . .:1 . .:::st• .st=' so~cn':e ~:-::d:Jz.:.=.l ~=~::..:.=s .!-:;-a..ls ac:os =~1.:.-

=•::-l.:.!o ::::: :.:~qresso ~lac::.:.:na-~.. :-:os -:er.:~os .:::l s :::! .:a 
:.:::s;.:.-::.:.:.:;.to. 

: :-; 
3ras.C . .:...a. :.J :a 

~e~u.bl.:..:&. 

I 
I~ 

CONSTITUIÇÃO 
u;pCWUCA J"CDJmYA DO IILUIL 

1111 

... -.. -.- ......... -.................................... . 
Ttn1niV 

r 

l 
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XII - •prccw oo aua de =Yo c ..,...,......., de conccsUo de emoUDraldc 
radtO e tc:ta alio. 

Ttrnn V1JI 

C'.\t"'IIJ.uV 

. ~ ... ----- .... -- .... -.. -......... -.-.- ..................................................... -...... -....... -
ArL llJ. Conap..,~ :10 Podr;r E'""....:ull\0 outOf~.ar c t-:nG'\~f t.:Ut-.:t.~. p.::rnu...-10 c 
.naton.-:1Ç3o ~r..a o ~e:n .ço de: r:ld•od•hn.âo sonor;a c de !ICUt c un,;ap:•*'· obM.:noadu o 
pt1nc1p.o 4:1 complc:a.auancbdc elos ,.sacmoa~ pr1\õldo. p..lbhco c cs;u31 

~ 1 ·O (' on~ Nacoon;ol ;op<cc•"• o aoo no pr.vo do ~n 1-'. H l • < ~ · . • 
oona:u do rcccbtmmto cio niCftlõlp:!ll 

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

................................................................ ,,,,~~!'=." 

8 - Por r::onseauJr.nt.e, a renovaçio &qu..1 p1e1te&d.A. deverá ocorrer a par

~ de Ol ele lll&l.O c. l994,SIEiàc ql.Je o• efe1toa JI.U'ld1eo• d• Ol.l.torqa to
ram c:..antldos pelo prazo residual. contorm~~ dispo• to no O.creto de' 

l.O de tnalo de 199l. ;::~l.1.cad.o no Ol.Ário O:Hclal do dia lJ s.Uba~~.&e!l 

~- o pedidO de renovação da ou.torqa ora em •~, foi prot:ocoll.Z&do 

:-~esta Deleqac::.a em 27 de out.U.bro de 1993, dentro, po.1s,do prazo 

leqal (fl. Ol ; . 

lO- A requerente tem seus qu.ad.ros. soc1etir1o e diretivo •?rovadoa pe

la PortanA n9 436 de .27.11.92 e pelo Decreto n9 89.545 de 1.2.04.84, 

com a segu::.nte compos1.çio: 

Quadro Soc::.etirlo 

Ed1.lah a. f'&r1.a I..III:"Cda Bi.aq1. 

Nolxon ...a.-
O:::tiv1o de SOI.lU su.....u-. 
Ana:D1.o Car~ ~ 

Joei Ja:ter S1Ja:ID&U.1 _.,_Noto 
...,.,., Gupor>n1 

,.._,. AntaW:> l.l.p>na1 

~W1.l.K:ri.Tau. 

QU&d.ro D1ret1vo 

24.686 • .WO 

7.044.800 

7.044.1100 

1 .o-u.aoo 
7.()4.4.800 

7.044.800 

7.044.800 

3.522.400 

3.522.400 

74.000.000 

Antcn1.o Corloo -
,,._,...._,.,~ 

Nol&ln"'"""""" 
O::tiv1o de SoiJZa Sil\ltin; 

...,.,., Gupor>n1 

24.636.400,00 

7.044.800,00 

7.044.800,00 

7.044 .800 ,00 

7.044.800,00 

7.1)4&.800,00 

7 .()44.800,00 

3.522.400,00 

3.522.400,00 

74.000.000,00 

::.:.- A em.i.ssora •• encontra operando reqr..ll&rmente c.\entro ~• earaeterí! 

ti c as t•cn1.c:as que ihe fora.m atrltlu!d.&a, con~o~ lauâo de v1atorl.a 

de n. 55/57 e 1.ntormaçi.o do Se to r de Enqen.h.aria conau.nt• de Fla.' 

60/61. 

r A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1997 
(a" 310196, u Câmara dos Deputados) 

~ o ato que ~ a ~.&o 
da aáDIO J: ~· DO c::J:UÁ a.A. para 
eçlo.rar ~00 d!e rad.ioc:l.i.f"a.a&o eo
DOZ'& - ODda Md:L& 11.& ~ - l"oz
~.~do c:.ara. 

Art. 1•. noa apzoYado o ato a que - rt4ere o 

_..to •lo.", da 21 da 1!-.1ro da Uil, ~,.,_por

&DIM, a part:i.z' .- 1• cia ~ de 1113, a ooaaeea&o 

~ • u.ti.o • J<=DA1a do c:.ara a.A. para -.1-. -

~to doe ..al.~~. Mn'iQO doe "~ -- -

- -. o.a cws..- da rort&J.._. Zlltado do cear•. 
azt. 2•. bt. 0eczweo Leqi.al.ad.YO eaua - ftgor ca 

data da .... pabUcaQAa. 

MPSACJD~ xt uo·, D! 19!16 

__ .. c__._ 

Nas .... do lftiF 49, iDCÍia xn. c:ombin.:lo CUII O f J• do lftÍF 223, da 

c-....--•...-doV-E..-.....~do.,......do 
-dos--do .,_ ... c...-. o- ..--do o.a- do l6 do 
--do 1996. "" "Rmooa • ~ • Rálio • Joraoi& do c_. s.A. . .-. ..,.._. 
.-.íçodo _ _.. _ _._acidododoF--doc-t". 

/ 

t~---~ 
Fr~.,_..k $-.v;;_.._, rf;.h 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Titulo IY 

C..., I 
00 PODER LEGISLATIVO 
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Art. 49. E d<l com~ "ctuswa do (onqrn.., ,.,...,_.. 
I - r~~ Mhnor.,~f' ~ tr.atadM. Kordos OU 

Mos'"'~~ ouc aca~f1~ f'nCMg.» ou compromrssos 
gtiM>OOS '"" pall1mOnoO n«:.,..,: 

Ttrvt.o VIII 

0.\ Co\1\'"IC\Ç,\o Snn\1. 

- - -- - -- -- -- - --- -- - -·---

Art. 22J. Compete <'O Poder E'I:CCUir.O oulorg.n c rcno'\"3r concc:s:s.1o. pcrft'I'IS'do c 
.avtOfl/:tç;lo par.1 o SC1" rço de r:lduxhrus..'\o sonot11 c de: sons c 1m.,sc=ns- oblc:n-:tdo o 
pnnc•c:t•o d., complcnlCnl;md."Kk:: dos s•stc:m.u pn,·:teto. publiCO c C'SI:IU( 

~ 1 ··O Con!!rt:'SSO N;,c:K)R."II :tPf'C'CUr.J o :110 no pr:u.o elo :an c'"'. *~ 2.'" c.&··.;~ 
conur do rCCC'buncnto dJ: n-.cnS.1b"Cm 

EXPOSICAO DE :.40TIVOS N'? 12/NC. do lS de fevereiro de 1996, do Senhor 

Ministro de Estado das Co.unl.cacões. 

s.-a~c»vossa~o-
A""""'stm!YO n" 2965Q.CJ0068(WJ_ ., ~ a RADIO E JORNAIS 00 CEARA SA ,_... 
renovac;:iO da COt"''I2Ss66 CtWa D:Dk:lrW o ,.-..,ço ~ ~sanara .n ena ITiédlll. na 
Odade oe Fottaion. E- do c..a. ~ ~ o.a.ta n" 41 .7!111. de 8 de,.
de 1Y57 r~ pQ( dOIS pWl('IC2QS ~ oe dez .-.as cada, PI10I o.:r.. rt' 
33 •o? de 29 de~ de 1979 ~ ,.,,,m â: 1•t11183- • o.c:r.to rt- 90.4127. 011 e • 
novenào óe1984- 1•111183 • 1•n1193 

O pedido dtl ret"'I'ttaçio da entJdade reiMnrO 80 penoao 1993-2003 (M'I ano) 
fo1 !EtmOeStrvamem:e apresemaoo a este Mlnfsteno. em 15 de ,who oe 1993. CUfCI:S acudo~ 
se c;onou1ram em 5 de runno Cle 1995. na torma ao Parecer MS-027195. dOS .utol. 

Obserw. no tocante ao penodo 199312003. nto renovada m osaa * w. 
._. o ato oe outon;a onq•MIII arno.aoo ]UI'lCicamente. ~ u di~ 
COt1hdas n.~ L~tt n- s 785. de 23 c:s.,....,.., ~» 1972 e o.c::r.to,. ee.ose. de 2Ml1183. oue a 
~- oue c:::c:nsJdera como~ os ped'ldos de renoy~ ~Mil fc:lt'rNI 
~. n6o ~ *? termmo 00 oraz:c oe VtQttf'ICia cm concessAo ou~- MnOO 

por ISSO. admlbOo o ~ ~ dai est.-çõn. mamo quar'O) ~ oa. 
prazos daJ resQeenvU outcf98S. 

4 Com estu aCMrveç6n. liam • M conctuar que a tetmln8ÇID do cwazo ca 
outc::rr;a ou a ~ oe sua I"88"''V"VÇ:Ç. a cuno ou 10nQc orazo. No Olter'mlne. 
n8Ces,.,arneme. a exDI"'Çio do s.w;o ~. podendO o proc:eqo csa I"88"''V"VÇ:Ç ser 
ultiiTiacxl 

E.m sencxt ~ a OUfDrOii em aoreçc. ~ o ato COiiiWKAC4 
asSinalar o rn1oo Cl.il ~do novo pertCido oe a.z .-.os • QartJr a. 1• 9 ~ oe 
1993 

6 -- ""··---""--·~~--de1872 • -_..,_,..,.De,_ n"lll!.061!."" 19113.--o--·------
de vossa~ pora deCIUc o..-...-~ -. 111 car.--.
~., _.., 3". <~~>""'90 m. c1a c"""'"""'*'-

Renova a concess4o da. R.!dl.O e Jor:-Hus 
do Ceara. S.A., para ex-plorar ser">lÇO 
de radl.odl.fu.s.to .sonora em. onda medJ.a 
n.s Cldade de Fon::aleza. Estado do 
Caa.r4. 

o PUIIZ)Eift'E DA UP'UBI.ICA, no uso das atn.:Ou1çOes que lhe 
conterem o• •rt•· 84, .:..ncl.SO IV, e 223 da Const.l.tUJ.ç!o. e nos termos 
do •n. 611, 1.nc.t.•o !,do Decreto nQ 88.066, de 26 da J4tlel.ro de l983, e 
tendo em VLStA o que consta do Processo Ad:JDJ.nJ.strativo nil 
29650.000680/9 3' 

C E C lt E T A: 

Art.. 19. f"l.ca. r-enov•da, ele acordo com o art. 33, ii 3~ 
d• t.ei'n~ 4.ll7, de 27 de aqosto de 1962, por dez anos, a partl.r de 19 
de noveltbro de 1993, & coneessao outorqada 4 R&ciio e ;ornal.s do cear! 
s.A., renovada ~.lo Cecreto n9 90.427, de B de novemoro de 1984, cu·o 
pra.Eo real.dual :to1. lftAD.el.do pelo Cecreto de 10 de m.a.J.o de 19 91, para 
explorar. sea direl.to de exclu•l.vl.dad.e, serv.1.ço de radlodJ.f.usao so
nora ea ond• a6dl.•, na Cl.d&d• de fonaleza, Estado do Cear.!. 

Par.aqr•fo Un.Lco. A exploraç4o do serv1 ço de rad.LOdl.fusAio, c-..
J• outorq• ' renovada por e•t• Decreto, reqar-se-6. pelo Cód.:..qo Sr<"s.L
leJ.ro de TelecoJJUIIl.C&çOea, lel.$ suosequentes e seus requlamento5. 

Art. 2f. Este ato somente produz.:.r.t efe.1.tos leqal.5 após ctelJ.
ber•çlo do Conqr•••o 111•c1.ona.l, nos t.ennos do S 3~, do ar-:.. 223 da 
Conat.i'tU.l..ÇAO. 

A.r-t:. )f. !:ate Cecreto entr-a •= v1.qor na data de publ.!.c.5.-
çlo. 

Braailia. 26 de ~~""' de l996; 1759 da !ndepend,ncl.a. e 
lOSP da RepUbl.l.Ca. 

a) ~ SQÇIE!ARIO 

~ORDINÁRIAS 

Abdcnl..-- /119*1 
Aldenar o. M_, L-
-soare.~ 
Anó"t s.Jolllon c.aa • 9loWI Anl_...,._ .... 
,_,_. C&III'D • 511111 
Arlltidn-~. CUiro 
-~Fú:lo 
ar... 8eaml Ln. 
CatiD8 M8Yido M- Roca;g... 
cartato~ .... 
«:.-.,_C.. O. VI
c-r c.. o. 0110'10 Filio ( EIPOIOl 
c- c.a. • oe--a Nato 
e- Duart8 AIIChdl 
Euganlll de CUiro a Sl\lll 
F-41 M-..._. .. (&pólO) 
JII'IIMOAIWI F.._ 
Joio o-mano .. PaU Nato 
Joio 9cltiOo L aliO 
J ... Macia~""" . 
J ... a-
Jo8t Mlltlna Roca;g... C &pólO l 
J ... SGrllln c... 
J ... Syrdlllllla Gandlll Qlawa 
L-. de, ..... knla 
M8t1:oac-CIIIde~ 
.... c-- .... Cllawl 
11111111 Dolorn A1C11an1 • SM u.,....._.,. ..... ~ ............ ~~ 
OdOan*o MCIIINI'O Cllawl 
01111 Plr&o 
Olac:lla DniNIIId Salrll*l 
"-V LOCIIS MCIIIIti'O 
~1ft~:>/ llaaml Plr&o 
S.., c.. ... oe--a 
s-.no Soner'IO. ....__ 
Wúrrl sa MavaN .. 
Wlcar PuMa de PaUli P
Yinall Aranpa 8IIIXIsl 
Y...,.a Vlaora O. F. C..._ 

364 
1.716 
7~ 
2.J7~ 
364 
364 
170 
I 716 
I 716 
70~ 

I 716 
59.3o&7 
121.8~ 
~7.710 

·~ 170 
1.716 
1.716 
384 
1.716 
3.432 
216 

1.04S 
11. 
1 716 
11. 

2.375 
70.484 

1.716 
1.716 
1.716 
170 

H32 
1 716 
3~ 
I 716 

122.H8 
I 716 
1.716 
I 716 
~~7 

Lill 

~BI 

3.~ 
17.16 
7~ 

23.7~ 
3.64 
3.64 
1.70 

17.16 
17.16 
7.~ 

17.16 
593.47 

1.218.~ 
577.10 

0.45 
1.70 

17.15 
17.18 
3.~ 

17.16 
:W.32 

2.18 
10.45 

1 1• 
17.16 

1.14 
23.75 

704.64 
17.16 
17.16 
17.16 

1.70 
34.32 
17.18 
3.~ 

17.16 
1 224.78 

17.16 
17.16 
1716 
~-~7 

.!L!§ 
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!,ill! ~ Aç6es Q•:0li.!!!: 478.!500 4.~ Isaac Cabral de Mour. 182 I 82 
tza Ba1110S& uma 53-C 534 
JUM CametrO Gdo 58 0.68 

~ ~PREFERENCIAIS ~.!n Jorg. "'-,..,.• Frota 114 114 
JOM !!alTOS Ban>0sa 58 o 68 

Afama Matoo da SiiYa 88 0.111 Jaà 8t!11100 68 0.88 

Abelto de OIMMnl Freire 61 0.111 JOM l!nlhante Pa,.. ~ 88 ~ 
, \ft)IMO de Otlvelrl 114 1.14 JOs4 CandldO eo.ac 182 1.82 
A.'teb..,des Rodn~ BarTelo ~2 352 Jaà de ~a Filho 352 3.52 
Ale. <lo• l.lontllti'O Cllavn 88 o.a JOM F,_IIC!SCa da $8\18 182 182 
A1flo Lopes de Meto S8 o.a JOM Ge,.tciO Agl&ar Az8WilO 34 0.34 
Alfre(. 'o Cabral de Stl ~2 3.$2 Jos4 1naeto e SINa 68 O.S8 

-~· x.-- de Almeida 
182 1.82 Jos4 Jaoro Texen- 182 I 82 

Alllw C a lAdO F,.QII S8 o a J .... Loiola de Alencar 603 683 
AlZira Pln >ente! Ou!xacla 182 1.82 Jaà LúCIO Mai'WIO Fren 88 0.88 
AmbroiiO • .......,. Monon 68 o.a JOM M611a Pcnn CM Souza 68 0.88 
Ana Chnst"·' Maoa de FontOUiõl 88 o.a JoMM...-n-a 68 0.88 
A.nantlls do f\'890 Castro I 580 15.80 JOs4 Noldo ~ ae OU\Ietra 114 1.14 
ArlastaCJo F er ."'etrl Cll SUvll 88 068 JaM Nonato da Coita 182 182 
Angelo Rattaca .a Junoor 352 3.S2 JOM Otori l.lagallln 352 352 
Antorao AJmano ~ ';obr1nt'KJ 693 5.93 JOM Pas10a Filio 182 I 82 
AntaNO Al\leo Cavalcante 352 3.52 JOs4 Peren Pinto Calou 182 1.82 
ArtOI'IIO AlvH GUt- 182 182 JOs4Perenuma 182 1.82 
Artonto Al\lellno Fon~enele S8 0.88 JaM Rtbetrn de Fntttat 68 068 
AntOI'ID Bom!tc:iO Pat'0111e 114 I 14 JOM Torres Portugal 8ezwrra ~ lB 
AntOIIO de Palà SI !e\' 68 0.61 
AntoniO Dias de Alencar· 34 0.34 
AntONO FranctSCO da Soo. IS& 88 OSI ~ ~ ~ Pre!!r!ncl!!! 15.744 157.44 
AntOIIIO GolnK Barboa a 0.11 
AntDniO H~ de uma 34 0.34 
Antona Hotancle GL*narJn 34 0.34 JOia AlfiWio de Alencar 182 1.82 
Antonoo Lyno Calou 114 1.14 JOio Aménco L•- 68 0.88 
ArtonooS<twn ~2 3,$2 JOioAmton~ 34 0.34 
Antonoo Ubssn Rotlm 182 1.82 JOIO Battsta de Slln 68 0.68 
Antonoo 1/alent., de 01""" 34 034 JOio Bablla wstour 34 0.34 
Ar1lndo Barra• ae sa 352 3.52 JOIO CajaZIIna Am.sa 68 0.68 
Armanoo CavalCante de Sa110y11 182 I 82 JOio Costa NolnQa 352 3.52 
Artur Sant...go de Otillen 68 O.S8 JOio de Deus Glrta 88 o.sa 
Augusta Franco 34 034 JOio áe satea P'rrMr1> 68 0.68 
Allret10 Araglo Ponte 68 088 JOIO Eduardo Neto 182 1.82 
Beatnz Gurget do Amarai 68 o.a JOIO Fernalldel Nelo 68 0.58 
Benrta de Souza 68 058 JOio F'""""' Ribero da HoiWeQII 182 182 
Btanor Barroso Braga 68 088 JOIO Holanda LOT1a 68 0.68 
Cec.dao Lente de Freitas 182 182 JOio LDUI'MII da Radia 182 1.82 
Celso ele Otrven Castro 68 o.a JOio~ SDbnnhD 68 0.68 
Celso Ma1a Ramo5 Z50 2.50 JOio Peren da SINa 182 1 82 
Cleto Pontes 182 1.82 JOio Pires xa,... 68 0.68 

E- Cavalcante 68 ~- JOio Rodnpl Olwn 68 0.58 

Eduaroo Gurgel \/alente 182 182 JOio RoHD de OINen 182 I 82 

E duaroo Norrnan<lla AR>uquerque 114 1.14- JOio SegwrOo da Costa 352 3 52 

Eliezer Guerrern> de Ltma 68 O.S8 JOio Soarn CaiTIIIOS 68 0.68 

Emdto Ca!OI!o de Arauto 68 o ,a Julio Cipriano BIIT'OSO 182 I 82 

Euclides Mala 88 O.S8 Juwnao de Paula Bastos 68 068 

Evela"" Cavalcante ThMIIIe 68 0.88• leontinO de SOYZII Rollm 182 1 82 

Franc1sco cnagae da Slllla :82 \.82. LeovrgildO aarna~ catamo ~ 68 0.88 

Francrsco EmfltO e SINa J,l 0.:14 Lldl8 Mana de Solaa 34 0.34 

Francosco Ferren doS Sinta• .!Q~ w LiiD ,.,... 8eZriiTa 88 0.88 
·LOliONSk Braga üna 114 1.14 
LuiZF--RM ~2 3.52 

~ ~ AçO" Pnrfertnc!lltS tt:SJII · 88.7~ LliZ Gonzaga a._ a o.a 
M- Ellear Thomaz 68 0.68 
Yanoel LeCe de au.ut 68 0.68 

FeliZ Mannno da SIIYI 1!12 1..82 M-..MidelrOSO!IrriiO 182 1.82 
Franaoca Ciny Pinto Damasceno 57 . 057 Ma.-! Me.,..s Costa 34 0.34 
Fn1nc!!Ca Clara de Au1o ANel 88 • Q.S8 M- Dolores BarTOa 68 o.a 
Franasco Bento de Frettaa ~1 0.~7.' M- Fema,_. ,_, 68 0.68 
Fn~nosca Chagas de Almetda 182. U2 Mana Jur11c:y de s. cavaleallli 68 o.a 
Franetsco CorelKO 352 3 ~2 Mana Men:es de CallrD Peren 34 0.34 
Franctsco aa Costa Gadef'la 68 o a Mana Sabren !!arTOlO 182 1.82 
FrallClOcc de A:osro Pauta GaNio 68 0.68 Mana Zllca LeCe Chaws 182 1.82 
Fn~noscc de Castro Nogueira 68 0.68 Manano -....o da Rocha 68 0.68 
Franascc dOS santos CastelO Branco 34 0.34. UIIIOL_T_ru 68 0.88 
FranciSCo Frota Bezerra 68 ·O. SI UIIIO ,..,_.. de Andrade a 0.68 
Francrsco Holanda GurQel 68. .o.a MaW1CIO-~ H!2 1.82 
Fra11C1Sco- José vasconcetos Franco ·68 0.68· uv-8rílllatrledea-.. 3-C 034 
Franctsco Lopes Sntc 68 0.88 ~o.~v-~oeoawn 68 0.68 
Franessco Rlbero de Souz::a ·34 0.34 M~ 1/a\cNft Rotim 68 0.68 
Franc1sco Saldanha F...,..e 68. o.a M•on l!arTW!O de Moran 68 0.68 
F.-neo K de carvalho Rodngu., 88 ·0.88 --deAndntde 182 182 
Fnlnc!SCO Mota Goos 34 0.34 -PerwaGoO 68 0.68 
Genllt O"'"""JJeS 68 0.88 Nicolau -.o de Souza 182 1.82 
Geraldo AvelinO Al\lea 58 0.88 NOemeChave'ILeCic 2L 2.§ 
G.,.rdo Magell Pinto l'logue1ra 352 3.52 
GodOfrt!do Alves Correio 58 0.68 
G<Jilherme OlntZ Mactet 68 0.58 ~!!.! ~ P!!l!r!nc!a!! 21.570 215.70 
H•rnlon Lette T1varH 182 182 
HeiiOdkles de .AndrodOI $8 068 Qwaldo- a. -de 68 068 
_,.,., Munoz oe An<raoe 68 058 Oscar LOIOla Alencar 352 3 52 
Hurl'lbeno Pinto Sobr8ra se 058 Pedro - IW OloiWir 182 I 82 
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Pedro V~onno Dantas 
Paulo SIIYen 
Pngot>e oa Melo a SiMI 
PlaCiáo oa Souza Coelho 
Pedro Femon<IM de Mato 
Pio Dtas oa Souza 
Patnoo NocJ-11 Maoa 
Ralml.l100 GomM Camilo 
Rain'U10o Batista Tom1s 
RolmUn<lo Ciaravat Catonlla 
Raomunco Nonato dos Santos 
RaiiT1UI1<lO AmJ<la 

R- F...n Alc:aràn 
Rliftl1da Diu ele Alencar 
RaiiTUIOo Elatblo de OINWa 
RaiiTUIOo Soam SI"'''8JJ 
RaiiTUIOo Mala Gonam 
RaiiTUIOo CllaWs Mlll 
RIIIUIOO Ga- de Andrade -
Rllmlnlo Gu'gele Silva 
RllaGomn-
Ralmlnlo Portes de Lml 
Solange Anlnpe 
Seblstdlo I4Nn e Silva 
Samuel lut.t di swa.
Soion~ 

Tai'CISIO de CltvafiO • Souz:l 
Thlgo Olac:tllo de Allt!u 
Ulian Gcn Clllro 
111<:en!a Patroniio Filho 
111<:enta Gonçatvn de Alencar 
vaaar Ramos de Anl.., 
Vatclemar I4Nn ele Aná"aáa 
Wuting!on J~ S. GodWio 
Wallnglon P. Godlnllo Filho-· 
wener DaWI ele Souzll Gocllnno 
Wa~~W~Qton cosa de Alencar 
Walkar Roárlgues CllaYn 
Wlldlt>e<to GorMs Rolim 
Cesar Cais oe OUWira FIlho 
La160 Jos• Vmhlts L-
~ XJmenn Gumarlles 
Pedro Jorge de Alnu Braga 
o.w-vat Castelo Branco Dlniz Filio 
varw, Darnetno Melo 
Aeoo oa Bor!la vatconc:a!OS 
lutZ Ser\liO Gac:lelha Vlen 
Ex:>e<i!D Mlc:hláo di Ponte 
;alo Gomas Grangaoro 

Franosco AnQeto de Francesco 
Joio Fem!lnl de Az!!Yedo 
Roberto Nay Meto Machado 
An!omo Ft!fTetrl de ~o 
Maroa An!orueta Cais áe OINetra 
Femon<lo Andrade Ponte 
Jorge Xaty N'f 
Ayrton França Rebouças 

'Nildlr Diogo de ~ Filho 
Amno Ellmtd<l Diogo de ~ 
Manuel FIIITWII de AzWWáO 
XltyAty 
LuozEII-NMo 

611 
3-4 
611 
3~2 
3~2 
114 
3-4 
182 
68 
114 
3~2 
68 

~3-4 

114 
811 
88 
lo( 
lo( 

182 
182 
811 
182 
68 
88 
~2 
182 
68 
m 
lo( 

68 
88 
3-4 
182 
lo( 

34 
34 
182 
34 
114 

172.909 
2.341 

23.447 
~ 864 
~-8&4 
~-864 
2.341 
1 171 
4103 

l.1..ill 

:62.374 

I 1.718 
943 

3512 
943 

11 718 
11 718 

: 3.41 
., 718 

~-8!53 
5.8!53 
3.750 
2.341 

l.1..ill 

34e.500 

9UANT!DADE ~ ~ 

M1nat1 Calo de Ollwra 
SllrgiO Cais de o-. 

478.500 

~ 

82!1.000 

0.88 
0.34 
0.68 
3.52 
3.~2 
1.14 
0.34 
1.82 
0.68 
114 
3.52 
0.88 
0.~ 
1.14 
0.81 
0.118 
0.34 
0.34 
1.82 
1.82 
0.81 
1.82 
0.118 
0.118 
3.52 
1.82 
0.118 
3.52 
0.34 
0118 
0.81 
0.34 
1.82 
0.34 
0.34 
O.lol 
1.82 
0.34 
1.14 

1.728.09 
23.41 

234.47 
SB.IU 
SB.IU 
SB.IU 
23.41 
11.71 
41 03 

J..!L1! 

2.623.74 

117.18 
9.43 

3512 
943 

117.18 
11718 

2341 
117.18 

~ 
5853 
37.50 
23.41 

.!.!.!...!.! 
3.46S.OO 

4185.00 

8.250.00 

7- A enuaoro encorto-10 opcnndo em eant,.. preeano ( an. 9" do 
Decreto n> 88.066183). deruo du caraa.uucu ~· lhe foram 

arnbutdas. coniocme menctona.do u follma 46/4 7 e 49 

8- É regular a situaçio da con:eaion*rio ept@l'fada penwe o Fun
do ele Filcalizaçio das telecommu:ações • FlSTEL. comoaru 

ínfonnado is fls. 50 deltas IUIOs. 

9- Conoullado o Ca.dulro NaciCx-..1 de Radiodifusio. vmficamos 
~· a erllldad., """" soctos o dtri!'Oflln nio ultrapassam os itrru

tcs fixados pelo tutlf!O 12 e scua paró!!l-aioo. do Decreto-lei n• 236. de 28 ele fevereiro 
de 1967. 

I().. R.eualumos. nesta opom~rudacle. que o prazo ele vtgàlcll. , .Ja 
out~ devera ser rcnovtldo. se for o caso. a panu- de 1 o de no

v~ de 1993. tendo em vtlll. ~·c~ a Vt~orar em 1° de novembro de J.983. 
conforme deternnnaçào prevtsta no De<:Rto n- ~o 427. de oa de novemb<o de 198-1. 
publicoda no Ditino ofic1al de W da novembro do ono da 1984 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~· 9. fJE 1997 
(o" 311196. aa Câmara dO! Deputados) 

Aprova o at.o que r e.a.ova a peraiaa&o 
d& rtnmAt;lo ==a.u. oa QI!&DAS co 
Iatl7oÇO' IRÃDIO Mtni"!CIPAL O& QI!&DAS 00 
IGU1c:;t'J) para ex:p".&.orar aerviço de ra
cS.i.od..ifualo aonor a -. traqüincia modu
lad.a na eiclade de Qued.aa d.o Igu.açu. 
l:at.ad.o 0o Parará. 

A.rt. 1•. l"iea apro,..tJ.O o at.o a que •• retere a 

Portaria n• 91., de :l2 de jUJI.l!.o de 1992, qua renova por daa 

a.aoa. a par-ei. r da 26 de março da 1990, a permi.aal.o outorqacla i. 

Pundaçl.o CUltural ele Qued.a41 do I!l\l&ÇU (R.~dio Muni.cipa.l da 

Queclaa do Iquaçu} para ezplorar, a.m direito de exclu.1v1dad.e. 

aerviço de racli.odifu.l.o sonora em t:raqüi.ncia modulac:la, com 

tina .xe~uaiv.....a.t.a ed.u.cn.tivaa, na cid.acla da Qued.aa do Iguaçu. 

&atado elo Parua.6. 

A.rt. 1•. Eate Decreto Laqialativo entra .. viqor na 

data de .-ua pub~ic:aç:&o. 

MENSAGEM N' :Jtü, DE 1992 
(DI.Pdlr _.__,.., 

l'b IC:miOI do ut~ao .tq. w:uo XII. corabl.n.lll:kJ com o t t• do uuao 22). da 

C-IWÇio Feàenl. subnlo<o l ~ do Con- Nl<loaal.. K-P"""'" tio Expoooçio 

tio :-- do Sellllcr MIIIISII'II ele Eluldo tio& Tl'llllll""''' e elas CDIDUIIICIÇOa. o 110 _.._da 

~'<~nana.- 91, de 2l de~ tio 1992. que.....,... a permiS&Io l FUNDAÇÃO ctJl.nnt.AL. DE 

QUEDAS 00 IGUAÇU (RÁDIO MUNICIPAl. DE QUEDAS 00 ICiUAÇU). poro eaptonr 

l<ri'ÇO de ~ualo _.em fnllutna& mot1u1-. oa Cldldo de Quedas do 11\10Çll. Eluldo 

dol'lnnL 

Btulb&. 2 J tle 'W.llo ele 1992. 

c-)L f-J;· :;---
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os 
Projetas de Decreto Legislativo n2s 2 a 9, de 1997, 
que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo de
terminado de quarenta e cinco dias, nos termos dos 
arts. 223, § 12 , e 64, § 12 , da Constituição, combina
dos com o art.375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11, b, do Regimento 
Interno, combinado com o art.42 da Resolução n2 37, 
de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão 
receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, pe
rante a Comissão de Educação, a partir do dia 17 de 
fevereiro de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- En
cerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei do Senado, n2 177, de 
1996-Complementar, de autoria do Senador France
lina Pereira, que dispõe sobre a multa de mora de
corrente do pagamento de tributos federais e contri
buições após o vencimento, e dá outras providên
cias, tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n2 178, de 1996-Complementar. 

Ao Projeto não toram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 

oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So

bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 2-Se
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLJPMDB N2 14/97 

Brasília, 13 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Ronaldo Cunha 
Lima, como membro suplente, em substituição ao 
Senador Silva Júnior, na Comissão Temporária de 
Políticas para o Desenvolvimento do Nordeste, cria
da através do Requerimento n2 367, de 1996, para 
promover discussões e estudos que resultem em 
proposta de aperfeiçoamento das políticas governa
mentais para a região Nordeste, inclusive seu acom
panhamento e avaliação. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração.
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OF. GL/PMDB N2 16/97 

Brasília, 13 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador '""'onaldo Cunha 

Lima, como membro titular, em substituição ao Se
nador Silva Júnior, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania- CCJ. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de aita estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OF.GLPMDB N2 017/97 

Brasília, i 3 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Ronaldo Cunha 
Lima, como membro Suplente, em substituição ao 
Senador Silva Júnior, na Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional - CRE. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 
OF. GLPMDP N2 018/97 

Brasília, 13 de Janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Ronaldo Cunha 
Lima. como membro Titular, em substituição ao Se
nador Silva Júnior, na Comissão de Assuntos So
ciais -CAS. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbaiho. Líder do P~,mB. 

OF.GLPMDB N2 19/97 

Brasilia. 13 de Janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Ronaldo Cunha 
Lima, como membro Suplente, em substituição ao 
Senador Silva Júnior, na Comissão de Assuntos 
Econômicos- CAE. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OF.GLPMDB N2 20/97 

Brasília, 13 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Casildo Maldaner, 
como membro Titular, em substituição ao Senador 
Henrique Loyola, na Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional - CRE. 

Colho a oportunidaae para re1terar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barba lho, Líder do PMDB. 
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OF. GLOPMDB N2 021/97 

Brasnia, 13 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Casildo Maldaner, 
como membro Titular, em substituição ao Senador 
Henrique Loyola, na Comissão de Assuntos Sociais
CAS. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração.
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OF.GLPMDB N2 022197 

Brasflia, 13 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Casildo Maldaner, 
como membro Suplente, em substituição ao Sena
dor Henrique Loyola, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania-CCJ. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OF.GLPMDB N2 023/97 

Brasflia, 13 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Casildo Maldaner, 
como membro Suplente, em substituição ao Sena
dor Henrique Loyola, na Comissão de Assuntos Eco
nômicos - CAE. 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OFÍCIO N2 0008/97 

Brasma, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Valdomiro Meger 
e Ari Magalhães para integrarem, respectivamente, 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.463-8, 
de 19 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 

1.463-7/96), que "dispõe sobre o reajuste do salário 
mínimo e dos benefícios da Previdência Social, alte
ra alíquotas de contribuição para a Seguridade So
cial e institui contribuição para os servidores inativos 
da União". Em substituição aos anteriormente indica
dos. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0009/96 

Brasma, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Eraldo Trindade e 
José Lourenço para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.465-
1 O de 19 de dezembro de 1996 (convalida MP n2 

1.465-9/96), que "acrescenta parágrafo 52 ao art. 42 

da Lei n2 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras 
providências." Em substituição aos anteriores indica
dos. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0010/97 

Brasma, 7 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 
pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Roberto Bales
tra e (;arlos Airton para integrarem, respectiva
mente como titular e suplente, a comissão Espe
cial Mista destinada apreciar a Medida Provisória 
n2 1.466-8, de 19 de dezembro de 1996 (convalida 
a MP n2 1.466-7/96), que "autoriza o Poder Execu
tivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
de Encargos Rnanceiros da União - Recursos sob 
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito ex
traordinário até o limite de R$8.000.000.000,00, 
para os fins que especifica. • Em substituição aos 
anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0011/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Jorge Wilson e 
Laprovita Vieira para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1469-
13, de 19 de dezembro de 1996 (convalida a MP 
n2 1469-12196), que "autoriza a utilização de recur
sos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em fa
vor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro 
- LLOYDBRÁS, e dá outras providências.· Em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente,- Deputado Odelmo Leão
Líder do Bloco PPBIPL. 
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OFÍCIO N2 0012197 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados lbrahim Abi-Ackel 
e Jarbas Lima para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1464/16, 
de 19 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 

1464-15/96), que "acrescenta parágrafo ao art. 75 
da Lei n2 4.728, de 14 de julho de 1965." Em substi
tuição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPB!PL. 

OFÍCIO N2 013/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Anivaldo Vale e 
Pedro Corrêa para integrem, respectivamente como 
titular e suplente, a Comissão Especial Mista desti
nada a apreciar a Medida Provisória n2 1470-14, de 
19 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 1470-
13/96), que "dispõe sobre a responsabilidade solidá
ria de controladores de instituições submetidas aos 
regimes de que tratam a Lei n2 6.024, de 13 de mar
ço de 197 4, e o Decreto-lei n2 2.321, de 25 de feve
reiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus 
bens; sobre a responsabilização das empresas de 
auditoria contábil ou dos auditores contábeis inde
pendentes; sobre privatização de instituições cujas 
ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto
Lei n2 2.321 , de 1987, e dá outras providência." Em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão -
Lfder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0014/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de incicar a Vossa Excelência pelo 

Bloco PPB/Pl, os Deputados Arna.IOO Faria de Sá e Va1-
denor Guedes para integrarem, respectivamente corno 
titular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada 
a apreciar a Medida Pl'CNisória n2 1473-26, de 19 de de
zembro de 1996 (convalida a MP n2 1473-251'96), que 
"dá nova redação a dispositivos da Lei n2 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social, e dá outras providências." Em substi
tuição aos anteriormente incicacbs. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPB!PL. 

OFÍCIO N2 0015/97 

Brasflia, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB!PL, os Deputados José Unhares e 
Arnaldo Faria de Sá para integrarem, respectiva
mente como titular e suplente, a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n2 

1475-22, de 19 de dezembro de 1996 (convalida a 
MP n2 1475-21196), que •altera as Leis n2s 8.019, de 
11 de ·abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e dá outras providências". Em substituição aos ante
riormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL 

OFÍCIO N2 0016197 

Brasília, 7 de janeiro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Fausto Martello e 
Adhemar de Barros Rlho para integrarem, respectiva
mente como titular e suplente, a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n2 

1477-31, de 19 de dezembro de 1996 (convalida a MP 
n2 1477-3<W6), que •dispõe sobre o valor total anual 
das mensalidades escolares, e dá outras providên
cias". Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0017/97 

Brasflia, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB!PL, os Deputados Felipe Mendes e 
Benedito Guimarães para integrarem respectiva
mente, como titular e suplente, a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n2 

1478-19, de 19 de dezembro de 1996 (convalida a 
MP n2 1478-18/96), que "dá nova redação aos arts. 
92 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da 
Lei n2 8.844, de 20 de janeiro de 1994 •. Em substi
tuição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0018/97 

Brasflia, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, o Deputado Jair Bolsonaro e a 
Deputada Dolores Nunes para integrarem como titu-
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lar e Sl.iplente, respectivamente, a Comissão Espe
cial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n2 1479-23, de 19 de dezembro de 1996 (convalida 
a MP n2 1479-22/96), que "dispõe sobre o pagamen
to dos servidores civis e militares do Poder Executi
vo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, 
bem como dos empregados das empresas públicas 
e das sociedades de economia mista, e dá outras 
providências". Em substituição aos anteriormente in
dicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0019/97 

Brasma, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Adhemar de Bar
ros Rlho e Eraldo Trindade, para integrarem, res
pectivamente como titular e suplente, a Comissão 
Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provi
sória n2 1.48Q-25, de 19 de dezembro de 1996 (c<m
valida a MP n2 1 .48Q-24/96), que "altera dispositivo 
das Leis n2s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir os Déci
mos Incorporados, e dá outras providências". Em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0020/97 

Brasma, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Fetter Júnior e 
Roberto Campos para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n11 1.481-
44, de 19 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.481-43/96), que "altera a Lei n2 8.031, de 12 de 
abril de 1990, e dá outras providências". Em substi
tuição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N11 21/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Nilton Baiano e 
Jair Bolsonaro para integrar respectivamente como 
titular e suplente, a Comissão Especial Mista desti
nada a apreciar a Medida Provisória n2 1.482-31, de 

19 de dezembro de 1996 (convalida a MP n12 1.482-
30/96), que "dispõe sobre as alíquotas de contribui
ção para o Plano de Seguridade Social do servidor 
público civil ativo dos Poderes da União, das autar
quias e das fundações públicas, e dá outras provi
dências". Em substituição aos anteriormente indica
dos. 

Atenciosamente,Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFfCIO N2 22/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Mário Cavalazzi e 
Cleonâncio Fonseca para integrarem como titular e 
suplente, respectivamente, a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n11 

1.512-5, de 19 de dezembro de 1996 (convalida a 
MP n2 1.512-4/96), que "dá nova redação ao art. 22 
da Lei n2 9.138, de 29 de novembro de 1995, que 
dispõe sobre o crédito rural". Em substituição aos 
anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPB. 

OFÍCIO N12 0023197 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Prisco Viana e 
João Mendes para integrarem, respectivamente, 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 152Q-3, 
de 19 de dezembro de 1996 (convalida a MP n12 

152Q-2/96), que "dispõe sobre a novação de dívidas 
e responsabilidades do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais- FCVS; altera o Decreto-Lei n2 

2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis n2 8.004 e 
8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, e 5 de de
zembro de 1990 e 28 de julho de 1993, respectiva
mente, e dá outras providências". Em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPB/PL. 

OFÍCIO N2 0024/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Ari Magalhães e 
Júlio Redecker para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
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destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1530-1 
de 19 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 

1530/96), que "institui o Programa de Desligamento 
Voluntário de servidores civis do Poder Executivo 
Federal, e dá outras providências·. Em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Uder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0025/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Ricardo lzar e 
Fetter Júnior para integrarem, respectivamente, 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1536, de 
18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 1483-
19/96), que "reduz o imposto de importação para os 
produtos que especifica, e dá outras providências". 
Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Uder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0026/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Basílio Villani e 
Nilton Baiano para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1537, de 
18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 1485-
32196), que "dispõe sobre a base de cálculo da Con
tribuição para o Programa de Integração Social -
PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o 
§ 12 do art 22 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências·. Em substituição aos 
anteriormente indicados. · 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Uder do Bloco PPB/PL. 

OFÍCIO N2 0027/97 

Brasma. 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados José Teles e Luís 
Barbosa para integrarem, respectivamente como ti
tular e suplente, a Comissão Especial Mista destina
da a apreciar a Medida Provisória n11 1.538, de 18 de 
dezembro de 1996 (convalida a MP n2 1.486-34/96), 
que "dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional -
NTN e sua utilização para aquisição de bens e direi-

tos alienados no âmbito do Programa Nacional de 
Desestatização - PND, instituído pela lei n2 8.031, 
de 12 de abril de 1990, consolidando as normas so
bre a matéria constantes da Lei n2 8.177, de 12 de 
março de 1991, e da Lei n2 8.249, de 24 de outubro 
de 1991, e altera os arts. 22 e 32 da Lei n2 8.249/91 ". 
Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPB/PL. 

OFÍCIO N2 0028/97 

Brasnia, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Luís Barbosa e 
Basmo Villani para integrarem respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.539, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 

1.487-25/96), que "dispõe sobre a participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, 
e dá outras providências·. Em substituição aos ante
riormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0029/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Roberto Campos 
e Herculano Anghinetti para integrarem respectiva
mente como titular e suplente, a .Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n2 

1.540 de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP 
n2 1.488-18/96), que "dispõe sobre medidas comple
mentares ao Plano Real e dá outras providências". 
Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPB/PL. 

OFÍCIO N2 0030/97 

Brasma, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Carlos Airton e 
Adhemar de Barros Filho para integrarem respecti
vamente como titular e suplente, a Comissão Espe
cial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n2 1.541, de 18 de dezembro de 1996 (convalida a 
MP n2 1.498-18/96), que "dá nova relação ao§ 32 do 
art 5 da Lei n2 8.931 , de 2 de setembro de 1994, 
que "dispõe sobre a amortização, juros e outros en-
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cargos decorre;,t;:>S cia extinção ou dissoh.:ção de en
tidades da Administração Pública Federal, e dá ou
tras providências·. Em substituição aos anteriormen
te indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFfCJO N2 0031/97 

Bras ma, 7 de janeiro de 1 997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Gerson Péres e 
Darei Coelho para integrarem, respectivamente, 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.543, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.491-16/96), que "dispõe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores e de Funções Gratifica
das existentes nos órgãos da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras 
providências•. Em substituição aos anteriormente in
dicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFfCIO N2 0032197 

Bras ma, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Gerson Péres e 
Edson Queiroz para integrarem respectivamente 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.544, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.492-16/96), que "cria a Gratificação de Condição 
Especial de Trabalho - GCET para os servidores 
militares federais das Forças Armadas, altera dis
positivos das Leis n2s 6.880, de 9 de dezembro de 
1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991, dispõe 
sobre o Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá 
outras providências•. Em substituição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFfciO Nl1 0033197 

Brasma, 8 de janeiro de 1 997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados João Ribeiro e 
José Lourenço para integrarem, respectivamente, 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 

destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.545, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.493-12196), que "dispõe sobre os fundos que es
pecifica e dá outras providências·. Em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFfCIO N11 0034/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, a Deputado Alcione Athayde e o 
Deputado Augusto Farias para integrarem, respecti
vamente, como titular e suplente, a Comissão Espe
cial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n2 1.546, de 18 de dezembro de 1996 (convalida a 
MP n2 1.495-13196), que "dispõe sobre as contribui
ções para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimõnio do Servidor Público -
PISIPASEP, e dá outras providências•. Em substitui
ção aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFfCIO N11 35/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Fausto Martello e 
Jair Bolsonaro para integrarem, respectivamente 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n!! 1.547, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.496-24/96), que "cria a Gratificação de Desempe
nho de Atividade de Rscalização, a Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá 
outras providências·. Em substituição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 
OFfCIO N11 36197 

Brasma, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Osvaldo Reis e 
Cunha Lima para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.548, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.497-25/96), que "cria a Gratificação de Desem
penho e Produtividade-GDP das atividades de fi
nanças, controle, orçamento e planejamento, e dá 
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outras providências•. Em substituição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente, 
Deputado Odelmo Leão, Líder do Bloco 

PPBIPL. 

OFÍCIO N11 37/97 

Brasnia, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Eurico Miranda e 
Gerson Peres para integrarem, respectivamente 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n11 1549, de 
18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 1498-
24/96), que "dispõe sobre a organização da Presi
dência da República e dos Ministérios, e dá outras 
providêncras•. Em substituição aos anteriormente in
dicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N11 038/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Benedito Guima
rães e Eurico Miranda, para integrarem, respectiva
mente como titular e suplente, a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n2 

1550, de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP 
n2 1499-3396), que "organiza e disciplina os Sistema 
de Controle Interno e de Planejamento e de Orça
mento do Poder Executivo, e dá outras providên
cias·. Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, 
Deputado Odelmo Leão, Líder do Bloco 

PPBIPL. 

OFÍCIO N11 0039/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Francisco Silva e 
Ushitaro Kamia para integrarem respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n11 1.551, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.501-16/96), que "altera a legislação referente ao 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante- AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercan
te - FMM, e dá outras providências·. Em substitui
ção aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo L~ão, L 

der do Bloco!PPBIPL. 

OFÍCIO N2 0040/97 

Bras ma, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Cunha Lima e 
Fetter Júnior para integrarem respectivamente como 

-titular e suplente, a Ccmissão Especial Mista desti
nada a apreciar a Medida Provisória n2 1.552, de 18 
de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 1.503-
7/96), que ·autoriza o Poder Executivo a abrir ao Or
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito 
extraordinário no valor de R$21.000.000,00, para 
fins que especifica". Em substituição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco/PPBFIPL. 

OFÍCIO N11 0041/97 

Brasma, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Anivaldo Vale e 
Dilceu Sperafico para integrarem respectivamente 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.553, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP nº 
1.504-9/96), que "dispõe sobre a emissões de No
tas do Tesouro Nacional - NTN destinadas a au
mento de capital do Banco do Brasil S. A., e dá ou
tras providências•. Em substituição aos anteriormen
te indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N11 0042/97 

Brasília, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Wigberto Tartuce 
e Valdomiro Meger para integrarem respectivamente 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.554, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n2 

1.505-9/96), que "altera os arts. 22
, 32

, 411
, 52 e 711 da 

Lei n11 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. 
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Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 43/97 

BrasOia, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados José Teles e An
tônio Jorge para integrarem, respectivamente como 
titular e suplente, a Comissão Especial Mista desti
nada a apreciar a Medida Provisória 

n° 1555, de 18 de dezembro de 1996 (convali
da a MP n° 1513-4/96), que "autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em fa
vor do Ministério dos Transportes, crédito extraordi
nário até o limite de R$ 1 06.000.000,00, para os fins 
que especifica". Em substituição aos anteriormente 
indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 44/97 

BrasOia, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL os Deputados Carlos Airton e 
Anivaldo Vale para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1556, de 
18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n° 1514-
4/96), que "estabelece mecanismo objetivando in
centivar a redução da presença do setor público es
tadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre 
a privatização de instituições financeiras, e dá outras 
providências·. Em substituição aos anteriormente in
dicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPB/PL. 

OFÍCIO N° 45/97 

Brasma, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Mário Cavallazzi 
e Nelson Meurer para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n11 1.557, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.517-3/96), que "concede subvenção econômica ao 
preço do óleo diesel consumido por embarcações 
pesqueiras nacionais". Em substituição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente. Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPB/PL. 

OFÍClO N11 46/97 

Brasnia, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Ari Magalhães e 
Darei Coelho para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.558, 
de 18 de dezembro de 1996 (convalida a MP n11 

1.525-1/96), que "altera a redação dos arts. 14, 18, 
34, 44 e 49 da Lei n11 9.082, de 25 de julho de 1995, 
e do art. 35 da Lei n11 9.293. de 15 de julho de 1996, 
que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei orçamentária para os exer
cícios de 1996 e 1997. Em substituição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPB/PL. 

OFÍCIO N2 0047/96 

Brasma, 8 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên

cia pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Hugo 
Biehl e Wigberto Tartuce para integrarem res
pectivamente como titular e suplente, a Comis
são Especial Mista destinada a apreciar a Medi
da Provisória n2 1.559, de 19 de dezembro de 
1996 (convalida a MP n2 1.506-7/96), que "altera 
a legislação do imposto de renda e da. contribui
ção social sobre o lucro". Em substiluição aos 
anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Ock~lmo Leão -
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N11 0048/97 

Brasília, 7 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a V )Ssa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputado~; Pedro Corrêa e 
Fausto Martello para integrarem, respectivamente, 
como titular e suplente, a Comis.•;ão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1 .542, 
de 18 de dezembro de 1996 t,,;onvalida a MP n2 

1.490-16/96), que "dispõe sobre, o Cadastro Informa
tivo dos créditos não quitados (Je órgãos e entidades 
federais, e dá outras providências·. Em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão -
Líder do Bloco PPBIPL. 
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OFÍCIO N2 63/97 

Brasnia, 14 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra dé indicar a Vossa Excelência, 

pelo Bloco PPBIPL, o Deputado Alceste Almeida, 
como titular em substituição ao Deputado Ricardo 
lzar, na Comissão Mista de Planos de Orçamento 
Público e Fiscalização. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 64/97 

Brasma, 14 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, 

pelo Bloco PPB/PL, o Deputado Francisco Rodri
gues, como titular em substituição a'J Deputado 
João Pizzolatti, na Comissão Mista de Planos de Or
çamento Público e Fiscalização. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º-Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nll24, DE 1997 

Setlhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e. da Amazônia Legal as seguintes informa
ções: 

1. Quais as áreas florestais passíveis de explo
ração pela ,;niciativa privada, segundo estudos que 
estão sendo encaminhados por este Ministério, ci
tando as loc:ilizações e dimensões das mesmas? 
Quais as espécimes vegetais passíveis de explora
ção econômiCé1 existentes nessas áreas, e qual ovo
lume estimado de cada espécime? O Governo tem 
uma estimativa do valor económico do acervo gené
tico existente net~s áreas? 

2. Quais os parâmetros que o Governo preten
de incluir no contrato de concessão, para garantir 
uma exploração ecologicamente sustentável? Consi
derando que, hoje, parte dessas áreas são explora
das clandestinamente por madeireiras internacionais 
sem que o Governo consiga desenvolver capacida
de de fiscalização pé'ra coibir tal prática, de que for
ma o Governo preter rde garantir o cumprimento do 
contrato no que se refere a volume de madeira reti-

rado e preservação de espécimes, entre outras 
questões? Se houver necessidade de maior esforço 
fiscalizatório por parte do Governo, por que esse es
forço não é desenvolvido para coibir a prática de ex
ploração dandestina de madeira? Quantos fiscais do 
Governo atuam hoje nas áreas citadas no item 1? 

3. As madeireiras que hoje exploram clandesti
namente as florestas tropicais brasileiras poderão 
participar do processo licitatório de concessão des
sas áreas? O Governo tem conhecimento das em
presas que desenvolvem práticas ilegais na região? 
Quais são as empresas já autuadas e que tipo de 
sanções foram a elas impostas? Se essas empresas 
desrespeitam a legislação atual, por que passariam 
a respeitar os contratos, caso venham a vencer os 
processos licitatórios para a exploração dessas 
áreas? 

4. O Ministério pretende criar fóruns de deba
tes dessa iniciativa, para ouvir a manifestação da so
ciedade e das entidades que atuam nessa questão? 

Justificação 

O Jornal do Brasil divulgou matéria, em sua 
edição de 15 de janeiro último, noticiando a intenção 
do Governo em permitir a exploração de 39 áreas 
florestais pela iniciativa privada, por meio de contra
tos de concessão. Essa iniciativa, segundo o jornal, 
depende apenas da aprovação do Presidente Fer
nando Henrique. 

Tendo em vista a importância da matéria e 
considerando a necessidade de se encaminhar um 
debate mais amplo por parte da sociedade, é de fun
damental importância o esclarecimento das questõ
es formuladas, para que o Congresso e as entidades 
da sociedade civil tenham a real dimensão das con
seqüências dessa iniciativa do Executivo. 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1997. -
Senadora Benedtta da Silva. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
requerimento lido será despachado à Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III, do art. 216, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1!1_Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 25 DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 267 e §§, do Regimento in

terno, requeiro a Vossa Excelência determinar a re-
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constituição do Projeto de Decreto Legislativo n2 

11 O, de 1996 (n2 320, de 1996, na Câmara dos 
Deputados) que "Aprova o texto do Acordo-Qua
dro sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos do 
Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América, em Brasília, em, 12 

de março de 1996". 
O Projeto em comento, sob a minha relataria, 

foi extraviado na Consultaria Legislativa por ocasião 
da elaboração de minuta de parecer. 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1997. -
Senador Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Mesa defere o requerimento lido, nos termos do 
art. 215, 11, alínea d, do Regimento Interno, e to
mará as providências necessárias à reconstituição 
da matéria. 

_ . O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
~IJl.base no art. 14, inciso 11, alínea ·a·, do Regi
'T.!ento Interno, peço a palavra, como Líder para uma 
comunicação urgente. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Valmir 
Campelo, para uma comunicação urgente, de inte
resse do Partido, nos termos do art. 14, inciso 11, alí
nea •a•, do Regimento Interno. 

S. ExB dispõe de cinco minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como 
Líder. Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, 
Manoel Antônio Vargas, último filho de Getúlio 
Vargas, hoje, foi encontrado morto, com um tiro no 
coração, no interior do Rio Grande do Sul, em sua 
estância. 

Como Líder do PTB nesta Casa, não poderia 
deixar de fazer este registro em nome do meu Parti
do e em meu nome próprio, manifestando à família 
de Getúlio Vargas, o nosso profundo sentimento de 
pesar pelo passamento do seu filho mais velho, Ma
noel Antônio Vargas, falecido hoje, aos 79 anos de 
idade. 

Era o que tinha a registrar nesta tarde, aqui no 
Senado Federal, Sr. Presidente: a morte do filho de 
Getúlio Vargas, Manoel AntOnio Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- (PT- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, gosta
ria de abordar um assunto que é matéria nos jornais 
do nosso País, assunto que tive oportunidade de de
bater e que me levou a participar, recentemente, de 
um ato público na Associação Brasileira de Impren
sa, sob a liderança do centenário Barbosa Uma So
brinho, com relação à privatização da Companhia 
vare do Rio Doce, esse grande património nacional. 
Lá, tivemos a oportunidade de. ver que a Oposição e 
diferentes setores da sociedade, generais, coronéis, 
nacionalistas, socialistas, comunistas e democratas 
participaram desse ato público. 

Sentimos pulsar os nossos corações com urna 
força e com uma esperança muito grandes, porque, 
naquele momento, ao olhar para Barbosa Urna So
brinho e ver mais abaixo em uma cadeira de rodas a 
presença do Senador Darcy Ribeiro, ao olhar tam
bém outras cabeças brancas, como o jornalista Hélio 
Fernandes - e lá estavam o Presidente do meu Parti
do, José Dirceu, representantes do PDT, do PCdoB 
e do PSB- fiquei pensando que não é todo dia que 
se pode colocar em um mesmo espaço tantas cabe
ças brancas pensantes, importantes e centenária, 
como foi aquele momento. 

Poderíamos até desanimar diante da pressão 
por que estamos passando. Há momentos em que 
pensamos que o melhor seria privatizar a Vale do 
Rio Doce, porque se defende com tal convicção, 
com tal garra a sua privatização, como se fosse uma 
grande salvação para este País, que há momentos 
em que chegamos a vacilar. Mas lá, não. Na ABI 
não tínhamos condições alguma de ter um pingo de 
vacilação diante daquelas cabeças, sob a liderança 
de Barbosa Lima Sobrinho, que, com convicção, co
locava a necessidade de um levante cívico, demo
crático, em defesa da Vale do Rio Doce. 

Sabemos que a Vale do Rio Doce tem jazidas 
de minérios em Minas Gerais, no Espírito Santo, no 
Pará, em São Paulo, no Tocantins, em Mato Grosso 
do Sul, Bahia e tantos outros Estados. Diante disso, 
consideramos ser importante que esse nosso levan
te cívico comece por esses Estados para uma mobi
lização nacional, para gritarmos, em bom som, que 
não podemos privatizar a Vale do Rio Doce. 

Ora, acabamos de saber - e os jamais estão 
noticiando - que no Pará, Serra Leste, existe urna 
grande jazida, que, sem dúvida nenhuma, será a 
maior do mundo, porque poderá produzir 15 tonela
das por ano. 
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Ora, sabemos também que a Vale tem reser
vas já avaliadas. Estamos convivendo com o quê? 
Estamos convivendo com aquilo que, numa lingua
gem popular, poderíamos chamar de olho grande, 
de cobiça de parte das grandes potências. Nós sa
bemos que o preço estimado para a venda da Vale 
do Rio Doce está entre 13 e 17 bilhões. E o que vejo 
nos jornais é o BNDES jurar que a empresa vale 13 
bilhões, no máximo, mesmo com a descoberta da ja
zida de Serra Leste. Não é possível uma coisa como 
essa! Não é possfvel este Senado Federal ficar cala
do! Há necessidade de manifestações a respeito. Nós 
temos que assumir esse debate, pois ele tem uma inr 
portãncia maior do que a discussão sobre a reeleição, 
assunto que tem tomado conta dos debates neste Se
nado e no Congresso Nacional brasileiro. 

Há um outro aspecto: uma avaliação final ser 
feita com a concorrência internacional é o mesmo 
que entregar o galinheiro às raposas. As empresas 
estrangeiras é que irão dizer quanto vale a Vale do 
Rio Doce! Não é possível! 

Faço um apelo aos democratas, aos naciona
listas, aos economistas, que me apontem e me con
vençam de que a Companhia Vale do Rio Doce dá 
prejuízo máximo ao Estado brasileiro. Pode ser que 
me convençam disso. Mas apenas com o meu co
nhecimento na área social fico um tanto quanto limi
tada. Por isso peço SOS à inteligência brasileira, a 
fim de que possamos fazer um debate em que 
aprendamos uns com os outros e possamos defen
der melhor o património nacional brasileiro. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex1 um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço o apar
te de V. Ex-, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Eu iria levantar este as
sunto da tribuna, mas, claro que sem o brilho e a 
competência de V. Ex-. Apenas neste meu aparte 
gostaria de acrescentar algo ao que V. Ex& está di
zendo. Na primeira página do jornal O Estado de S. 
Paulo, de hoje, há a seguinte manchete: "Vale faz 
descoberta histórica. Mais de 60 áreas têm indícios 
de depósitos ricos. Vale descobre nova Carajás de 
ouro e cobre". "Relatórios confirmam jazidas. Relató
rios apontam novas descobertas em Carajás". O 
maior empresário brasileiro, que estava armando um 
giüpo para se habilitar, Ermírio de> Moraes, recomen
da adiar a venda da Vale. BNDES rejeita adiamento 
da venda. Ora, minha querida Senadora, em primei-

ro lugar, o Senhor Fernando Henrique tem que agra
decer à Oposição nesta Casa, pessoas como V. Ex&; 
se a Oposição não houvesse falado aqui e se já ti
vessem vendido a Vale, como queriam, no ano pas
sado, teriam vendido pela metade; não teriam des
coberto as minas de ouro, as maiores já existentes, 
e não teriam feito as descobertas de agora. Mas não 
tem como, Senadora, o Senhor Fernando Henrique 
não suspender a venda da Vale, para debater, para 
discutir, para analisar, como quer V. Ex&, para apro
fundar a questão. O fato de o BNDES, sem nenhu
ma autoridade, dizer que não aceita o adiamento, 
depois das manchetes afirmando que mudou a reali
dade da Vale, é uma ofensa à sociedade brasileira. 
V. Ex& tem razão. Temos que apelar, debater, discu
tir, porque hoje essa é a questão mais séria. Eu, V. 
Ex& e o Senhor Fernando Henrique poderemos já 
estar mortos, enterrados, reduzidos a pó, mas o 
destino do Brasil está ligado à Vale do Rio Doce. 
Tem razão V. Ex1 : mais importante que a reelei
ção, que é para amanhã, é o destino da nossa mi
neração, que é o futuro permanente deste Pars. 
Meus cumprimentos e minha solidariedade ao pro
nunciamento de V. Ex&. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte, Senador Pedro Simon. 

Os representantes do Governo estão dizendo 
que, mesmo que haja essa descoberta, o valor esti
mado, de R$13 bilhões, não aumentará. É um ab
surdo; disseram que esse fato não vai mudar, de for
ma nenhuma, as decisões que já tomaram. Como 
poderemos aceitar isso, sabendo que a Vale do Rio 
Doce é uma companhia estratégica para a economia 
brasileira? Estamos assistindo a um desmonte do 
Estado. Sabemos que é preciso democratizar as es
tatais e o faremos, mas com a participaç? ') da socie
dade e com o debate nacional. Não é possível que 
assistamos às privatizações e não levantemos as 
nossas vozes. Estou daqui contemplando o Deputa
do Eduardo Jorge, do meu Partido, e a Deputada 
Jandira Feghali, que também estava conosco no ato 
da ABI, com Barbosa Lima Sobrinho. Se estivésse
mos numa sessão do Congresso, tenho a certeza de 
que ambos manifestariam enfaticamente a necessi
dade da Vale do Rio Doce não ser privatizada, por
que se trata de um patrimônio nacional. Não pode
mos, de forma nenhuma, deixar que o Senado Fede
ral, Senador Bernardo Cabral, fique calado diante 
dessa entrega total. O Governo Federal está cunr 
prindo à risca os ordenamentos do Grupo dos 7. 
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Sr. Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Tem V. E~ o 
aparte, Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim- Senadora Benedita 
da Silva, parabéns pelo discurso que faz. Não pode
ria ficar calado, tendo participado daquela Comissão 
que foi a Serra Pelada. Ontem, para tristeza nossa, 
assistindo ao "Jornal Nacional•, observei que a Vale 
está cercando a área de Serra Pelada, denominan
do-a de Serra Leste e dizendo que descobriu mais 
jazidas milionárias. Ao lado daquela cerca, os garim
peiros estavam tristes e procurando um caminho, 
até para se tomarem sem-terra. Isso não foi visto 
por esta Casa. Nobre Senadora, vários parlamenta
res estiveram lá, como os Senadores Ademir Andra
de, Edison Lobão e eu, assim como alguns Deputa
dos, e trouxemos a notícia da mentira que existe em 
Serra Pelada, denominando-a de Serra Leste, para 
usurpar um direito dos garimpeiros. Hoje, toda aque
la riqueza está à disposição da Vale. Essa foi avalia
da pela CPRM em US$1,5 trilhão e agora está sen
do vendida por um preço irrisório. Mesmo que se 
descubram riquezas, como bem disse V. E~. não há 
mudanças nesses preços. Sinceramente, fico enver
gonhado em vir ao Senado e constatar que todos os 
Senadores, bem como o Governo, sabem que se 
poderia fazer o que é certo, valorizar o património 
nacional; em vez disso, está-se entregando a Vale 
em benefício de não sei quem e em prejuízo de toda 
a população brasileira. E ainda há mais, Senadora; 
lá se encontram pobres líderes garimpeiros, que es
tão presos ilegalmente, recolhidos ao xadrez co
mum, em meio aos marginais, para que se calem e 
essa venda seja feita o mais rápido possível; encon
tram-se num submundo onde não atua a verdadeira 
Justiça, sofrendo todas essas conseqüências, em 
detrimento da razão e do direito de defender o patri
mOnio. Esta Casa tem Senadores renomados, que 
deveriam buscar a veracidade, para que não conti
nuasse a mentira de se dizer que a Vale descobriu 
uma área em Serra Leste, que nunca foi Serra Les
te; está dentro de Serra Pelada, que é um direito dos 
garimpeiros; agora, estão cercando a área, para que 
aqueles pobres miseráveis não possam trabalhar. É 
uma vergonha para o Brasil e para mim, como Sena
dor, que conheço tudo aquilo e vejo a maioria dos 
nobres Senadores dando as costas à situação para 
não apurar uma irregularidade dessas. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. E~. Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Pedro Simon- Senadora Benedita da 
Silva, permite-me V. Ex- mais urna intervenção? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Tem V. Ex- a 
palavra, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Senadora Benedita da Sil
va, a todo momento, o Senador Ademir Andrade faz 
questionamentos protestando contra a Vale, que é 
nossa Assim como o fez agora o Senador Ernandes 
Amorim. Imaginem o que aconteceria se, no lugar da 
Vale, fosse urna multinacional: uma guerra civil! 

A SRA. BENEDrTA DA SILVA- Agradeço a 
intervenção de V. E~. Senador Pedro Simon. 

Estamos defendendo um património nacional. 
Independente das posições aqui colocadas com re
lação a esse terna, não podemos, de forma nenhu
ma, deixar de fazer esse debate, que é mais impor
tante que o da reeleição, corno já disse. 

O Senador José Eduardo Outra, nesta Casa, é 
incansável na defesa da Companhia Vale do Rio 
Doce, como tantos outros do meu Partido. S. Ex' e 
os demais estarão conosco nas ruas, nas praças, 
para defender a Vale do Rio Doce. Acredito que o 
sentimento nacional brasileiro há de ecoar. 

Em 1987, o Centro de Tecnologia Mineral dizia 
que 40% do subsolo da Amazônia estavam nas 
mãos das multinacionais; 36%, nas mãos de empre
sas privadas nacionais; e 24% com as estatais. 

Até agora, do que sei, o que se fez na política 
de desenvolvimento na Amazônia contou com o tra
balho da Vale do Rio Doce. Hoje não consta na lista 
do Governo Federal, nem na de seus auxiliares, 
uma preocupação com o desenvolvimento económi
co e social. Apenas estão olhando para o capital e 
passando a idéia de que R$13 bilhões seria o preço 
máximo para entregar a Vale do Rio Doce. 

O Sr. Ademir Andrade- Permite-me V. Ex
um aparte? 

A SR- BENEDrTA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex-, Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademtr Andrade -Senadora Benedita 
da Silva, essa questão da Vale já vem sendo debati
da há quase dois anos, aqui no Senado da Repúbli
ca. É lamentável que a maioria dos Senadores dà 
Casa não tenha apoiado a nossa proposta, nas di
versas oportunidades em que trouxemos a referi~ 
questão. Gostaria de acrescentar às colocações fei
tas por V. Ex- que, entre as inúmeras razões para 
não se privatizar a Companhia Vale do Rio Doce, 
existe uma fundamental: as vozes mais entendidas 
deste País informam que a Vale é um conglomerado 
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de empresas, que inclu: transporte 1erroviário, cehJ
Iose, mineração, metalurgia e outras atividades. 
Existe uma razão para o Governo querer privatizar a 
Vale como um todo, caso isso chegue a se concreti
zar, mesmo contra a vontade da maioria do povo 
brasileiro e contra a vontade da maioria dos parla
mentares: o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
assumiu seus compromissos internacionais em troca 
do apoio que vem recebendo, ou seja, para entregar 
a Vale ao imperialismo internacional. Se o Governo 
tivesse a intenção séria de ganhar recursos com a 
privatização da Vale, poderia privatizar empresas 
vinculadas à Companhia. A privatização poderia 
acontecer na ferrovia, nas indústrias de celulose, 
numa ou noutra metalúrgica e, no final, poderia até 
privatizar a mineração. O que se está comentando, 
Senadora Benedita da Silva, é que o verdadeiro ob
jetivo, o que realmente interessa à empresa ou aos 
grupos económicos que comprarem a Vale do Rio 
Doce são os principais minérios -no caso, o ferro, o 
manganês, o ouro e o cobre. Se essas empresas 
que adquirirem a Vale se desfizerem das outras em
presas que estão em tomo dela, os recursos que ad
quirirem com a venda das empresas pequenas se
rão superiores ao preço que elas irão pagar pela 
Vale como um todo, ou seja, a área de minério fica
ria de graça para os grupos internacionais que com
prarem a Companhia. Eu gostaria que o Governo 
Federal trouxesse dados para provar que essas opi
niões são falsas e pudesse trazer aqui, ao Senado 
da República -ou publicar ou prestar informações -
provas de que essas informações não são verdadei
ras, porque estamos prevendo que a venda da Vale 
do Rio Doce prejudicará muito o Brasil. Resumindo, 
o dinheiro que o Governo Federal receberá pela 
Vale será menor do que o dinheiro que as empresas 
que a adquirirem vão receber pela venda de algu
mas subsidiárias da Companhia. É preciso analisar, 
entre as muitas razões apresentadas, essa razão 
que está sendo colocada pelos articulistas de vários 
jornais deste País. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Nobre Sena
dor Ademir Andrade, agradeço a V. Ex41 pelo seu 
aparte. No início do meu pronunciamento, eu resga
tava o SOS dos economistas, das inteligências bra
sileiras, a fim de que o Governo Federal possa me 
convencer de que a privatização da Vale do Rio 
Doce dará o retomo social que o Governo está pre
cisando ou, como afirma, de que encolherá o Esta
do, ou mais ainda, de que ela é uma empresa que 
dá prejuízo. Sabemos que ela caminha com os seus 

próprios pés, dá lucro e é um braço estratégico no 
comércio exterior brasileiro. Como vamos aceitar 
que se entregue dessa forma essa verdadeira agên
cia de desenvolvimento? É uma verdadeira doação, 
e não sei que benefício recebeu não só o Governo 
Federal, mas este País, para fazer uma doação des
sa natureza. Nunca vimos tanta generosidade com o 
patrimônio público nacional! 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
pero que esse debate não pare, que possamos dar
lhe. continuidade, principalmente quando temos à 
frente desse movimento, como já disse, o nosso 
grande e ilustre centenário Barbosa Lima Sobrinho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Emandes Amorim, 4Q Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Ney Suassuna, suplente de 
Secretário. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3Q Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT- AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, inicial
mente quero lamentar mais essa chacina que acon
teceu no Estado do Pará, na localidade de Ourilân
dia do Norte, onde aproximadamente, pelo que se 
fala, seis trabalhadores sem terra foram chacinados 
por pistoleiros, seguranças de uma fazenda que ti
nha sido invadida por posseiros. 

Isso demonstra que a UDR começa a cumprir a 
sua ameaça de que iria orientar os seus membros, 
os seus associados ou os seus integrantes no senti
do de armarem os seus seguranças e tratarem esse 
tipo de ação com a violência necessária para repri
mir, sobretudo, a invasão de terras. 

Entendo que o Congresso Nacional já deu a 
contribuição que o Governo Federal pediu com rela
ção à reforma agrária: colocou nas mãos do Presi
dente da República instrumentos adequados ou, 
pelo menos, mecanismos que garantem uma efeti
vação mais justa da reforma agrária no País, tanto 
na questão do rito sumário, quanto agora na votação 
do ITR. Portanto, cabe ao Governo Federal agir com 
mais determinação e utilizar esses mecanismos de 
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forma efetiva, para que incidentes como esses não 
venham mais a acontecer em nosso País. 

Estamos vendo, por meio da imprensa, que 
muitas outras invasões de terra estão sendo comba
tidas com violência, como é o caso também de Pon
tal do Paranapanema. E não há nenhuma dúvida de 
que, se o Governo não agir de forma célere e com 
.':1eterminação, mais mortes vão acontecer no campo 
a.ntes que o Presidente da República possa implan
tai· a reforma agrária que todos nós desejamos. 

Um outro assunto que quero abordar nesta 
opon'Unidade, Sr. Presidente, é o fato de que o Pre
sidenM da República, ao convocar o Congresso Na
cional para um período extraordinário, omitiu-se de 
incluir nc.1. pauta da convocação a votação da reelei
ção. Isso me parece uma prática clara de hipocrisia. 
Todo mumio neste País sabe que o Brasil está para
lisado em função dessa decisão que o Governo tan
to almeja e L~ue o Presidente da República é o mais 
interessado em que os detentores de mandatos exe
cutivos tenhan1 direito à reeleição. E, no entanto, o 
Presidente da F-'epública, que tem inclusive utilizado 
os meios de comunicação para defender publica
mente a reeleição, prefere transferir, para o Con
gresso Nacional, um eventual desgaste com a inclu
são da emenda da reeleição na convocação extraor
dinária. Disso resulto,•J que os Presidentes da Câma
ra e do Senado decia:iram convocar o Congresso e 
incluíram a reeleição na pauta da autoconvocação. 

Além de ser urna .orática clara de hipocrisia, 
isso demonstra também .a falta de respeito que o 
Presidente tem pelo Congresso Nacional. O Presi
dente da República, como 1orincipal interessado na 
reeleição, deveria assumir L' ônus de incluir essa 
matéria na pauta de uma convocação extraordinária 
do Congresso. 

Outra manifestação nítida de hipocrisia: o Pre
sidente e os seus aliados govem~'stas, até há pouco 
tempo, eram contra o plebiscito <.'U qualquer outra 
forma de consulta popular, como o 1-eferendo. De re
pente, ameaçado pela Convenção do PMDB, o Pre
sidente conclui, com os seus aliados, ,que, se o Con
gresso Nacional lhe negar o direito à r,eeleição, Sua 
Excelência vai recorrer ao plebiscito. 

É preciso que o Governo, capitaneado pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, c.1eixe claro 
para a Nação se Sua Excelência é a favt'r da sua 
própria reeleição ou se é a favor do instituto' da ree
leição para o País. O que está demonstrad,') pelas 
ações, pelos gestos e pelas articulações políthÃiS do 
Governo é que ele joga todas as suas cartas r 1a vo-

tação da reeleição para o atual Presidente e até 
para os atuais governadores e prefeitos. 

Mas eu levanto o seguinte questionamento: se 
o C~ngre~o Nacional aprovasse a reeleição para os 
sucessores apenas dos atuais mandatários de car
gos executivos, será que o Presidente da República 
continuaria apoiando a reeleição? Será que os parti
dos governistas, que hoje tanto defendem a reelei
ção, adotariam essa mesma determinação em favor 
da reeleição dos seus sucessores? Se o plebiscito, 
por exemplo, vier a ser reali.zado e a decisão do 
povo brasileiro for de que apenas os próximos che
fes do Executivo tenham direito à reeleição, será 
que o Presidente da República também vai concor
dar com essa tese? 

A resposta, para mim, é muito clara: o Presi
dente da República é a favor da sua própria reelei
ção, governadores e prefeitos vindo a reboque, para 
facilitar as articulações políticas, por um lado, por
que há grupos organizados no Congresso Nacional, 
todos sabemos, que só apóiam a reeleição se ela se 
estender também aos prefeitos e aos governadores. 

Se o Presidente da República, Senhor Fernan
do Henrique Cardoso, fosse, de fato, favorável à 
tese da reeleição, Sua Excelência a teria defendido 
para o Presidente Itamar Franco, que saiu do Gover
no com uma popularidade praticamente superior a 
80%. Se era para o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e seus aliados defenderem a reeleição, até 
na condição de Ministro de Itamar Franco, Sua Ex
celência deveria ter levantado a tese da reeleição 
naquele momento. 

Isso demonstra claramente que o tratamento, a 
discussão, a votação da reeleição, seja no Congres
so Nacional, seja por consulta popular, por meio de 
plebiscito ou de referendo, continua sendo um ca
sufsmo. E não vai deixar de ser casuísmo se, uma 
vez derrotada a emenda da reeleição no Congresso 
Nacional, o Presidente recorrer ao plebiscito para 
que o povo decida se Sua Excelência pode ou não 
ser reeleito. O casuísmo está no fato de que essa 
regra não vigorava quando o Presidente foi eleito, 
nem quando os governadores e os prefeitos foram 
eleitos. É ar que está a essência do casuísmo. 

Na Convenção do PMDB -aliás, uma conven
ção que todos nós temos que aplaudir-, a base par
tidária deu urna lição nos Líderes partidários, em 
nós, Congressistas, muitos dos quais habituados 
aos conchavas, aos acordos espúrios. A base disse: 
"Atenção, estamos aqui e não estamos concordando 
com isso. • O PMDB está de parabéns por seu posi
cionamento, tomado à revelia da grande maioria de 
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Parlamentares e de lideranças partidárias. Essa de
cisão histórica faz que todos prestemos atenção aos 
nossos partidos e às nossas bases, nos Estados e 
no País. 

O Presidente chamou os principais Líderes do 
PMDB no Congresso Nacional para uma reunião e 
passou um pito neles. Quero inclusive lamentar a 
maneira descortês e desrespeitosa como foi tratado 
o Presidente José Samey nessa reunião, conforme 
suas próprias declarações e da imprensa. O Presi
dente da República passou um pito no PMDB, 
ameaçou tirar cargos do PMDB, acusou-o de ter mi
nistérios e muitos outros cargos no Governo. 

Mas o que fará Fernando Henrique Cardoso se 
o povo brasileiro, no plebiscito, recusar a sua reelei
ção? O que Sua Excelência tirará do povo brasilei
ro? Que ameaças fará? Muito pouco Sua Excelência 
poderia tirar, porque muito pouco está dando a esse 
povo. Passará um pito, ralhará com a população se 
ela não lhe conceder o direito de ser reeleito? 

Parece que essa é a prática. O Presidente está 
convencido de que, no seu Partido e entre seus alia
dos, não há outro líder capaz de conduzir o País 
dentro da linha neoliberal das reformas que traçou. 

Ora, qual foi o Presidente que iniciou esse 
processo? E não estou aqui defendendo o ex-Pre
sidente Itamar Franco, com quem, aliás, não tenho 
nenhum relacionamento pessoal ou político. Estou 
apenas recorrendo à história recente do nosso 
País, que nos reveia que quem começou a condu
zir essa política econômica foi o ex-Presidente Ita
mar Franco. 

Será que dentro do PSDB, um Partido com 
grandes líderes na política nacional, e do próprio 
PFL, que está no poder há 30 ou 40 anos -sei lá se 
saiu do poder alguma vez na história do País, ou 
pelo menos os seus membros-, será que nos qua
dros desses Partidos não existe um homem que 
possa ser considerado competente e capaz de con
duzir a política econômica deste País? Parece-me 
que, quando o Presidente da República aponta nes
sa direção, quando faz essa observação, desrespei
ta inclusive os seus companheiros de Partido e seus 
aliados. 

O Sr. Júlio Campos- Nobre Senador, V. E~ 
me permite um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Pois não, com 
muito prazer, Senador Júlio Campos. 

O Sr. Júlio Campos - Ouço, com atenção, o 
pronunciamento do grande Líder, em exercício, do 
PDT e quero fazer uma pequena retificação no seu 
pronunciamento. V. Exi! está sendo um pouco injusto 

com o nosso Partido, o PFL, quando diz que esta
mos há 30 anos no poder. Apenas para relembrar, o 
PFL surgiu em 1985, por ocasião da sucessão do 
grande Presidente brasileiro João Figueiredo, que 
muito fez pelo Brasil, quando houve um racha no an
tigo PDS. A ala dissidente formou o PFL Portanto, 
em julho de 1984, após a Convenção do PDS, quan
do houve uma disputa entre Paulo Maluf e Mário An
dreazza, o Partido rachou em duas correntes: uma 
permaneceu firme no PDS e a outra criou o PFL. 
Aqui está o meu Líder do PPB, o nosso querido St~·· 
nadar Esperidião Amin, dizendo que aqueles o;ue 
não concordaram com a candidatura Maluf criaram o 
PFL. Dessa forma, o Partido não tem tanta idade. 
Estamos no poder desde 1985 e queremos perma
necer, se Deus quiser, por mais uns 30, 40, ou 50 
anos, porque estamos governando bem o Brasil. 
Tanto é que 75% da opinião pública brasile'1ra aplau
de o atual Governo, do qual o PFL é um rjos forma
dores desde o início da eleição de 199'~. Portanto, 
peço vênia para solicitar a V. Ex- que se.~a mais con
descendente nas suas afirmações. Ql~eremos con
tinuar no poder por mais tempo se nos for permiti
do, mas espero, daqui a algum tem•;JO, poder ver o 
PDT glorioso e reinante de V. Ex1 ';ambém condu
zir bem o Brasil. 

O SR. SEBASTIÃO ROCI-'I.A - Agradeço a ob
servação simpática de V. E~ .. Senador Júlio Cam
pos, mas creio que a corre11.te que formou o PFL 
está no poder desde, pelo rnenos, 1964. A sigla foi 
criada em 1985, mas os seus principais Líderes es
tão há 40 anos ajudando a governar o nosso País. 

V. Ex- tem razão q'dando diz que o PFL quer 
permanecer por mais 2r1 ou 30 anos no Governo. O 
PSDB também não o '.:>mite de ninguém; o Partido 
tem sido muito claro ·nesse sentido. Há um projeto 
de poder para 20 ar,os. E o PMDB? Creio que ele 
está descobrindo qu.al é o seu caminho, qual é a sua 
perspectiva de pod·er. O Partido tem que cuidar, sim, 
do seu futuro, tem de estabelecer quais são as suas 
propostas e o se•u projeto de poder, senão continua
rá apenas como coadjuvante final do PSDB, do PFL, 
do PPB ou de 'qualquer outro partido que chegue .o 
poder. 

O Sr •. J.efferson Péres - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SFL SEBASTIÃO ROCHA - Ouço com pra
zer V. Ex?•. 

O ·:~r. Jefferson Péres- Nobre Senador, o que 
há de t;-rrado em se ter um projeto de poder de 20 
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anos, desde que legitimado pelo voto? Existe algo 
de errado nisso? Quem tiver o voto ficará 20 anos 
no poder, senão só permanece quatro anos mesmo, 
com ou sem reeleição. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- O PDT também 
tem um projeto nesse sentido. Portanto, não estou 
contestando, Senador Jefferson Péres, o projeto de 
poder do PSDB, legítimo. Só estou dizendo que pen
so ter o PMDB também descoberto que tem de 
construir um projeto de poder e que, aliado ao PSDB 
e ao PFL, será simplesmente coadjuvante. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer apenas 
que sou favorável ao plebiscito em qualquer circuns
tância, ou até ao referendum, se o Congresso Nacio
nal aprovar a emenda constitucional da reeleição. 
Penso que o nosso País ganhará um instrumento da 
mais alta importância dentro da democracia, que é a 
consulta oopular. Ela não está regulamentada pela 
Constituição. Talvez o casuísmo da reeleição venha 
garantir ao nosso País esse instrumento importantís
simo, ao qual estamos impedidos de recorrer por 
não estar regulamentado na Constituição Federal. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Se for possível, 
Sr. Presidente, eu gostaria de ouvir o Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - É possível. 
O tempo de V. Exª se encerra às 15h25min e, agora, 
são 15h24min. Portanto, V. Exª dispõe de um minuto 
para concluir o seu pronunciamento. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Eu gostaria de 
ap~iar inteiramente a manifestação de V. Ex' tam
bém favorável à consulta popular. Acredito que so
mente através desse instrumento, seja o referen
dum, seja o plebiscito, haverá legitimidade para a 
questão da reeleição. De outro modo, estaremos 
vendo o Governo irremediavelmente se desgastar. 
Daí por que apóio inteiramente a manifestação de V. Ex'. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - E desgastar o 
Congresso Nacional, porque o Presidente não quis 
inserir na sua pauta de convocação a votação da 
reeleição; deixou para os Presidentes das Casas Le
gislativas fazê-lo. 

Portanto, Sr. Presidente, o plebiscito é impor· 
tante por uma outra razão: se depender das articula
ções e dos conchavas internos no ConQresso Nacio-

nal, a reeleição será para Presidente da República, 
para Prefeitos, para Governadores, para todo mun
do! E, se houver o plebiscito, é possível até que o 
povo vote a favor da reeleição do Presidente da Re
pública, mas será que votará a favor da reeleição 
dos Governadores, a grande maioria com desgaste 
acentuado nos seus Estados? Será que votará a fa
vor da reeleição dos Prefeitos? 

Por isso, o plebiscito é mais legítimo, mesmo 
que, por meio dele, o Presidente da República ve
nha a obter o direito à reeleição. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a 
palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s 
e Srs. Senadores, a despeito de ~odo avanço tecno
lógico que toma conta do mundo, há um setor primá
rio da economia cujo crescimento é exigido pela po
pulação mundial, notadamente aquela residente nos 
países mais pobres: trata-se da agricultura. O seu 
crescimento não é requerido unicamente como 
questão de bem-estar, mas, acima de tudo, como 
questão de sobrevivência. As hordas de famintos 
que perambulam pelas estradas do mundo são um 
angustiado grito de socorro que martela os ouvidos 
dos governantes das nações, daqueles que têm por 
missão a produção de alimentos e, sobretudo, das 
pessoas que têm bom senso. 

O Brasil, com o seu imenso território e a sua 
vasta área agricultável, poderá desempenhar um 
significativo papel na eliminação da fome do mundo, 
a começar do seu próprio território. Para isso, a sua 
produção agropecuária precisa crescer muito além 
do crescimento de sua população. Na mente de 
qualquer pessoa, ecoa estranha a idéia de que o 
Brasil necessite importar gêneros para alimentar a 
sua população. Entretanto, é isso que ocorre e com 
produtos básicos como o arroz, o feijão, o trigo e até 
o milho. Embora 62% de seu território seja de área 
agricultável, apenas 375 milhões de hectares dos 
527 milhões disponíveis são abrangidos por proprie
dades agrícolas e, destas, apenas 52 milhões de 
hectares cobertos por lavouras; o restante é ocupa
do pela pecuária extensiva, que requer muito espaço 
e proporcionalmente produz pouco. 

Se, todavia, observarmos a evolução da agro
pecuária brasileira nos últimos anos, verificaremos 
ter havido um significativo salto de qualidade, de 
produtividade e, por conseguinte, de quantidade. A 
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nossa produção de grãos praticamente bate recor
des a cada ano que passa, tendo chegado a 81 mi
lhões e 1 00 mil toneladas na safra 94/95. 

Hoje, o Brasil apresenta índices invejáveis na 
produção agropecuária que o colocam em pé de 
igualdade com países em que a agricultura é mais 
desenvolvida. A produtividade da soja, por exemplo, 
é das mais significativas do mundo, a nossa avicul
tura é uma das mais eficientes e produtivas do pla
neta. 

No cômputo geral da economia brasileira, o se
ter agrícola já ocupa uma posição de grande desta
que: somente a agropecuária é responsável por 
13,3% do Produto Interno Bruto, PIB, movimentando 
US$89 bilhões ao ano, e o complexo agroindustrial 
responde por 40% do mesmo PIB, US$270 bilhões. 
No comércio exterior, o setor participa com 29,7% 
das exportações, responsabilizando-se por quase 
um terço das mercadorias nacionais vendidas a ou
tros países. 

No que tange ao farelo de soja, o quinhão que 
nos cabe no comércio mundial é de 32%; 17% no de 
óleo de soja; 14% no de soja em grão; 16% no de 
café; 14% no de tabaco e 8,5% no de açúcar. 

A força do setor agropecuário se manifesta 
também na oferta de empregos: 27% da força de 
trabalho -18 milhões de pessoas -têm na agrope
cuária a sua fonte de renda. 

A Confederação Nacional de Agricultura fez um 
minucioso levantamento do estágio atual da nossa 
a9ropecuária, tendo chegado a números que, pela 
sua amplidão, mostram bem a força que vem do 
campo para alavancar a nossa economia e impulsio
nar o nosso desenvolvimento. 

Na pecuária, por exemplo, a benevolência de 
nosso clima permite que a criação de bovinos seja 
uma vocação natural de todo o País. De Norte a Sul 
e de Leste a Oeste, podemos encontrar as mais va
riadas raças, com características as mais diversas, 
predominando, para a produção de carnes, no Sul, 
as raças de origem européia e, no Centro-Oeste, as 
zebuínas. Na pecuária de corte, o Brasil detém hoje 
o maior rebanho bovino comercial do mundo, esti
mado em 169 milhões de cabeças. 

A exportação de carnes é uma importante fonte 
de recursos, trazendo para o País divisas anuais da 
ordem de US$1 bilhão. Essa maior presença do Bra
sil no comércio mundial é fruto de rigoroso controle 
sanitário no processamento das carnes e dos cuida
dos que se tomam no controle de doenças e na ali
mentação dos animais. 

Também a pecuária de leite tem uma importân
cia fundamental na economia brasileira. A produtivi
dade de nossas vacas vem crescendo ano após 
ano, fruto de maiores cuidados sanitários, do manejo 
adequado, do apuramento das raças e do melhor 
trato dos animais. No período de quinze anos, de 
1980 a 1995, a produção interna de leite sempre es
teve em curva ascendente, passando de onze bilhõ
es de litros para dezoito bilhões, o que a fez crescer 
a uma média constante de 4% ao ano. 

Ao contrário do que ocorre em outros países, 
esse ramo da pecuária brasileira apresenta hoje 
uma característica singular. os produtores não con
tam com qualquer modalidade de incentivo ou subsr
dio oficial e o mercado é totalmente desregulamen
tado. Se essa prática tem desvantagens principal
mente quando o produtor interno tem que competir 
com os produtores de outros países, por outro, essa 
independência faz com que o produtor brasileiro se 
empenhe cada vez mais em ser competitivo e efi
ciente. 

Na suinocultura, a produção brasileira tem pas
sado por altos e baixos, com tendência voltada para 
o crescimento: no período de dez anos, compreendi
do entre 1986 e 1995, a nossa produção saltou de 
oitocentas mil toneladas para um milhão quinhentas 
e quarenta mil toneladas. 

No ramo da pecuária, temos ainda quatro ou
tras atividades, três das quais específicas de algu
mas regiões: a ovinocultura, a caprinocultura, a bu
balinocultura e a eqüideocu!tura. 

A ovinocultura, com 500/o do rebanho localizado 
no Rio Grande do Sul e 40% no Nordeste, tem hoje 
uma população de aproximadamente vinte milhões 
de cabeças. 

O rebanho caprino, por sua vez, está quase 
todo localizado nos Estados do Nordeste, só restan
do 1 O% para os outros Estados. O aprimoramento 
tecnológico vem tomando essas duas atividades in
teressantes e lucrativas, o que tem sido também de
terminante para o seu crescimento. 

A bubalinocultura encontra na região Amazóni
ca condições ideais para o seu desenvolvimento. O 
potencial da região para o desenvolvimento dessa 
cultura é muito grande, pois cerca de dez milhões de 
hectares de seu território estão sujeitos a inundação 
e são cobertos por gramíneas aquáticas. 

A eqüideocultura é outra atividade de âmbito 
nacional bastante desenvolvida. O número de eqüi
nos atualmente existentes no Brasil é estimado em 
6,4 milhões de cabeças, sendo trinta e cinco mil os 
criadores existentes. 
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A avicultura tem sido outra alternativa econõmi
ca muito importante. De 1975 até hoje, a produção 
nacional de frangos tem triplicado a cada dez anos, 
situando-se hoje em cerca de quatro milhões e qui
nhentas mil toneladas/ano, a quarta posição mundial 
entre os produtores de carnes de aves. Essa mesma 
posição é ocupada pelo Brasil entre os países ex
portadores desse produto. 

A produção de grãos é o grande referencial 
para se aquilatar o desenvolvimento da agricultura 
no Brasil. Nesse campo, o País sentiu nos últimos 
anos um sensível salto de qualidade e de produtivi
dade. A soja tomou conta dos cerrados; o milho 
manteve a sua hegemonia entre os grãos, repre
sentando mais da metade da produção nacional; ar
roz e feijão se consolidaram como pratos nacionais. 

Também na produção de grãos, o clima nos fa
vorece, fazendo com que se colham três safras por 
ano. A safra de verão, mais concentrada na região 
Centro-Sul, é a mais expressiva, por abranger 67% 
da área plantada e ser responsável por 83% da pro
dução de grãos -arroz, feijão, milho e soja, principal
mente. A safra da região Nordeste participa com 
12% da produção nacional e se volta para os mes
mos produtos da safra de verão. 

Nesse ramo, é destacada a posição que o Bra
sil ocupa no panorama mundial: é o segundo maior 
produtor de soja, superado apenas pelos Estados 
Unidos. A contribuição dessa leguminosa para a ba
lança comercial do Brasil com o exterior foi de três 
bilhões e oitocentos milhões de dólares em 1995. Na 
produção de milho, mesmo sendo o terceiro maior 
produtor mundial, atrás dos Estados Unidos e da 
China, o consumo interno ainda é maior do que a 
produção. Para um consumo de trinta e sete vírgula 
nove milhões de toneladas, em 1995, a produção só 
alcançou trinta e três vírgula dois milhões de tonela
das. Com o crescimento da avicultura, da suinocuftu
ra e da bovinocultura, a demanda por esses dois ce
reais só tende a crescer. 

No que tange ao arroz, ao feijão, ao trigo e ao 
algodão, também o consumo é superior à produção. 
No arroz, a diferença é de seiscentas mil toneladas; 
no feijão, de quatrocentas mil toneladas. No algo
dão, a diferença é também sensível: consomem-se 
oitocentas mil toneladas e apenas quatrocentas e 
quatorze mil são produzidas. 

No café, a situação se inverte. É ele, junto com 
a soja, um grande responsável pela entrada de divi
sas no País. Com a exportação de 14 milhões e 500 
mil sacas do produto, o Brasil abastece 22% do mer
cado mundial. 

Outro pilar das exportações agrícolas brasilei
ras vem dos canaviais, responsáveis pela produção 
de açúcar e álcool. Em 95, a produção de açúcar foi 
de doze milhões de toneladas, dos quais 22,5% fo
ram exportados. Nesse setor o Brasil ainda tem um 
grande trunfo de contar ainda com a tecnologia para 
a produção de combustíveis renováveis, o álcool 
anídrido e o hidratado, com produção anual de doze 
milhões e setecentos mil metros cúbicos em 95. 

A fruticultura é um outro ramo agrícola que se 
mostra promissor para a economia brasileira. Nosso 
País já é o principal produtor mundial de frutas fres
cas, sendo bem vasta a relação de frutas tropicais e 
de clima temperado aqui produzidas. Nesse ramo, 
entretanto, enfrentamos dificuldades no comércio 
exterior. Em decorrência disso, as exportações es
tão diminuindo e as importações crescendo em pro
porção muito acentuada. As hortaliças ocupam 
igualmente significativo papel no panorama agrícola 
brasileiro. São seiscentos mil hectares produzindo 
em tomo de dez milhões de toneladas de hortaliças. 
Por uma questão de hábitos alimentares e fatores 
climáticos, a produção e o consumo se concentram 
nas regiões Sul e Sudeste. 

Esse foi, Sr. Presidente SRA.s e Srs. Senado
res, um panorama geral da agropecuária brasileira 
na atualidade. 

Por uma questão de tempo, restrigimo-nos a 
enfocar tão-somente aqueles produtos ou atividades 
que são mais destacados e economicamente mais 
significativos. 

De tudo quanto vimos, podemos concluir que o 
crescimento da agropecuária no Brasil é uma exi
gência. Com o imenso território de que dispomos, 
com o clima que temos, é simplesmente vergonhoso 
que o Brasil se transforme em um importador de ali
mentos. Temos que produzir muito para que os pre
ços caiam, para que a população tenha acesso fácil 
a esses produtos, para que o País obtenha divisas 
com a exportação do excedente. 

A Confederação Nacional da Agricultura preci
sa incentivar os produtores brasileiros a ser mais efi
cientes e a desbravar novas fronteiras; o Governo 
deve criar políticas que tomem a atividade agrícola 
atraente e cada vez mais lucrativa, pois só assim o se
tor poderá ser tarte e grande; só assim conseguiremos 
espantar para bem longe o fantasma da fome. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N2 10, DE 1997 

Dispõe sobre a realização de consulta 
na forma de plebiscito, acerca da permis
são para que ocupantes de cargo eletivo 
do Poder Executivo Federal, Estadual ou 
Municipal possam concorrer a reeleição. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 Será realizado no dia 21 de abril de 1997 

um plebiscito sobre a permissão para que ocupante de 
cargo eletivo do Poder Executivo Federal, Estadual ou 
Municipal possam concorrer a reeleição, obedecidas 
as normas estabelecidas neste Decreto Legislativo. 

Art. 22 Serão objeto da consulta popu
lar as seguintes perguntas: 

1. "Deve ser permitido ao Presidente 
da República, aos Governadores de Estado 
e aos Prefeitos concorrerem a reeleição?" 

2. "Devem o Presidente da República, 
Governador de Estado ou Prefeitos ser obri
gados a se afastarem do cargo para pode
rem disputar a reeleição?" 

3. "A reeleição deve valer para os que 
ocupam esses cargos atualmente?" 

§ 12 Para as perguntas descritas no caput des
te artigo existirão duas respostas: Sim e Não. 

§ 22 Somente serão consideradas aprovadas 
as alternativas que obtiverem a maioria dos votos 
válidos, excluídos os em branco. 

Art. 32 Para representar as diferentes correntes 
de pensamento sobre o objeto da consulta popular 
serão constituídas duas frentes par1amentares, de 
âmbito nacional, às quais se vincularão entidades 
representativas da sociedade civil. 

§ 12 As frentes representarão duas posições 
antagónicas, devendo uma defender o Sim e ·a outra 
o Não, considerando, respectivamente, o interesse 
na aprovação ou rejeição da proposta. 

§ 211 As frentes devem registrar-se perante a 
Mesa do Congresso Nacional, que baixará nonnas 
para tal fim. 

§ 311 Em caso de disputa, compete à Mesa do 
Congresso Nacional definir e indicar a frente que 
representará a respectiva corrente de pensamento. 

§ 42 Da decisão da Mesa do Congresso Nacio
nal, mediante o apoiamento de dez por cento de 
congressistas, cabe recurso, sem efeito suspensivo, 
ao Plenário do Congresso Nacional. 

§ 52 As frentes serão organizadas sob a forma 
de sociedade civil, com programas que definam ela-

rarnente as razões do Sim ou do Não para a propos
ta de reeleição. 

§ 611 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 Eleitoral um minuto diário, na pro
gramação das emissoras de rádio e televisão, para 
os esclarecimentos dos eleitores. 

Art. 42 Durante os trinta dias que antecederem 
a.véspera da consulta plebiscitária, as emissoras de 
rádio reservarão, diariamente, exceto aos sábados e 
domingos, quatro minutos de sua programação, de 
dezenove horas e trinta minutos às dezenove horas 
e trinta e quatro minutos; e as emissoras de televi
são reservarão, diariamente, quatro minutos de sua 
programação, entre as dezenove horas e dezenove 
horas e quatro minutos, em rede nacional, a propa
ganda relativa ao plebiscito. 

§ 111 O espaço destinado à propaganda do 
plebiscito só poderá ser utilizado pelas frentes nacio
nais constituídas na forma do art. 32 desta lei, de
vendo cada uma delas dispor de dois minutos, obe
decido o rodízio na ordem de apresentação. 

§ 211 As transmissões e a geração de imagem e 
som serão feitas, gratuitamente, pela Radiobrás, po
dendo as frentes nacionais, de comum acdordo 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. 

§ 32 Nos trinta dias que antecederem o plebi
scito, o tempo destinado a divulgação das atividades 
legislativas do Senado Federal e da Câmara dos De
putados na Voz do Brasil, será de treze minutos 
para o Senado Federal e de treze minutos para a 
Câmara dos Deputados. 

§ 411 Nos dias 3 (três) e 17 (dezessete) de abril 
de 1997 serão realizados programas de debates, en
tre as respectivas frentes, acerca do tema objeto do 
plebiscito, que serão realizados entre as dezenove e 
trinta horas e as vinte e duas horas, com duração de 
sessenta minutos, em horário acordado com as 
emissoras de televisão, que serão transmitidos em 
rede nacional de rádio e de televisão. 

Art. 52 Até a data da realizaçaõ 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 Tri
bunal Superior Eleitoral será apresentada no prazo 
de noventa dias a contar da data em que for realiza-
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do o plebiscito, revertenc~o eventuais sobras de re
cursos obrigatoriamente ao fundo partidário. 

Art. 611 O voto no plebiscito é obrigatório para 
os maiores de dezoito anos e facultativo para os 
analfabetos maiores de setenta e maiores de dezas
seis e menores de dezoito anos. 

Parágrafo único. Ao eleitor em trânsito ou resi
dente no exterior fica assegurado o direito de votar, 
obedecidas normas específicas 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 n12 9.1 00, de 
29 de setembro de 1995. 

Art. 811 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 9'2 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em seu livro "A Democracia na América", de 
1835, Alexis de Tocqueville, assinalou que à primei
ra vista pareceria contrariar a razão proibir que o 
chefe do Executivo pudesse ser reeleito, principal
mente quando um bom governante estivesse con
cluindo seu mandato. 

Ponderou, entretanto, Tocqueville, haver razõ
es muito fortes para considerar que a nação estaria 
melhor protegida se pudesse evitar os problemas 
decorrentes do direito de reeleição: • A intriga e a 
corrupção são vícios naturais aos governos eletivos. 
Quando, porém, o chefe do Estado pode ser reelei
to, tais vícios tendem a se estender indefinidamente 
comprometendo a própria existência do país. Quan
do um simples candidato quer vencer pela intriga, as 
suas manobras não podem exercer-se senão sobre 
um espaço circunscrito. Quando, pelo contrário, o 
chefe do Estado mesmo se põe em luta, torna em
prestada para seu próprio uso a força do governo." 

"No primeiro caso, é um homem com seus frá
geis meios; no segundo é o próprio Estado, com 
suas imensas reservas, que intriga e corrompe. O 
simples concidadão que emprega manobras culpá
veis para chegar ao poder não pode senão de ma
neira indireta, prejudicar a prosperidade pública; se, 
porém o representante do poder executivo desce à 
liça, o cuidado do governo toma-se para ele interes
se secundário; o interesse principal é a sua eleição. 
As negociações, assim como as leis, passam a ser 
para ele nada mais que combinações eleitorais; os 
lugares tomam-se recompensa de serviços presta
dos, não à nação mas a seu chefe. Mesmo que a 
ação do governo não fosse sempre contrária ao inte
resse do país, neste caso pelo menos não mais lhe 

serviria. E no entanto, é ela feita apenas para o seu 
uso•. (Tocqueville Alexis de - A Democracia na 
América, 1997. Editora Universidade de São Paulo). 

Em 1987 e 1988, quando os constituintes, ho
mens e mulheres escolhidos pelo povo para elabora
rem a nova constituição brasileira, reuniram-se na 
subcomissão que originou a primeira redação dos 
artigos referentes a reeleição para presidente e vice
presidente da República, tal possibilidade não con
seguiu ser aprovada. 

Em artigo publicado na .Gazeta Mercantil de 9 
de outubro de 1996 o cientista político Bolivar La
mounier, embora pessoalmente favorável a reelei
ção, lembrou que os fundadores de nossa república 
tinham sólidas razões para optar pela não reeleição. 
Num sistema democrático frágil, o efeito mais prová
vel da reeleição é a perpetuação no poder de indiví
duos ou oligarquias. O resultado seria o abastamen
to e eventualmente a completa anulação do próprio 
direito de escolha do eleitor. A questão básica ob
servou Lamounier, é se a democracia brasileira já al
cançou um nível de maturidade que nos permita 
descartar o princípio da não reeleição, antigo meca
nismo instituído como proteção. 

Em 1994, quando da revisão constitucional, o ar
tigo 84, que justamente veda a reeleição, foi alterado, 
reduzindo o mandato de Presidente da República de 
cinco para quatro anos; no entanto, a proibição para 
disputar nova eleição para o mesmo cargo foi mantida. 
Neste mesmo ano ocorreram as eleições dos atuais 
partamentares, governadores de estado e do Presi
dente da República e até onde pudemos pesquisar 
não encontramos a proposta de reeleição inserida nas 
promessas de campanha dos então candidatos. 

Subitamente, o Governo Federal pretende sub
meter novamente o tema à apreciação do Congres
so Nacional sem uma prévia anuência popular. 

Considerando que todo poder emana do povo, 
nada mais justo portanto, que a população brasileira 
seja consultada sobre a questão do direito a reeleição 
dos atuais e futuros ocupantes de cargos eletivos do 
Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal. 

O Presidente da República tem argumentado 
em diversas entrevistas que na hipótese de a emen
da da reeleição ser aprovada, ela deveria valer já 
para os atuais ocupantes de cargos executivos, pois, 
caso contrário, a decisão seria •casuística". O argu
mento merece melhor reflexão. Uma emenda consti
tucional que visa alteração tão importante no siste
ma político brasileiro teria, em tese, que ser decidida 
da forma mais isenta e objetiva possível, devendo 
ser apreciada exclusivamente à luz da consolidação 
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e do aperfeiçcamento da democracia no País. Ora, 
votar uma emenda que beneficie os atuais ocupan
tes de cargos do Executivo, presidente da Repúbli
ca, governadores e prefeitos criaria de imediato uma 
grave distorção do processo decisório. Colocaria 
todo o Poder Executivo nos três níveis, a favor de 
sua aprovação tomando literalmente impossível que 
a questão seja apreciada de forma isenta. 

_ A Constituição Federal, no seu artigo 14, dis
poe como sendo um dos direitos do cidadão que a 
so?erania popular pode ser exercida pelo sufrágio 
umversal, através de plebiscito ou referendo. Portan
to, para que seja legitimada uma decisão de tama
nha importância para todos os brasileiros é funda
mental e recomendável que se faça a consulta direta 
à população. Cabe registrar que o próprio Presiden
te da República já manifestou a diversos de seus in
tertocutores que é favorável à consulta popular para 
se decidir sobre o direito de reeleição dos ocupantes 
de cargos eletivos do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1997. -
Eduardo Matarazzo Supllcy. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O projeto 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

Brasnia, 14 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Brasileiro -

PPB, valho-me deste para indicar o nobre Senador 
Esperidião Amin, em substituição ao meu próprio 
nome, na Comissão Partamentar de Inquérito criada 
através do Requerimento n2 1.1 01, de 1996, destina
da a "apurar irregularidades relacionadas à autoriza
ção~ emissão e negociação de títulos públicos, esta
duais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1996". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Lí
der do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Será feita a 
substituição do Senador Epitacio Cafeteira pelo Se
nador Esperidião Amin como membro titular da refe
rida Comissão, nos termos do eXpediente lido. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 º Secretário em exercício, Senador Valmir Gampelo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 26, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no § 22 do art. 50 da Consti

tuição Federal e tendo em vista o disposto no art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. 
Ministro de Estado da Administração e Reforma do 
Estado, Dr. Antonio Carlos Bresser Pereira, pedido 
de informações referentes a pensão especial que 
pela Lei n2 1.593, de 23 de abril de 1952, alterada 
pela LE~i n2 6.095, de 30 de agosto de 1974, têm di
reito as ex-Primeiras Damas dos Presidentes da Re
pública, nos termos do questionamento que se se
gue: 

1 - Por que razão a senhora Maria Tereza 
Fontela Goulart, viúva do ex-Presidente João Gou
lart, não está recebendo a supracitada pensão? 

Justificação 

Na passagem dos vinte anos da morte do ex
Presidente João Goulart, registra-se que sua viúva, 
senhora Maria Tereza Fontela Goulart, não está re
cebendo a pensão especial a que têm direito as ex
Primeiras-Damas, por lei e atas do Executivo. A se
nhora Maria Tereza inicialmente recebeu Cr$30,00, 
reajustados para NCr$432,75 e depois para 
Cr$1.000,00. A senhora Risoleta Neves, através do 
ato do Poder Executivo recebe pensão especial, vi
talícia, equivalente aos ganhos de Presidente da Re
pública. 

Pela Lei n2 1.593, de 23 de abril de 1952, alte
rada pela Lei n2 6.095, de 30 de agosto de 1974, à 
senhora Maria Tereza foi dado o direito a pensão 
que hoje desfruta a Sr' Risol~ta Neves e desfrutou a 
Sr' Jandira de Oliveira Café, viúva do ex-Presidente 
Café Rlho. Entretanto, mesmo após impetrar ação 
de cobrança à União e a Justiça Federal reconheceu 
em duas decisões o seu direito, a senhora Maria Te
reza ainda não recebeu ao que faz jus. 

Por estranhar a nebulosidade que envolve o 
assunto, em vista de tratar-se de direito líquido e 
certo, e por acreditar que a solução pende para o 
procedimento administrativo, é que encaminho esta 
solicitação de informações sobre o encaminhamento 
dado a este problema. 

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1997. -
Senador Pedro Simon. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, 
nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 349 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 1.176, de 1996, do Senador Lúcio 
Alcântara, solicitando, nos tenros regimentais, 
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câ
mara n2 89, de 1996, com os Projetos de Lei 
do Senado n2s 236, de 1995; 84 e 201 , de 
1996, por versarem o mesmo assunto. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para en
caminhar a votação. 

V. Ex- dispõe de cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -$P. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
o Senador Lúcio Alcântara requer sejam apensados 
ao Projeto de Lei da Câmara n2 89 os Projetas de 
Lei do Senado n2s 236, de 1995, 84 e 201, de 1996. 

Esses são projetas de garantia de renda míni
ma e de bolsa~scola e têm o mesmo propósito do 
projeto de garantia de renda mínima relacionado à 
educação, aprovado em dezembro último na Câma
ra dos Deputados e também aqui, por iniciativa dos 
Srs. Senadores Ney Suassuna, José Roberto Arru
da, Lúcio Alcântara e Renan Calheiros. 

Um dos maiores problemas brasileiros, hoje, é o 
gra~ número de crianças de 7 a 14 anos - portanto, 
em idade escolar -, que estão trabalhando, mui1as ve
zes em função de os seus pais não terem um mínimo 
de renda e necessi1arem, assim, da ajuda de seus fi
lhos. Essas crianças, por vezes, nem aprendem a ler, 
a escrever, a fazer contas e, dessa maneira, têm sua 
!onnação sobremodo prejudicada. Quando chegam à 
1dade adulta, salvo em alguns casos, estão condena
das àquele círculo vicioso da miséria 

Na Câmara dos Deputados, o Deputado Nelson 
Marchezan, que foi Secretário da Educação do Es1ado 
do Rio Grande do Sul, observou projetes como o bol
sa escola do Distrito Federal, de iniciativa do Gover
nador Cristovam Buarque, do Partido dos Trabalhado
res; o de Campinas, do Prefeito Magalhães Teixeira, 
do PSDB; e o de Ribeirão Preto, do Prefeito Antonio 
Palocci, do Partido dos Trabalhadores. 

Sr. Presidente, mais de vinte municípios em 
todo o Brasil aprovaram projetas de garantia de ren-

da mínima ou de bolsa-escola. Recentemente, o Es
pírito Santo aprovou um projeto dessa natureza por 
iniciativa do Governador Vítor Buaiz. 

O Deputado Nelson Marchezan apresentou um 
projeto que institui um programa de garantia de renda 
mínima relacionado à educação, que, em princípio, 
destinaria algo como R$30,00 a cada família por crian
ça de 7 a 14 anos que estivesse freqüentando a esco
la, desde que a família fosse carente e não tivesse até 
certo patamar de renda. Portanto, com princípios se
melhantes àqueles das demais experiências. 

Na Câmara dos Deputados havia projetas dos 
Deputados Pedro Wilson e Fernando Ferro relacio
nados a esse assunto, e o Deputado Nelson Mar
chezan conseguiu que fosse aprovado um requeri
mento, em regime de urgência urgentíssima, para 
aprovar essa matéria em dezembro último. 

Sr. Presidente, na Câmara dos Deputados e no 
Senado, em 16 de dezembro de 1991 , foi aprovado 
projeto de garantia de renda mínima por todos os 
partidos. Também tramita na Comissão de Rnanças 
e Tributação parecer favorável ao projeto do Deputa
do Germano Rigotto, aprovado aqui no Senado. 

Quando da aprovação do projeto de um Depu
tado do Rio Grande do Sul, que teve o parecer na 
forma de um substitutivo, não se levou na dl3vioa 
conta todo o acúmulo de discussão sobre o projeto 
de garantia de renda mínima havido no Senado e na 
Comissão de Rnanças e Tributação. Portanto, aaue
le projeto ainda está pendente de aprovação. 

Sr. Presidente, sob a coordenação aa casa Ci
vil e com a colaboração do iPEA, do Minlstério do 
Planejamento, aprovou-se o substitutivo ao projeto 
do Deputado Nelson Marchezan, que autoriza o Po
der Executivo a financiar, em até 50%, os municípios 
que adotarem projetas de garantia de renda mínima, 
segundo fórmula que necessita de uma maior aten
ção. O Governo Federal poderia financiar caàa famí
lia de acordo com a seguinte equação: número de 
crianças de 7 a 14 anos vezes R$15,00, menos a 
metade da renda per capita da família. 

Gostaria de mostrar uma incoerência técnica No 
caso de uma família composta por mãe e filho, com ren
da familiar de um salário mínimo, teríamos o seguinte: 

Metade da renda per capita familiar - R$28,00 
Número de crianças - 1 
Cálculo- ((R$ 15,00 X 1) - R$28,00] = - R$13,00 
Portanto, a União ajudaria esse município com 

R$13,00 negativos. 
Ora, Sr. Presidente, como explicar a um prefei

to ou a qualquer habitante do município uma fórmula 
como essa? Há que se corrigi-la, portanto. 
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Como se trata de matéria relacionada à oportu
nidade de educação, que envolve recursos do Orça
mento, é próprio que as Comissões de Educação e 
de Assuntos Econômicos a examinem, e é próprio 
que sejam apensados os projetos relacionados. 

Portanto, encaminho favoravelmente, mas faço 
um alerta ao Senado Federal sobre a atenção que 
deve ser dispensada a esse projeto. Inclusive disse 
ao Deputado Nelson Marchezan que serei favorável 
ao projeto com o aperfeiçoamento técnico. 

Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
só está disposto a aprovar, para este ano, aquilo 
que está explicitado no Projeto Nelson Marchezan e 
no seu substitutivo, tudo bem! Mas o Senado Fede
ral deverá colocar, para o ano seguinte, aquilo que 
aprovou desde dezembro de 1991, m.as de uma for
ma aperfeiçoada e bem mais ampla. E esse o propó
sito para o qual vou trabalhar. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para enca
minhar, concedo a palavra ao nobre Senador Esperi
dião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, desejo manifestar-me favo
rável ao objeto do requerimento, porque, ainda que 
apenas pretenda fazer com que tramitem em conjun
to projetas similares, ele nos traz, acima do seu ob
jetivo formal, o mérito da questão presente. E é so
bre o mérito que pretendo, com muito mais brevida
de do que o Senador Eduardo Suplicy, mas com 
igual sentido, focalizar dois aspectos. 

O primeiro é que, quando votei a favor do pro
jeto de autoria do Senador Eduardo Suplicy, fiz 
questão de dizer, e hoje repito, que não tenho dúvi
da de que o eixo de uma política social modema, no 
mundo, passa pela idéia da renda mínima ou impos
to de renda negativo, tendo essa linha como eixo de 
uma ação no sentido de uma política de renda com
pensatória. 

Segundo, em função do mérito da questão, não 
posso deixar de fc>zer o registro, até porque, quando 
o Deputado Nelson Marchezan subscreveu e ideali
zou esse projeto, S. Ex!' integrava o melhor Partido 
do Brasil. E só poderia ter tido essa iniciativa no seio 
do melhor Partido do Brasil, Partido que está preo
cupado com a justiça social, com o desemprego, 
com a política agrícola, com a geração de oportuni
dades justas para o povo brasileiro. 

A iniciativa data de junho de 1995, quando S. 
Ex!' pertencia- repito- ao Partido do seu coração, o 
nosso Partido. 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Sena
dor Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, o que quero dizer é que o Senador Nelson Mar
chezan continua o mesmo: com as mesmas idéias, os 
mesmos princípios e o mesmo pensamento. 

Embora concorde com o Senador Esperidião 
Amin, de que quando S. Ex!' apresentou o projeto 
realmente pertencia ao seu Partido - que, aliás, não 
era o PPB, era outro -, quero felicitá-lo, de uma ma
neira especial, pela importância do seu projeto, pelo 
esforço, pelo trabalho que S. Ex!' fez na Câmara, 
tendo sido aprovado por unanimidade. 

Hoje, S. E~ está aqui nos assistindo, se esfor
çando para que o projeto tenha uma tramitação. Sr. 
Presidente, estou aprendendo com S. ExG essa lição 
importante, qual seja, de acompanhar o projeto e lu
tar por ele quando for muito bom. Creio que esse 
trabalho, apresentado pelo Senador do PT, nosso 
querido Eduardo Suplicy, tem em sua argumentação 
uma importância extremamente relevante. A unifica
ção desses projetas são importantes, porque a idéia 
lançada por S. ~ já está sendo executada em mui
tas prefeituras, inclusive no Estado do Espírito San
to. Por isso, esse projeto do Deputado Nelson Mar
chezan chega em boa hora, o que me faz trazer-lhe 
a solidariedade merecida. 

Quero dizer ao Senador Esperidião Amin que o 
Deputado Nelson Marchezan continua com as mes
mas idéias, a mesma inteligência e a mesma com
petência. Pena que o seu Partido tenha perdido um 
homem desse quilate. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota-
ção o requerimento, em turno único. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam quetram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n2 89/96 passa a 

tramitar em conjunto com os Projetas de Lei do Se
nado n2s 236/95, 84/96 e 201/96. 

As matérias vão às Comissões de Assuntos 
Sociais, de Educação e Assuntos Econômicos para 
instrução. 

Rca prejudicado o item 2, em virtude da apro
vação do Requerimento n2 1.276, de 1996, que trata 
do mesmo assunto. 

É o seguinte o item prejudicado: 

Item 2: 

Votação, em turno umco, do Requeri
mento n2 1.236, de 1996, do Senador José 
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EciJan::lo Outra, solicitando, nos termos reg
mentais, tramitação oonjunta do Projeto de Lei 
da Câmara n11 89, de 1996, com os Projetas de 
Lei do Senado rfs 236, de 1995, e 84, de 1996, 
por versarem o mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 3: 

Votação, em tumo único, do Requeri
mento n11 1.239, de 1996, do Senador Ra
mez Tebet, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n11 44, de 1996, com o Projeto de 
Lei da Câmara n11 39, de 1996, por versarem 
o mesmo assunto. 

Em votação o Requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n2 44, de 1996, e o 

Projeto de Lei da Câmara n2 39, de 1996, passam a 
tramitar em conjunto. 

As matérias retomam à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania para instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item n2 4: 

Discussão, em turno único, do substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nll 6, 
de 1995 (~ 1.579196, naquela Casa), de auto
ria do Senacbr José EciJardo Outra, que áspõe 
sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano para fins de transplante e trata
mento, e dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em subs
tituição à Comissão de Assuntos Sociais, Re
lator: Senador Lúcio Alcântara, concluindo: 

- favoravelmente à redação dos seguin
tes dispositivos do Substitutivo da Câmara: 
art. 22; §§ 42 e 52 do art. 92; caput do art. 12; § 
12 do art. 21; caput e§ 22 do art. 22; 

-contrariamente ao § 22 do art. 32; caput 
do art. 411; § 12 do art. 92; art. 11 ; parágrafo úni
co do art. 13 e artigos 14, 15, 16 e 17; e 

- pela prejudicialidade dos parágrafos 
do art. 4°, e do art. 52 . 

Sobre a mesa, requerimento que será liOO pelo Sr. 
111 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NR 27, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, Substitutivo da Câmara 

a alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamen
to da discussão do Projeto de Lei do Senado n11 

6/95, a fim de ser feita na sessão de 7 dias 22-1-97. 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1997. -
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Eduar
doSuplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -5P. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
dada a importância desse projeto, e estando o seu 
autor, Senador José Eduardo Outra, ausente, gosta
ria de pedir o adiamento da votação. S. E:xl não está 
presente por haver participado de uma reunião fora 
do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, ainda que o Senador Lúcio Ai
cântara esteja pronto para dar o seu parecer e dis
cutir favoravelmente, pois S. E:xl estudou muito essa 
matéria, eu pediria o adiamento da votação porque 
sei que, dada a relevância da matéria, o seu autor 
gostaria de estar presente. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para enca
minhar o requerimento, concedo a palavra ao Sena
dor Hugo Napoleão. 

V. Exi dispõe de cinco minutos para falar em 
nome do PFL. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Agradeço a V. E:xl. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero 
dizer que concordo integralmente com o requerimen
to apresentado pelo Partido dos Trabalhadores no 
sentido do adiamento da matéria, até porque a au
sência do Líder, Senador José Eduardo Outra, em 
plenário, considerando-se o interesse que S. E:xl 
tem pela discussão do substitutivo da Câmara, é 
motivo suficiente para adiarmos a votação. 

Deixaria apenas à consideração dos meus Pa
res neste adiamento que ora se propõe, e que espe
ro também seja concretizado, que a questão a ser 
discutida vai ensejar o fulcro do projeto, que é a doa
ção voluntária ou presumida. 

Naturalmente, vai-se discutir em tomo do art. 
411, que, para mim, seria suficiente a manutenção do 
seu caput, sem necessidade dos demais elementos 
contidos nos parágrafos. Senão, vejamos: se o ca
put já declara que a Carteira Nacional de Habilita
ção ou a Carteira Nacional de Identidade conterão a 
expressão "doador de órgãos ou tecidos·, não há 
que seu §1 11 dizer "doador de órgãos ou tecidos· ou 
"não doador de órgãos ou tecidos· e "sem defini
ção". Como diz o Senador Bernardo Cabral, se a 
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abrangência já se encontra no caput, não há neces
sidade alguma de que os parágrafos exijam daquele 
que não deseja doar, ou do que não tenha se defini
do, que essas expressões sejam transpostas para a 
Carteira Nacional de Identificação ou Carteira Nacio
nal de Habilitação. 

Deixo, neste encaminhamento, à consideração 
dos meus Pares, esses argumentos, reservando-ine 
o direito de, quando da efetiva votação da matéria, a 
esses argumentos voltar. Mas, desde já, o PR.. con
corda com o requerimento do PT. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a Exll, para encaminhar, por cinco minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, quero, apenas para uma 
questão de resguardar, embora já o tenha feito com 
a devida ênfase o Senador Eduardo Suplicy, dizer 
que esse pedido de adiamento não tem qualquer 
sentido protelatório. É de justiça que seja o Senador 
José Eduardo Outra, um dos autores do projeto, 
como o Senador Darcy Ribeiro, como a Senadora 
Benedita da Silva, que, aglutinados, me permitiram, 
como Relator, elaborar esse substitutivo, que ele es
teja aqui, até porque, como disse muito bem o Sena
dor Hugo Napoleão, vamos ter uma questão central 
a discutir, que é a natureza da doação, como ela se 
fará, quem será e quem não será doador. 

Tenho certeza de que este será um debate 
bastante vivo, porque há posições divergentes em 
relação a essa matéria e o pedido de adiamento é 
exclusivamente em função da urgência do Lfder do 
PT, um dos autores do projeto. Por isso, considero 
inteiramente just~ que ele esteja presente, a fim de 
que possa trazer a sua contribuição e a sua opinião. 

E mais: devo dizer - e isso farei no momento 
próprio, mas quero antecipar - que hoje mesmo re
cebi, em defesa do princípio da doação presumida, 
um telefonema do Dr. Miguel Elias, Presidente da 
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, 
em São Paulo, cientista, professor, um homem dedi
cado a essas questões, em que lamentava não po
der estar hoje aqui e não ter tido mais tempo de utili
zar a imprensa, rádio, televisão etc. para defender o 
princípio da doação presumida, pois está absoluta
mente convencido, em função da sua vivência pro
fissional e das experiências internacionais, de que, 
ou temos coragem de dar esse passo, de ousar na 
simplificação do processo de doação, respeitando 
sempre a vontade de cada um, ou não vamos con-

seguir resolver o problema de transplante neste 
Pars, cujo número cai a cada ano, infelizmente, e o 
número de doadores está estabilizado há muitos 
anos no Brasil. 

É isto, Sr. Presidente. Reservo-me pa1_ ., Mis
cussão no momento oportuno, mas queria antec; >a, 
essa posição do Professor Elias, que preside a n.s
sociação Brasileira de Transplantes de Órgãos, enti
dade de grande peso do ponto de vista cientifico, do 
ponto de vista profissional e para ajudar a fonnar o 
convencimento dos Srs. Senadores. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senador 
Romeu Tuma tem a palavra por cinco minutos, para 
encaminhar. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
apenas queria me referir ao trabalho do Senador Re
lator e ao processo angustiante da votação deste 
processo. Já houve vários adiamentos. Talvez apro
vemos novamente este adiamento, mas gostaria que 
ele não se repetisse, que no próximo dia 22, que é a 
data aprazada, realmente seja votado. 

Tenho conversado muito e tenho comentado e 
relatado ao Senador Lúcio Alcântara a posição das 
Faculdades de Medicina do meu Estado de São 
Pauto, a Escola Paulista de Medicina e a Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. O Con
selho de Ética destas Escolas estão favoráveis à 
aprovação do projeto da Câmara, que é a doação 
voluntária, com o exercício de uma propaganda per
manente, para que o cidadão seja sempre questio
nado se é ou não doador. 

É o apelo que faço, que não se adie mais a vo
tação deste projeto, porque há uma expectativa mui
to grande de cidadãos que dependem de um trans
plante para conseguirem sobreviver. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SR1 EMIUA FERNANDES - Peço a palavra 
para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra à Senadora Emitia Fernandes, por cinco mi
nutos, para encaminhar. 

A SR• EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, sr-s e Srs. Senadores, também queremos 
nos sornar àqueles Srs. Parlamentares que estão re
gistrando - e tenho certeza de que a maioria, se não 
a totalidade desta Casa- a necessidade de votar
mos, de decidirmos sobre esta matéria. 
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Estamos tratando de questões relacionadas 
com a própria vida, ou talvez, em muitos casos, com 
a própria morte de milhares e milhares de pessoas. 
São crianças, são pessoas idosas, são homens e 
mulheres. muitos dos quais estão nos hospitais, mui
tos em casa, mas por este Brasil afora estão de
pendendo de uma definição mais clara no que tange 
à questão de transplantes de órgãos. 

Constantemente, recebemos notfcias de pes
soas que batem às mais diferentes portas, desde o 
Ministério da Saúde até os gabinetes dos Partamen
tares, gabinetes de Prefeitos, de Governadores, Se
cretarias de Estado, hospitais do Pafs e até mesmo 
fora do País, pedindo alguma coisa ou reivindicando 
recursos para que se possa realizar transplante de 
algum órgão. 

Portanto, queremos dizer que somente em res
peito à ausência do Senador José Eduardo Outra, 
que é autor da matéria, vamos estar acompanhando 
o pedido de adiamento. Mas que seja o último, por
que realmente esta Casa deve ter o poder de esco
lher de que forma quer tomar essa decisão relacio
nada com a matéria de transplantes. 

Eu, particularmente, me somo ao pensamento 
do Senador Lúcio Alcântara, quando propõe a doa
ção presumida. Vamos ter oportunidade de discutir 
esta questão na próxima semana e tenho a certeza 
de que o Congresso Nacional tomará uma decisão. 
Não podemos mais protelar este assunto. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota

ção o requerimento. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Pela or

dem. Sem revisão doorador.)- Sr. Presidente, gos
taria apenas de prestar uma informação. Há diver
sas pessoas, inclusive com problemas de saúde, 
que se locomoveram até Brasflia e que não têm a fa
cilidade de vir aqui a cada momento, que estavam 
na expectativa da votação desta matéria. 

Não estou, de pronto, conseguindo falar com o 
Senador José Eduardo Outra, mas tenho a convic
ção de que S. Ex' compreenderá que é importante, 
dada a relevância e com vistas ao propósito maior 
do seu projeto, eu retirar o requerimento que apre
sentei à Mesa. 

Assim, Sr. Presidente, levando em conta a 
ponderação de diversas pessoas que para cá se 
deslocaram, a fim de apreciar a discussão dessa 

matéria, e atendendo ao apelo de alguns Senado
res, na expectativa de que possa, a qualquer mo
mento, chegar o Senador José Eduardo Outra, retiro 
o requerimento que havia colocado sobre a mesa, 
para que possa tramitar o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa 
aguarda o requerimento de V. E~. solicitando a reti
rada. (Pausa.) 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 1g Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 28, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22 , a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 27, de 1997. 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1997. -
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -A Mesa co
munica ao Plenário que é deferido o requerimento 
do Senador Eduardo Suplicy, pedindo a retirada do 
requerimento anterior. 

Prosseguimos a votação do item 4 da Ordem 
do Dia. .lt~ 

A Presidência esclarece ao Plenário e ao Rela
tor, nos termos do art. 285 do Regimento Interno, a 
impossibilidade de acatar, no parecer oferecido à 
proposição, as seguintes alterações, em virtude de 
implicar em modificações no projeto do Senado, que 
não é objeto de deliberação, referente ao art. 14, e 
pela retirada, na redação final a ser dada a esse pro
jeto, dos valores das multas nesse e nos dispositivos 
em que a correção sugerida por aquele Relator não 
aconteceu, referente aos arts. 16 e 17, e pela retira-
da do texto do valor da multa. ·~ 

Passa-se à discussão do substitutivo da Câ
mara, em turno único. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Tem V. Ex& 
a palavra. 

O SR. SEBASnÃO ROCHA (PDT -AP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srts e Srs. Senadores, em meu nome pessoal e em 
nome da Bancada do PDT, especialmente em nome 
do Senador Darcy Ribeiro, que não pôde estar pre
sente na sessão de hoje, mas que é autor de um 
dos projetos que tramitou nesta Casa e que agora 
vem da Câmara com alterações, quero justificar o 
nosso voto favorável ao substitutivo do Senador Lú
cio Alcântara. 
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A razão principal que nos conduz a essa deci
são de apoiar o projeto original do Senado e, portan
to, votar favoravelmente ao substitutivo do Senador 
Lúcio Alcântara, é em função de que a proposta da 
forma como veio da Câmara não traz nenhuma novi
dade, não altera o modelo atual de transplante de 
órgãos no Brasil. Isso significa que continuarão as 
mesmas dificuldades para milhares de pessoas que 
estão hoje na dependência da doação de órgãos, 
para garantir sua sobrevivência ou melhorar sua 
qualidade de vida. 

Já o substitutivo do Senador Lúcio Alcântara, 
que reconduz a proposta praticamente ao projeto 
original, aprovado aqui no Senado, garante uma mo
dificação ampla e bastante importante na forma 
como hoje são feitas as doações de órgãos em nos
so País, ampliando consideravelmente o número de 
doadores, já que todos nós seremos doadores pre
sumíveis, salvo manifestação em contrário. 

Vou um pouco mais além; há de se admitir 
que, na prática, se uma pessoa deixou de registrar 
nos seus documentos que é contrário a que seus ór· 
gãos sejam doados pós-morte e se a famma fizer 
essa manifestação perante o serviço de saúde ou os 
médicos responsáveis por aquele doente, ninguém 
intervirá nesse sentido, contrário à posição da famí
lia, mesmo amparado por uma legislação. 

O que a legislação vai garantir é que aquelas 
pessoas que vierem a falecer e que não tiverem ma
nifestado nenhuma opinião em contrário nos seus 
documentos à doação de seus órgãos e não haven
do nenhum objeção por parte da famma, não opondo 
essa nenhuma dificuldade do ponto de vista prático 
da retirada desses órgãos para transplante, logica
mente, essa pessoa e os seus órgãos estarão dis
postos para doação. Porém, caso howesse urna, 
oposição radical da famma quanto a isso, não acre
dito que qualquer serviço de saúde, qualquer médi
co, insistiria em retirar um órgão de um cadáver. 

Manifesto-me nesse sentido não só na condi
ção de médico, mas também na de cidadão. Por an-
tecipação, digo que eu próprio serei um doador, logi
camente. Acredito que essa seja uma mudança radi
cal na legislação brasileira. Outros países já aplicam 
essa legislação. Se estamos tão modernizados, se o 
Brasil já evoluiu tanto, a ponto de acatar uma pro
posta de reeleição sem desincompatibilização de 
mandato, será que não estamos evoluídos também 
para entender que a doação presumida é importante 
e necessária para centenas de milhares de pessoas 
neste País? Será que os recursos que o Governo 
está gastando na sua publicidade, muitas vezes, de 

interesse pessoal, não podem ser utilizados na divul
gação de matéria de extrema importância, para que 
toda a população brasileira tome conhecimento e se 
conscientize de que, se não for ao órgão autorizado 
para fazer constar na sua carteira de identidade ou 
de habilitação que não quer ser doador, será doador 
automático de seus órgãos ao falecer? 

Portanto, é necessário que o Governo, o Minis
tério da Saúde, responsabilize-se por uma ampla 
campanha de divulgação, para que todos os brasilei
ros tenham conhecimento da importância dessa le
gislação e da prevenção que cada um deve ter, so
bretudo aqueles que não querem doar seus órgãos, 
e também para as famílias tomarem as providências, 
para que todo mundo possa ter protegido o seu di
reito, a sua vontade de doar ou não os seus órgãos 
para efeito de transplante. 

Por tudo isso, preferimos o substitutivo do Se
nador lúcio Alcântara. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A matéria 
continua em discussão. (Pausa) 

_ O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex
apalavra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr- e 
Sr5. Senadores, o Senador lúcio Alcântara estudou 
em profundidade os três projetes de lei dos Senado
res Darcy Ribeiro, José Eduardo Outra e Benedita 
da Silva a respeito dessa matéria. 

Essa proposição teve tramitação urgente, no ano 
passado, aqui no Congresso Nacional, até porque, na 
ocasião, um paciente renal crOnico, submetido às pe
nosas sessões em clínicas de hemodiálise, trouxe o 
seu protesto e, naquela oportunidade, o Senador Dar
cy Ribeiro fez um apelo para que examinássemos 
essa matéria com a maior urgência possfvel. 

Existem aqueles que avaliam que seria próprio 
que, simplesmente, toda pessoa, a não ser que ti
vesse explicitado que não gostaria de doar seus ór
gãos, seria potencial doadora. É esse o sentido das 
proposições dos Senadores José Eduardo Outra e 
Darcy Ribeiro. · 

Existe a posição daqueles que, por questão de 
consciência religiosa, avaliam que seria próprio que 
só haja a doação quando a pessoa tiver, antecipada7 
mente, assim enunciado. 

Sr. Presidente, trata-se aqui de salvarmos vi
das, portanto, será próprio que o Senado Federal 
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considere a importãncia tão grande de estarmos sal
vando vidas, de estannos esclarecendo a população 
de que toda pessoa potencialmente é uma doadora 
de órgãos, que pode salvar a vida de pessoas que 
estão prestes a perdê-la a não ser que possam es
tar recebendo órgãos. 

Sr. Presidente, é com o intuito de reafinnar a 
intenção maior dos proponentes e, em especial, do 
Uder do PT, o Senador José Eduardo Outra, que 
nós encaminhamos favoravelmente este projeto, le
vando em conta as observações e aperfeiçoamentos 
que o Senador Lúcio Alcântara, como Relator, expos 
sobre a matéria. 

Gostan'amos que o Senador José Eduardo Ou
tra chegasse neste plenário em tempo hábil, pois S. 
Ex- informou estar vindo em direção ao Congresso 
Nacional, para expressar a sua opinião sobre o pro
jeto de sua autoria. 

O SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir, como Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex' tem 
a palavra. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, este é um projeto da mais alta rele
vância. Há muito tempo o País deve uma solução a 
milhares de brasileiros que encontram-se nas filas 
para receber órgãos. 

Representando u Líder do PMDB, encaminha
mos o voto favorável a este projeto, que faz justiça 
aos milhares de doentes que dependem de órgão 
para sobreviver. Fora as questões culturais e religio
sas, no arrebatamento, segundo a Bíblia, o que im
porta é o espírito; os órgãos ficam, voltam ao pó. 

Congratulo-me com o autor do projeto, pois o 
Pafs o aguarda com muita ansiedade. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presj.; 
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, para 
discutir. · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidei'lte,·srts 
e Srs. Senadores, primeiramente, a posição que vou 
eXtemar neste momento não é um encaminhanlento 
de voto como Uder do PT. Entendemos que essa é 
úma questão que envolve conceitos e princípios de ca
ráter religioso e filosófico, portanto, não cabe o enca
minhamento partidário dessa questão. 

Eu apresentei este projeto no primeiro dia da 
Sessão Legislativa de 1995; ele foi, aliás, o primeiro 
projeto que apresentei, juntarnente com outros. De-

pois, soube que havia um projeto de teor semelhan
te apresentado pelo Senador Darcy Ribeiro. 

Gostaria de me socializar com os meus Cole
gas, afirmando que o que me inspirou, o fator causa
dor de eu ter tido a iniciativa de apresentar este pro
jeto, foi o sofrimento de milhares e milhares de brasi
leiros que ficam nas filas dos hospitais para receber 
órgãos que poderão contribuir para a continuidade 
de suas vidas. 

Avalio que talvez o pistolão que deva merecer 
a maior repulsa seja aquele relacionado ao favoreci
mento de pessoas que necessitem de órgãos. Quan
do fui eleito Senador, o primeiro pedido que recebi, 
no sentido de tentar usar o prestígio político que o 
cargo oferece, foi exatamente nesse sentido. Fui 
procurado pelo pai de uma jovem que necessitava 
de um rim para continuar a sua vida; que eu interce
desse por ela a fim de que ela furasse a fila da doa
ção. Como já disse anteriormente, esse é o pistolão 
que deve ser mais rechaçado pbr todos nós. 

Entretanto, a partir daf procurei investigar o 
que poderia fazer para contribuir com a diminuição 
do sofrimento dessas pessoas. Em primeiro lugar, 
estudei a legislação de outros países para conhecer 
como eles tratavam a questao da doação de órgãos. 
Quero deixar claro que não temos nenhuma ilusão 
de que o projeto, por si só, vá resolver o problema 
da doação de órgãos no Brasil. Como i.>em salienta 
o nobre Senador Lúcio Alcântara, Relator dos três 
projetas em tramitação no Senado, essa é uma 
questão que envolve mais verbas para a saúde, pois 
envolverá um aperfeiçoamento do sistema de saúde 
deste País. No entanto, entendemos que o Princípio 
da Doação Presumida poderá ser um dos critérios 
para diminuir esse sofrimento de milhares de brasi
leiros. Há também aqueles que levantam problemas 
relacionados a essas leis, dizendo que se poderia 
estabelecer uma mercantilização de órgãos huma
nos, o que é uma preocupação procedente. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, infelizmente, 
até no que diz respeito a órgãos humanos, prevale
ce o princípio básico do capitalismo: a lei da oferta e 
a da procura. Sem dúvida alguma, a mercantilização 
de órgãos humanos tem relação direta com a pouca 
oferta desses órgãos que poderiam ser utilizados 
para salvar diversas vidas. 

Há os que dizem que estamos estabelecendo 
uma imposição autoritária, uma doação compulsória. 
Isso não é verdade e está explícito no projeto. O que 
estabelecemos é o Princípio da Doação Presumida, 
pois invertemos o pólo ativo da relação que hoje faz 
com que aqueles que querem ser doadores tenham 
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que dizê-lo. Sabemos muito bem, inclusive com 
base em pesquisas, que vários potenciais doadores 
não o são porque não querem enfrentar a burocra
cia, não querem ir para um cartório registrar urna de
claração. Muitos até não sabem como proceder para 
passarem a ser doadores. 

Entendemos que o projeto está bem colocado, 
particularmente com as importantes contribuições in
troduzidas pelo Senador Lúcio Alcântara, com urna 
parte penal, que diz respeito àquelas pessoas que 
não são responsáveis - af incluindo crianças, excep
cionais, para as quais se exige a autorização não 
apenas de um dos pais, mas de ambos. 

Entendemos que todas essas preocupações 
estão contornadas com o parecer do Senador Lúcio 
Alcântara. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senado
res, reafirmo que este não é um encaminhamento de 
liderança, porque nesta questão o PT deixa livre 
seus membros para votarem da maneira que julga
rem correta, já que a matéria envolve questões de 
natureza filosófica e religiosa. 

O nosso encaminhamento é no sentido de que 
se vote o projeto de acordo com a proposta do Se
nado, estabelecendo o Princípio da Doação Presu
mida, porque inclusive já é o princípio adotado em 
vários países da Europa, como Portugal, Áustria e 
outros países já citados pelo Senador Lúcio Alcânta
ra no seu parecer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu voto parti
cular é favorável ao projeto corno saiu desta casa. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Romeu Tuma, para discutir. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. 
Senadores, tenho conversado com o Senador Lúcio 
Alcântara a respeito desse projeto e do substitutivo in
teligentemente elaborado por S. Ex'. E conversei com 
autoridades médicas, principalmente da Faculdade de 
Medicina de f>ão Paulo e da Escola Paulista, onde fo
ram realizadas a' ~mas reuniões no sentido de discuti
rem esses projetas. O Diretor de Ética Médica da Fa
culdade de MeiPna insistiu muito no aspecto da vo
luntariedade da'fUele que deseja ser doador. 

Vejo aqui os Senadores Sebastião Rocha e Lú
cio Alcântara, que são médicos - que é urna profis
são que dirige todos os seus caminhos pela ética e 
respeito à pessoa humana, tanto viva quanto morta 
-, como também o Senador José Eduardo Outra, 
discutindo sobre a necessidade da lei da oferta e da 
procura. 

Se não houver realmente disposição do Gover
no na realização de uma campanha permanente 
para a doação voluntária e, em todas as apresenta
ções, o cidadão ser questionado se quer ou não ser 
doador de órgãos, a situação permanecerá como 
hoje é. Sabemos das filas enormes, de cidadãos que 
aguardam por um transplante, como o caso que o 
Senador José Eduardo Outra apresentou: o privilé
gio político na inversão dessas filas. 

Sr. Presidente, tenho realmente algumas dúvidas 
de como votar. Entendi que o Senador Sebastião Ro
cha está de acordo com a doação presumida, deixan
do claro que essa doação não é compulsória Ela dá 
opção ao cidadão de dizer se quer ou não ser doador. 

Eu disse ao Senador Hugo Napoleão que pen
so que o art. 411 do projeto que veio da Câmara é o 
melhor e respeita o cidadão, pois vai fazer inserir na 
carteira de habilitação e na de identidade se ele quer 
ou não ser doador. E fica o hiato: onde vai estar a 
presença do Estado para que isso se cumpra? 
Corno vai atuar o Estado para garantir que, no inte
rior, as pessoas menos abastadas, menos esclareci
das possam receber esse apoio do Estado para fa
zer corretamente a sua escolha? 

Eu gostaria que os nossos parceiros aqui no 
Senado analisassem os aspectos que envolvem a 
doação voluntária e a presumida e o papel do Esta
do nessa questão. Eu perguntaria ao Senador Lúcio 
Alcântara se a prevalência ou não do art. 411 do pro
jeto originário da Câmara prejudicaria a modificação 
que V. Ex' fez no art. 14 sobre o aspecto penal, já 
que não aceita as diretrizes do art. 14. Sei que é 
muito mais perfeita a parte penal inserida por V. ~ 
no substitutivo do que a oferecida pelo projeto origi
nário. Sou sensível às considerações que V. Exi faz 
das dificuldades da doação voluntária, de se ter per
manentemente alguém em condições de doar um ór
gão para diminuir essa fila angustiante que aí existe. 

Gostaria que V. Ex' explicasse melhor o seu 
posicionamento. 

O Sr. Lúcio Alcântara- Nobre Senador Ro
meu Tuma, a Câmara dos Deputados buscou me
lhorar. a parte penal e fez algumas modificações, 
mas trouxe uma certa incoerência entre os artigos. 
Quando o projeto voltou, busquei dar uniformidade 
ao que a Câmara desejava. O Sr. Presidente deu 
urna informação ao Plenário no sentido de que o Se
nado não poderia aceitar a redação que eu estava 
oferecendo, porque alterava a redação originária do 
Senado. Então, ou ficamos com a proposta do Sena
do, ou ficamos com a proposta da Câmara. 

O SR. ROMEU TUMA- Por inteiro? 
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O Sr. Lúcio Alcântara - Por inteiro. Essa foi, 
pelo menos, a informação que a Presidência ofere
ceu ao Plenário e poderá confirmar, se for o caso. 

O SR. ROMEU TUMA-Obrigadoa V. E~. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 

em discussão o Substitutivo da Câmara, em turno 
único. 

Concedo a palavra, para discutir, à Senadora 
Benedita da Silva. 

A SR1 BENEDrTA DA SILVA (PT-RJ. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, tenho acompanhado a dis
cussão dessa matéria. Eu não ia manifestar-me, até 
porque também sou signatária desse projeto, mas 
gostaria de expor meu ponto de divergência. 

CurveH'ne diante do conhecimento que tenho 
não somente por ser uma profissional da área de 
saúde, mas também por entender que nossa tarefa 
é dar continuidade à vida. O ser humano não pode e 
não deve ser egoísta a tal ponto de não dar continui
dade àquilo que mais justifica nossa presença no 
mundo: a nossa vida, que não pode ser dividida, 
deve ser vivida. Pode riamos dizer "vã filosofia", na 
medida em que morremos e que, para alguns, não 
existe mais vida depois da morte. Mas para os que 
acreditam que existe vida depois da morte, há de se 
respeitar também esse princípio, para que esse indi
víduo possa, com essa sua consciência, fazer sua 
opção de doar ou não seus órgãos. Entendo que ele 
deverá fazê-lo em vida. Portanto, acredito que a Câ
mara dos Deputados avançou também quando in
cluiu o princípio do consentimento. 

Estou divergindo exatamente por .entender que 
o '"'rojeto sofreu avanços significativos e que, por si, 
introduziu instrumentos que podem garantir uma 
campanha de esclarecimento, que podem garantir .•. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Peço aos 
Srs. Senadores que permaneçam em silêncio. 

A SR1 BENEDrTA DA SILVA- Sei que o as
sunto é apaixonante e que provavelmente meus co
legas estão realizando debates paralelos, porque sa
bem da importância do projeto. Todos eStamos an
siosos e, na medida em que não poderemos todos 
fazer uso da palavra, quero crer que o· debate está 
sendo feito paralelamente para decisão posterior. 

Mas gostaria de ser ouvida por meus Pares 
nessa divergência, apesar de estar realmente votan
do a favor do substitutivo. Eu gostaria de deixar àqui 
a minha posição, porque discordo do Relator quando 
diz, no relatório, que averigüou junto ao Ministério da 
Saúde e que há uma preocupação no que diz res
peito à venda de órgãos. 

Sabemos que isso existe e que não temos, 
nesse momento, instrumentos para comprovar ofi
cialmente, mas que existe, claro que existe. 

Lembro-me e aqui quero ressaltar que, dada a 
miséria e a pobreza, hoje já se faz uma doação de 
sangue por consciência, por amizade, mas a pobre
za no Brasil vendeu muito sangue. Algumas pessoas 
doavam o seu sangue, caíam ali e tinham que de 
novo fazer com que pudessem receber aquele san
gue. 

Quer dizer, são culturas .que estão na socieda
de e não podemos de forma nenhuma deixar de re
conhecer as dificuldades de informações que a nos
sa sociedade tem. Então, existe esse elemento que 
é de minha preocupação. Eu gostaria de dizer que 
sou uma doadora, independentemente da decisão 
da minha família, e quero doar o órgãos após a mi
nha morte. 

Quero argumentar a respeito das concepções 
que temos com relação à imposição que faríamos na 
interpretação da doação presumida, no que diz res
peito a toda uma cultura majoritária da sociedade 
brasileira, dentro das suas concepções. Até mesmo 
o Senador comentou que sou contra, porque sou re
ligiosa, ao que respondi negativamente, pois inde
pendentemente de ser religiosa quero preservar o 
princípio do direito, da autonomia de escolha em 
vida do cidadão ou da cidadã, ·mas também não 
quero desprezar o componente religioso da socieda· 
de brasiiPira. 

Na medida em que essa doação é um consen
timento prévio, garantEH;e, sem violar esses princí
pios, que os órgãos serão doados com segurança, 
independentemente da decisão que a famflia possa 
tomar, já que esta tem colocado como posição- na 
medida em que não participa da discussão, não par
ticipa da decisão e entende que tem responsabilida
de sobre o corpo, ainda que sem vida- de deliberar, 
por vários princípios, de não aceitar a doação. Eu 
gostaria de deixar claro, porque tenho sensibilidade 
e sei que muita gente está morrendo e porque neste 
momento estou passando por um momento diffcil 
em minha famma que sei, com todo meu sentimento 
e toda minha razão, da necessid. da votação des
se projeto para que possamos daf às pessoas o di
reito da continuidade da vida. Eu', que acredito em 
uma vida eterna, quero crer também que e~ ins
trumento possa dar continuidade a outros e estou 
aqui para votar com o nosso Relator e com o substi
tutivo do Senador Lúcio Alcântara. 

Mas eu não poderia jamais deixar de colocar a 
minha posição pessoal, porque penso que esta tam-
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bém é importante e relevante por vários motivos. Pri
meiramente, sou signatária de projetas, alguns dos 
quais já foram aprovados. Por outro lado, tenho tam
bém o meu sentimento e concepção religiosos e sou 
consciente do direito de livre escolha do cidadão. E, 
neste momento, estou passando por esse sofrimen
to e vejo como é difícil para as pessoas, principal
mente para as de baixo poder aquisitivo, ter acesso 
a um órgão e poder continuar vivendo. Por isso, voto 
a favor do projeto do Senador Lúcio Alcântara. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
A SR1 EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a 

palavra a V. Ex". 
A SR1 EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, há poucos minutos, argu
mentávamos sobre algumas questões relacionadas 
a esse projeto e foi feito um pedido de adiamento de 
votação pelos autores dos requerimentos devido à 
ausência do nobre Senador José Eduardo Outra, 
que é um dos autores desse projeto de lei. 

Na oportunidade, manifestamo-nos a favor do 
adiamento em consideração à ausência do Senador 
José Eduardo Outra, mas, ao mesmo tempo, fazía
mos um apelo para que não se protelasse mais a 
votação dessa matéria de cunho social importantís
simo para o nosso País. Com a chegada do Sena
dor, logicamente se alterou o quadro, e o Plenário 
desta Casa passa, então, a discutir e a decidir sobre 
esse projeto. 

Queremos, em primeiro lugar, ressaltar a res
ponsabilidade e a seriedade com que essa matéria 
está sendo encarada dentro do Senado Federal. An
teriormente foi aprovada por unanimidade, depois, 
indo à Câmara dos Deputados, sofreu modificações 
e agora retoma a esta Casa e a este Plenário com o 
brilhante parecer do Senador Lúcio Alcântara. 

É importante, também, por outro lado, que se 
ressalte que, para o Senado Federal, principalmente 
neste momento, é fundamental a sua votação, porque 
a sociedade brasileira está af a observar e a exigir' re
sultados desta convocação extraordinária para a qual 
o Congresso Nacional está sendo chamado. Portanto, 
nós, do Senado Federal, temos que responder tam
bém a esse chamamento e a essa atenção. 

Em relação ao projeto propriamente, queremos 
ressaltar que entendemos que essa matéria se rela
ciona diretamente com implicações sociais, humani
tárias, de solidariedade, de fraternidade, mas, acima 
de tudo, a uma lei modema e dinâmica que se afere-

ça ao povo brasileiro diante de uma questão profun
damente séria, como já disse anteriormente, que 
está relacionada à vida ou à morte das pessoas. 

Aqui, como já foi dito por vários Srs. Senadores, 
a exemplo da Sr' Senadora Benedita da Silva, que 
também é uma das autoras de projeto similar ao que 
hoje estamos analisando, e do Senador Darcy Ribeiro 
também, queremos crer que, cada vez mais, há neces
sidade não só de fazer-se uma avaliação, respeitando
se conceitos éticos e religiosos, mas também, e acima 
.de tudo, de adaptar-se a legislação brasileira à realida
de atual. E é urna realidade no Brasil e no mundo a ne
cessidade de amparo legal para que os transplantes 
de órgãos sejam desmitificados. 

O Relator, em suas argumentações, abordou 
muito bem esse questão. Há quem diga que um dos 
grandes problemas é o tráfico de órgãos. O Relator, 
que é um especialista da área, afirma que nem mes
mo o Ministério da Saúde tem informações que con
firmem que o tráfico de órgãos humanos seja urna 
constante no Brasil, que a venda de órgãos repre
sente urna problema maior. 

O que estamos hoje aqui discutindo, Sr. Presi
dente, Srls e Srs. Senadores, o ponto central, o as
pecto da questão que suscita debates, e talvez di
vergências, é o princípio da doação de órgãos. O 
Senado Federal aprovou por unanimidade o princí
pio da doação presumida. O que significa isso? Sig
nifica que todos somos doadores em potencial, salvo 
se formos às repartições competentes, aquelas que 
expedem carteiras de habilitação, carteiras de identi
dade, e ali inscrevermos que não somos doadores. 
Esse é o princípio da doação presumida, ao qual, 
particularmente, nós nos somamos. 

A Câmara dispôs que cada um deverá ir à re
partição competente e informar se é ou não doador, 
ou mesmo se ainda não tornou a decisão. 

Quero átZer que não estamos tentando impor 
urna situação às pessoas; estamos permitindo a livre 
escolha dentro de, um ponto de vista esclarecido. A 
propósito, o projeto prevê que os meios de comunica
ção participem de campanhas sistemáticas de esclare
cimento, de educação das pessoas. É preciso que 
olhemos para o nosso semelhante e nos coloquemos 
no lugar daqueles que estão nas filas, daqueles que 
estão morrendo nos hospitais à espera de órgãos. 

Parece-me, Sr. Presidente, que estamos diante 
de um projeto altamente social e, por isso mesmo, 
de profunda responsabilidade do Congresso Nacio
nal. Queremos crer que o Senado vai manter a posi
ção já tornada na primeira votação, quando esse 
projeto passou por aqui e foi aprovado por unanimi
dade. 
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Não há compulsoriedade na doação presumi
da, uma vez que as pessoas, se não desejarem 
fazê-la, podem manifestar-se. Isso deve ficar bem 
claro. O projeto continua garantindo a doação volun
tária e prevê que sejam fornecidas informações para 
que as pessoas ajam conscientemente segundo o 
desejo, segundo a vontade de cada um. 

Nós nos somamos, portanto, ao pensamento 
do Sr. Relator e pedimos aos Srs. Senadores que, 
da mesma forma, acompanhem o voto do ilustre Sena
dor Lúcio Alcântara, pelas argumentações, pelos da· 
dos que S. Ex" já apresentou. S. Exi inclui, em seu pa
recer, informações sobre os gastos do Ministério da 
Saúde com a hemodiálise das milhares de pessoas 
que estão nas filas aguardando o transplante. 

Segundo dados, do ano passado, constantes 
do próprio Boletim da Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos, de cada um milhão de ha
bitantes, no máximo cinco são doadores. 

Queremos também registrar que, quando che
gávamos ao plenário, recebemos da mão de uma jo
vem uma mensagem, uma mensagem anônima de 
solidariedade, de sentimento, de sofrimento, de fé e 
de esperança. Diz a mensagem: 

·o Senado Federal tem a grande res
ponsabilidade de decidir sobre a vida de mi
lhares de brasileiros. Lembremos a tragédia 
de Caruaru, lembremos os milhares de bra
sileiros que estão nas filas de transplantes, 
das crianças e dos idosos e lembremos que 
qualquer um pode, a qualquer momento, 
precisar de uma doação para sobreviver. 

O Senado Federal não deve protelar; 
deve tomar uma decisão, a decisão que é 
reclamada em silêncio por milhões de doen
tes e de familiares. 

Vamos votar, Sr's e Srs. Senadores, 
pela vida.• .. 

E assim termina a mensagem: 
"Vrva a vida!". 

A responsabilidade da vida é de todos nós. Por
tanto, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer aquilo 
por que milhões de brasileiros estão clamando. 

Câmaras de Vereadores estão tentando fazer 
leis que não são constitucionais; Assembléias Legis
lativas estão tentando legislar sobre uma matéria 
que não é de sua competência. Cabe ao Congresso 
Nacional votar essa matéria. 

Nós. estamos, então, sendo chamados a fazer a 
nossa parte. A vida é o que temos de mais sagrado; 
portanto, o que pudermos fazer em defesa de outras 
vidas certamente será o melhor feito de nossa vida 

Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A matéria 
continua em discussão. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente, 
peço a pÇtlavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. E:x'l 
a palavra. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr& e Srs. Senadores, a medicina evoluiu bastante. 
Descobertas importantes de técnicas e procedimen
tos médicos têm salvado milhares de vidas em nos
so País. A técnica do transplante é urna delas. 

Graças à pesquisa e ao esforço de profissio
nais da medicina do nosso País, os transplantes de 
órgãos já são realizados em quase todos os Estados 
da Federação brasileira. 

Todavia, esse procedimento encontra na limita
ção de órgãos para serem transplantados ou na falta 
de doadores um ponto de estrangulamento extrema
mente difícil de ser superado, se não contar com o 
apoio da sociedade e do Congresso Nacional, que, 
em última análise representa, reflete essa mesma 
sociedade. 

Hoje, Sr. Presidente, Sr& e Srs. Senadores, não 
é difícil constatar as centenas e até milhares de pes
soas que estão aguardando nas filas dos hospitais a 
oportunidade para se beneficiarem da técnica de 
transplantes propiciada pela medicina, transplantes 
que melhoram a qualidade de vida, que ampliam a 
possibilidade de vida, que dão esperança àqueles 
que estão no leito da dor, que dão futuro para as 
muitas crianças que precisam dessa intervenção 
médica. 

Por isso, Sr. Presidente, trago, neste momento, 
o meu apoio ao projeto e, sobretudo, ao relatório do 
Senador Lúcio Alcântara, que, em boa hora, reuniu 
as informações necessárias para montar um substi
tutivo que atende a aspectos sociais e éticos. Esse 
projeto de lei propicia condições para que tenhamos 
em nosso Pafs a elevação do número de doadores 
e, com isso, possamos salvar milhares de vida. 

O projeto não somente estabelece urna maior 
possibilidade de ser executado o transplante mas 
também prevê campanhas educativas de esclareci
mento à população para que essa participe do esfor
ço de elevar o número de doadores e, assim, prolon
gar ou salvar milhares de vidas. 

Hoje, existem no País cerca de trinta mil doen
tes nas clínicas de hemodiálise. Desses, pelo menos 
70% poderiam ser beneficiados com o transplante 
de rins se houvesse mais doadores. Lamentavel
mente, eles não existem e esses doentes são con-
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denados a sofrer nas mesas de hemodiálise durante 
horas, dias seguidos, buscando a recuperação de 
sua saúde. 

Neste momento.- volto minhas vistas para meu 
Estado, Pernambuco, rememorando o lamentável 
acontecimento da Clínica de Hemodiálise de Carua
ru, onde cinquenta pemambucanos faleceram devi
do à contaminação ali ocorrida. Se tivéssemos au
mentado a oferta de órgãos, poderíamos ter salvo 
muitas daquelas vítimas. 

Mas, por ser caro e por não haver doadores 
suficientes, as famnias ficam dependendo dessas 
clínicas para a recuperação da saúde de seus entes 
queridos. 

Por tudo isso, esse projeto vem em boa hora, 
pois tem largo alcance social, o que vem propiciar 
condições de melhoria da saúde de milhares de bra
sileiros que precisam de transplante para sobreviver. 

Portanto, o meu voto é favQrável, apóio o proje
to, sobretudo o relatório do Senador Lúcio Alcântara, 
que aperfeiçoa o projeto e dá condições para que o 
aprovemos o mais rápido possível, como disse a Se
nadora Emitia Femanrles, porque milhares de brasi
leiros estão aguardanuo que essa lei entre em vigor 
para que possam ter sua saúde recuperada. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão. 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 

A SR1 MARINA SILVA (PT-AG. Para discutir. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr-Is e 
Srs. Senadores, considero a matéria de alta relevân
cia. Acompanhei as iniciativas da Senadora Benedi
ta da Silva como também o trabalho realizado pelo 
Senador Lúcio Alcântara, que considero um dos 
mais bem elaborados nesta Casa. 

Gostaria de fazer algumas ponderações, embora 
eu seja favorável à matéria e entender as razões cokr 
cadas pelos colegas que me antecederam como, inclu
sive, as tragédias que ocorreram e que poderiam ter 
sido evitadas, caso tivéssemos um instrumento legal 
que nos possibilitasse a resolução dos inúmeros casos 
de doação que continuam em pendência ou que não 
têm condições de ser operacionalizados. 

É da responsabilidade do Poder Público o cui
dado para que uma lei aqui aprovada, com empenho 
por parte dos Srs. Senadores, também não possa 
servir a interesses escusas. 

À medida em que a pessoa, se não manifestar 
o desejo de não ser doador, automaticamente, pas
sa a sê-lo, e não havendo o controle necessário por 
parte do Poder Público no que e refere a essa 

questão, poderá haver uma série de problemas en
volvendo a doação de órgãos humanos. 

Por outro lado, há no Brasil a dificuldade de ál
vulgação quanto à realização desse prcx:esso. Por 
isso, é possível que as pessoas, não estando bem in
formadas sobre o assunto, não manifestem o desejo 
de não serem doadores. Nesse caso, os familiares po
derão sofrer algum tipo de constrangimento ou ter al
gum tipo de sofrimento ao perceber que o seu morto 
teve órgãos retirados para doação, pois, para muitas 
pessoas, o parente ou amigo é algo sagrado. 

Faço essas observações, Sr. Presidente, por
que considero de alta relevância o projeto, mas 
acredito que o processo deva ser amplamente divul
gado para toda a sociedade, bem corno os seus me
canismos de controle por parte da autoridade com
petente, para que, na tentativa de resolver o proble
ma, não se crie outro de monta bem maior. 

Sabemos que hoje existe um tráfico de órgãos 
humanos. Há o caso de um mendigo que foi aneste
siado e sofreu urna operação cirúrgica para que 
seus olhos fossem retirados. Inúmeras denúncias 
dessa natureza ocorrem. E um projeto com essa re
levância, com esse conteúdo social e humanitário 
tem que se cercar de todos os cuidados para que 
não sirva a interesses escusas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e 
Srs. Senadores, também quero me solidarizar com o 
projeto, que trará a salvação para muitas vidas. No en
tanto, declaro que votarei pela voluntariedade, ou seja, 
a pessoa tem que exprimir a sua vontade de ser doa
dor. Caso contrário, teremos, com toda certeza, muitos 
outros problemas de familiares que reclamarão quan
do forem buscar os corpos elos entes queridos encon
trando-os retalhados, sem que tenha sido permitido. 

Creio que deva haver a doação sim, mas com a 
voluntariedade de se declarar o desejo de ser doador. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s..-s e 
Srs. Senadores, os órgãos humanos se transforma
ram numa mercadoria de luxo neste Pafs, e o proje
to visa democratizar o acesso à vida. Entre doar o 
corpo, doar os nossos órgãos ao próximo e fazer 
dos vermes os seus herdeiros, obviamente ficamos 
com a última opção. O próximo deverá ser o benefi
ciário dos restos de nossa vida. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 361 

Portanto, voto com o projeto originário do Se
nado Federal tal como se encontra na versão do Pa
recer do Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Jefferson. Péres. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sris 
e Srs. Senadores, já fui voto vencido aqui no Senado, 
por ter manifestado em relação a este projeto, na for
ma do substituto do Senador Lúcio Alcântara, a mes
ma preocupação da Senadora Marina Silva. 

A instituição da doação presumida, consideran
do a realidade social brasileira, Sr. Presidente, pode 
dar margem a muitos abusos. 

O problema hoje, apontado para se instituir a 
presunção de doação, é a escassez de órgãos. 

Entende-se que, modificada a lei para se fazer 
doador todo aquele que não declarar expressamente 
que não deseja doar seus órgãos, cria urna abundân
cia de doadores e, assim, o problema desaparece. 

No entanto, Sr. Presidente', temo muito que se 
criem situações muito constrangedoras neste País, 
não para todas as fammas, mas exatarnente para as 
mais carentes, mais desinformadas. Tenho certeza de 
que, se eu perdesse um filho que não figurasse como 
doador, ainda assim, nenhum hospital ousaria tocar no 
corpo de meu filho se eu não quisesse, por se tratar de 
um Senador, mas não tenho a mesma certeza, Sr. 
Presidente, se se tratar de um favelado; não tenho cer
teza se, mesmo na hipótese da oposição familiar, se 
não seriam extirpados os órgãos deste cadáver, como 
disse a Senadora Marina Silva, criando situações de 
extremo constrangimento para as fammas que se sen
tissem feridas eticamente ou por sua formação religio
sa devido a e5sa violação. Essas situações certamen
te vão surgir, não com as famílias das classes média e 
alta, mas com as fammas mais pobres. 

Fala-se muito no problema da informação, pois 
a lei obriga o Poder Público a fazer uma ampla divul
gação para que todos fiquem sabendo que, se não 
se declararem expressamente contra, serão tidos 
como doadores. Ora, Sr. Presidente, se se impõe 
esse ônus financeiro ao Poder Público, por que não 
fazê-lo, mantendo a doação expressa, para que se 
dê ampla divulgação, a fim de que todos os que qui
serem declarem expressamente que doarão seus ór
gãos, se forem embora? Por que não fazer a mesma 
campanha de divulgação? Com isso, talvez se solu
cionasse o problema da escassez ora existente. 

Mantenho meu ponto de vista: os Deputados 
estão corretos e erraram os Senadores, data venia 
do ilustre Relator, meu eminente amigo Senador Lú
cio Alcântara, quando instituíram a presunção de 
doação. 

Perguntar-me-ão qual a diferença entre um 
caso e outro. Sr. Presidente, com a doação presumi
da, haverá muitos certamente que, por negligência 
ou desinformação, mesmo não querendo doar seus 
órgãos, deixem de declará-lo e tenham seus órgãos 
extirpados contra sua vontade, apenas porque se 
omitiram na declaração. Mantendo-se a doação ex
pressa, quem quiser doar estará declarado como 
doador, não havendo nenhuma dúvida quanto a sua 
mànifestação de vontade. 

De forma que, em face "dessas considerações 
e apesar do brilhante parecer do Senador Lúcio Ai
cântara e da manifestação da maioria dos Senado
res, que, pelo que percebo, ficam com o projeto ori
ginal, prefiro ficar com o projeto tal como refeito pe
los deputados na Câmara Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão a matéria. 

Concedo a palavra ao Senador Artur da T ávola. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
este é um assunto que, apesar de vasta e profunda
mente analisado pela Casa, não pode deixar de me
recer uma opinião pessoal porque envolve, como foi 
muito bem dito aqui, ao lado de todas as suas carac
terísticas generosas, questões profundas no campo 
religioso, no campo da subjetividade humana. 

Minha palavra é também na direção da aprova
ção do projeto original, nos termos do entendimento 
do Senador Lúcio Alcântara que, juntando os três 
projetas anteriores e o da Câmara, opta pela doação 
automática, praticamente. Há no parecer do ilustre 
Senador Lúcio Alcântara a presença de alguns da
dos que sempre será oportuno trazer ao conheci
mento da Casa ou pelo menos reforçá-los. 

Um deles é espantoso. O Ministério da Saúde 
gasta, por ano, mais de R$300 milhões apenas com a 
compra de serviços de hemodiálise para os cerca de 
25 mil doentes renais crónicos, dos quais cerca de 
60% poderiam beneficiar-se de um implante. Esse 
dado por si, somente no caso da hemodiálise, que está 
inclusive muito próximo da sensibilidade da população 
pelo que recentemente ocorreu de modo trágico, em 
serviços de hemodiálise, mostra o tamanho, o volume, 
o alcance profundo dessa matéria. Também a queda 
do número de transplantes realizados de 1995 para 
1996 mostra que o número de transplantes de rim di
minuiu, embora tenha aumentado o número de trans
plantes para o fígado e para o coração. 

Além disso, o parecer traz uma comparação 
bastante clara e muito elucidativa quando diz que o 
boletim da Associação Brasileira de Transpiantes de 
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Órgãos, de agosto do ano passado, traz alguns indi
cadores que mostram no Brasil a possibilidade de 
captar no máximo cinco doadores para cada um mi
lhão de habitantes por ano, cinco doadores por um 
milhão de habitantes - isso em Unidades Federadas 
que já possuem centrais de captação -, enquanto 
nos Estados Unidos, por exemplo, este número é de 
vinte doadores para cada milhão de habitantes/ano. 
E na Europa é o dobro, o que significa dizer que es
tamos com uma média de cinco doadores por milhão 
de habitantes, enquanto a Europa tem quarenta doa
dores por milhão de habitantes. 

Esses são números que - se somarmos a inú
meros outros relativos à dificuldade que têm os seto
res pobres da população -, de um modo extrema
mente ético, elegante e percuciente, o Senador Jef
ferson Péres há pouco defendeu em sua posição 
contrária. Vamos verificar que serão talvez justa
mente esses setores que, sem dúvida, podem ficar à 
mercê de alguma violência, embora devamos crer 
que o processo vá se aperfeiçoando na marcha, por
que é natural dos proce~s dessa ordem aperfei
çoarem-se na marcha. E justamente a população 
pobre que tem maior dificuldade com a questão da 
doação, de vez que a doação tem sido, até então, 
trabalhada, em muitos casos, a custo de dinheiro, a 
custo de pagamento. São inúmeros os casos de 
doação que são feitos mediante pagamento ao doa
dor e tal elemento faz com que essa questão, de 
novo, venha a se cingir a receptores que tenham 
possibilidade de pagar. Ademais, há um gesto cora
joso nesse projeto: o de tomar a doação uma norma 
a ser seguida naturalmente. Ela passa por cima de 
resistências de natureza religiosa, é óbvio, passa 
por cima de concepções antigas em relação ao pró
prio corpo, mas é consentânea com conquistas da 
::ontemooraneidade. Fica, então, o dilema que divi
diu o Senado, como dividiu o Congresso inteiro nes
sa matéria: ou dá-se ao doador o direito de colocar 
em sua carteira a autorização para doar órgãos e no 
momento da morte, com tal autorização, a doação 
se faz automaticamente, conforme o projeto da Câ
mara, ou será automática de qualquer maneira, ga
rantindo-se à família e ao doador poder de manifes
tar sua posição contrária, se houver uma razão de 
natureza religiosa. As duas posições são bem claras 
e, ao mesmo tempo, antagônicas: numa, a doação é 
automática; na outra, é preciso autorização do doa
dor. E, no caso da doação automática, pode haver 
posição contrária à doação. 

Por que opto pelo caminho apontado pelo Se
nador Lúcio Alcântara? Também por uma razão de 
valorização da vida. Diante da rap~dez necessária à 
extirpação de um órgão para a sua doação, se o 
processo sofrer andanças de natureza burocrática, 
sabemos que, efetivamente, pelo menos metade das 

doações perder-se-ão, porque nem todas podem es
perar o tempo necessário para que haja a manifesta
ção da famma. 

Portanto, o projeto é rompedor de tradições e 
traz uma renovação corajosa para a legislação brasi
leira: a de admitir de antemão a doação, sempre que 
não houver manifestação em contrário. 

Sr. Presidente, por essas razões, tendo em vis
ta que essa é uma matéria de profunda opção indivi
dual e que envolve questões de consciência, de reli
. gião e de opiniões pessoais profundas por parte do 
legislador, não posso deixar de trazer minha opinião 
favorável ao projeto e deixar de conclamar os Srs. 
Senadores a que meditem a respeito desses modes
tos argumentos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Para discutir, 

concedo a palavra ao Senador Francisco Escórcio. 
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, quero aqui trazer um teste
munho do que aconteceu comigo há três anos. 

Perdi minha filha em um desastre horrível de car
ro onde morreram quatro pessoas. Na ocasião, me 
procuraram para que fizesse a doação de órgãos da 
minha filha, que tinha 13 anos e meio de idade. Na
quele estado emocional em que estava, não tive condi
ções de dizer sim, nem não. Agora, passado aquele 
momento, e refletindo a respeito dessas propostas que 
aqui estão, percebo que se tivesse dado a autorização 
para que fosse feito o transplante, eu poderia estar ar
rependido, a família toda poderia estar arrependida por 
eu ter dado a autorização. Portanto, sou de opinião 
que se deve fazer a autorização para que se proceda à 
doação dos órgãos, porque, caso contrário, pode ha
ver um arrependimento muito grande depois. Graças a 
Deus, não tive a coragem de decidir, mas se tivesse 
decidido emocionalmente naquele momento poderia 
hoje estar bastante arrependido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 

em discussão a matéria. (Pausa) 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Tem a pa

lavra o Senador Lúcio Alcântara, relator da matéria. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, ao apagar das luzes da ses
são legislativa de 1996, essa matéria veio à discus
são e votação no Plenário do Senado. em regime de 
urgência, ocasião em que tive o maior cuidado em 
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apresentar aos Srs. Senadores os diferentes aspec
tos, as diferentes tendências. as diferentes visões 
que correntes de opinião pública, instituições, técni
cos, pessoas, tinham sobre a forma de doação. 

Talvez eu tenha me excedido nessa tentativa 
de ser o mais honesto possível do ponto de vista in
telectual porque o Senador Pedro Simon, quando 
desci da tribuna, disse-me que pensava em votar de 
acordo com meu parecer, mas havia desistido por
que entendeu que não fui suficientemente enfático 
na defesa de meu ponto de vista. Quero dizer que 
agi assim por uma questão de escrúpulos, para que 
cada um realmente tivesse uma perfeita compreen
são, na medida em que se possa ser claro, explícito, 
sobre a natureza do problema. 

Nesse momento, penitencio-me dessa possível 
timidez na defesa de meu ponto de vista, para dizer 
que sou absolutamente favorável ao princípio da 
doação presumida de órgãos, evidentemente respei
tando o entendimento e a opjóião dos demais Srs. 
Senadores, como não poderia deixar de ser. Peço 
mesmo - e isso é um truísmo, mas em todo o caso 
quero insistir - que cada um vote de acordo com sua 
convicção pessoal. Que mnguém pense que se trata 
aqui de melindrar autor de projeto, autor de relatório 
ou de se intimidar diante de posições que instituiçõ
es, pessoas, entidades e órgãos da imprensa pos
sam assumir diante do problema. 

Em primeiro lugar, dispenso-me de discutir o 
resto do projeto, porque, na verdade, a polémica 
está centrada na forma da doação e na condição do 
doador; se queremos o consentimento presumido, 
todos seremos doadores após a morte, salvo delibe
ração contrária em vida, informada na carteira de 
identidade ou na de motorista. Se vamos adotar o 
consentimento afirmativo, fórmula que a Câmara dos 
Deputados adotou, em que todos teriam de reque
rer, na repartição que irá expedir a carteira de identi
dade ou a carteira de motorista, que seja colocado 
se são doadores ou não, ou mesmo se não têm defi
nição quanto a esse assunto. Só poderiam ser ex
traídos órgãos de pessoas que, em vida, tenham co
locado nesses documentos sua intenção de doar. 
Essa é a questão que está colocada. 

É preciso que se aproveite este momento para 
corrigir algumas informações que são veiculadas 
como se verdadeiras fossem, mas que não corres
pondem à realidade. Primeiro, a doação presumida 
não significa doação compulsória, como dizem al
guns. Ninguém é obrigado a doar, pela simples ra
zão de que pode optar por não fazê-lo, e o projeto 
prevê campanhas de esclarecimento, de informação. 

Qualquer pessoa pode perfeitamente solicitar que 
seja colocada em sua carteira de identidade a infor
mação de que não deseja doar por razões pessoais, 
religiosas ou por outro motivo diverso, e a sua vonta
de será respeitada. 

Se levarmos em conta que todas as pesquisas 
mostram que apenas 25% das pessoas não querem 
doar os seus órgãos após a morte, verificaremos 
que essa lei tem um princípio de comodidade, é des
burocratizante. É muito mais fácil, conforme diz o 

· Senador Darcy Ribeiro, autor de um dos projetas -
assim como o nobre Senador José Eduardo Outra e 
a Senadora Benedita da Silva - os omissos simples
mente serão doadores; não irão à repartição para 
colocar em suas carteiras que não desejam doar e, 
automaticamente, serão doadores. 

As pesquisas mostram que 75% dos brasileiros 
desejam doar os órgãos, estão de acordo com a doa
ção dos órgãos após a morte. Isso não é invenção 
nossa Vários países, como França, Áustria. Bélgica, 
Portugal, bem como a maioria dos Estados dos Esta
dos Unidos adotam o princípio da doação presumida 

Isso levará fatalmente a grande aumento da 
oferta de órgãos; o número de órgãos disponíveis 
aumentará muito. Isso não quer dizer que, logo em 
seguida, haverá aumento do número de transplan
tes, porque o problema não é só da oferta de órgã
os, mas da organização dos serviços, de recursos 
para a Saúde, de preparo de pessoal, de articulação 
entre os serviços, tudo de que o projeto cuida quan
do manda instalar centrais para notificar os casos de 
morte cerebral, quando manda fazer campanhas de 
divulgação, quando toma todas as cautelas para que 
ninguém possa abreviar a morte outrem a fim de 
apressar o processo de doação de órgãos. Enfim, 
são vários os problemas tratados pelo projeto, entre 
eles a oferta de órgãos. 

Hoje, recebi um telefonema do Professor Elias, 
Presidente da ABTO (Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos), que, informado sobre a vo
tação de hoje, lamentava não ter tido a oportunidade 
de ir à Imprensa, à televisão, aos jornais falar sobre 
o assunto e mesmo a chance de vir aqui dar o seu 
testemunho, baseado em sua longa experiência de 
professor e de especialista. O Professor Elias enten
de que a adoção desse princípio trará para o Brasil, 
a exemplo do que aconteceu em outros países, re
flexos altamente positivos como o aumento do nú
mero de transplantes. 

Em nosso País, infelizmente - o Senador Arthur 
da Távola honrou-me com a leitura cuidadosa que 
fez do meu parecer-, o número de transplantes está· 
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diminuindo e a fila dos que aguardam um órgão au
mentando. Transplantar significa salvar vidas, melho
rar a qualidade de vida de pessoas. Estima-se que o 
custo de um transplante está em tomo de US$25 mil, e 
S. Exi deu a cifra, que está no nosso parecer, de 
US$300 milhÕes, por ano, que corresponde ao que o 
Brasil gasta só com a hemodiálise. As pessoas que se 
submetem a esse tratamento, embora sobrevivam, 
têm uma péssima qualidade de vida, vivem em condi
ções extremamente penosas, tanto os doentes quanto 
suas famílias, quando não acontece o que ocorreu em 
Caruaru e outras cidades do Brasil. 

Se levannos em conta que cerca de 7C1% das 
pessoas que estão em tratamento nas clínicas de he
modiálise são elegíveis para um transplante, vamos 
verificar que há universo enorme de pessoas aguar
dando um órgão para salvar suas próprias vidas. 

Portanto, essa é uma lei altruística, ética, soli
dária. Fala-se tanto em fraternidade, em humanismo 
e qual é o destino desses corpqs? Alguns autorizam, 
inclusive, a cremação, restando apenas aquele pati
nho de cinzas. Preferem a cremação à doação de 
órgãos para salvar vidas. 

Dizem que essa lei vai permitir o tráfico e a 
venda de órgãos, quando ocorrerá justamente o 
contrário. Se a oferta de órgãos aumentar muito, a 
possibilidade de comércio ou tráfico diminuirá bas
tante. Até hoje, meus amigos, não se provou a exis
tência de tráfico de órgãos. Devemos ter o cuidado -
e isso o projeto prevê - de elaborar uma lista pública, 
para que todos saibam quem está na fila à espera 
de um transplante a fim de que, amanhã ou depois, 
um poderoso, um milionário não a ultrapasse e ve
nha a receber um órgão antes daqueles que já esta
vam aguardando sua vez. 

Não há como se admitir que a adoção do prin
cfpio da doação presumida possa favorecer, estimu
lar, facilitar a venda, tráfico ou qualquer tipo de co
mércio de órgãos. 

Felizmente, no Brasil, 60% dos transplantes re
nais são feitos a partir de cadáveres. O ideal é que 
todos transplantes venham a ser feitos a partir de 
doadores que já tenham morrido. Na doação lnter 
vivos, é sempre possível que alguém receba algum 
dinheiro pelo fato de doar um rim a um semelhante. 
Isso nunca iríamos descobrir. Quem estiver necessi
tando de um e tiver dinheiro, basta ir à fndia. Nos 
jornais daquele país, anúncios populares dão notfcia 
de várias pessoas vendendo esse órgão, contando, 
inclusive, com o auxOio de cirurgiões altamente trei
nados e capacitados para realizar esse trabalho nos 
ditames da lei. 

À medida que novos instrumentos aumentarem 
a oferta de órgãos, não estaremos facilitando o tráfi
co, porque haverá um número tal que essa atividade 
será desnecessária. 

Rz expedientes ao Ministro da Justiça, à Polí
cia Federal e à Procuradoria-Geral da República 
querendo obter informações sobre a venda de órgã
os. Fui informado de que não há nenhum fato com
provado desse ilício ou mesmo de tráfico. 

Os Estados Unidos, por intermédi.o da CIA, com 
sua grande capacidade econômica, fizeram um estudo 
sobre esse problema em todo o mundo. A Agência de 
Divulgação dos Estados Unidos da América submeteu 
esse trabalho ao Relator Especial das Nações Unidas 
sobre o comércio de crianças, a prostituição e a pomo
grafia infantis. Não comprovaram nada: chamam isso 
de lenda urbana. Quantos de nós já não ouviu alguém 
dizer que uma criança sumiu em um shopping center, 
foi raptada e apareceu alguns dias depois, como se a 
retirada de seus órgãos tosse uma operação banal, 
corriqueira, simples? 

Os centros de transplante têm que ser cr:eden
ciados pelo Ministério da Saúde. Existem pouco 
mais de cem no Brasil. Portanto, há uma supervisão, 
um acompanhamento baseado na competência téc
nica dos responsáveis, nos equipamentos disponí
veis e nessa capacidade de coordenação por meio 
dessas centrais de notificação que devem ser estru
turadas nos Estados. 

Essas notícias só contribuem para desestimu
lar a população a doar, pois as pessoas temem que 
seus órgãos possam vir a ser utilizados para a ob
tenção de lucro ou que se prestem a qualquer tipo 
de negócio, comércio ou tráfico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr45. Senado
ras, no Brasil o número de transplantes cai e a ne
cessidade de serem feitos aumenta. Há, cada vez 
mais, um maior número de pessoas necessitando de 
transplante, mas - repito - o número de transplantes 
realizados cai. Uma das razões- não é a única- é a 
baixa oferta de órgãos. Por outro lado, o número de 
doadores não aumenta. 

O Senador Artur da Távola mencionou que no 
Brasil ternos cinco doadores para cada milhão de 
pessoas; no Chile, esse número é de dezessete 
para um milhão; nos Estados Unidos são mais de 
vinte para um milhão. O que se conclui é que no 
Brasil as condições tecnológicas, o desenvolvimento 
da Ciência e a possibilidade de executar esses 
transplantes não estão sendo devidamente aprovei
tados porque vários fatores estão interferindo no 
processo. 
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Há uma fome de órgãos no País - fome, no 
bom sentido da palavra -, tanto que já houve tentati
vas de elaboração de leis municipais nesse sentido. 
Aconteceu em São Paulo, mas o Prefeito vetou por
que era inconstitucional. Já houve, também, tentati
vas de leis estaduais, tentativas de oferta de estímu
los para que as pessoas doem órgãos. 

No Senado e na Câmara tramitam cerca de vinte 
propostas tratando de transplantes e de doação de ór
gãos. Esse é o reflexo de uma carência que existe na 
comunidade e que precisamos enfrentar. 

Para sermos honestos com V. Exlls., qualquer 
que venha a ser a fórmula que adotemos certamente 
será melhor do que a que temos hoje. A lei atual é 
péssima, não permite, não facilita, não estimula a 
doação de órgãos. Prefiro a solução da doação pre
sumida. Creio que é uma solução radical, embora 
mais simples, mais eficiente e, sobretudo, muito 
mais altruística, generosa e que estimula essa nossa 
capacidade de ajudar o próximo, de colaborar para 
salvar a vida de alguém. 

Se o Senado Federal, na sua independência, 
na sua soberania vier a adotar a fórmula da Câmara, 
teremos avançado em relação à situação atual, que 
é muito ruim. 

A lei em vigor é praticamente inaplicável por
que com ela é praticamente impossível conseguir-se 
a doação de órgãos. A lei é anacrônica, desatualiza
da, inconveniente e, por isso mesmo, temos de mo
dificá-la. 

Por último, gostaria de dizer que as restrições 
apresentadas a essa forma da doação presumida, 
mesmo pelo Conselho Federal de Medicina, mesmo 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, são baseadas 
em fatores subjetivos, como a hipótese 'de que se 
vai aumentar a possibilidade de mercado, de comér
cio - já mostrei que não é assim -, de tráfico, de que 
os mais humildes serão prejudicados, punidos. Não 
se trata disso. A lei prevê punições rigorosas para os 
que agirem em desacordo com ela. 

Hoje, pela lei brasileira, em qualquer caso de 
morte violenta ou de causa não identificada, o Es
tado tem o poder de mandar fazer a necropsia 
para esclarecer a causa mortls. Não vai pergun
tar ao pai nem à mãe, nem ao filho se pode fazer 
ou não. E tudo isso é feito em condições terríveis 
geralmente. Aqui estão vários Governadores, que 
sabem como funcionam os institutos médicos le
gais. A famma tem que se submeter, tem de acei
tar, porque o Estado tem poder para determinar a 
realização da necropsia, que irá contribuir para o 
esclarecimento da causa mortls e, evidentemen-

te, para a responsabilização das pessoas envolvidas 
naquele acidente. 

Portanto, não venham com o argumento de 
que não podem dispor do corpo, visto que já existe 
esse caso muito claro em que o Estado decide à re
velia da família para realização da necropsia e libe
ração do corpo, a fim de que se promova o seu se
pultamento. 

Vou ler - e com isso pretendo encerrar a minha 
intervenção - o parecer feito, a meu pédido, pelo P!lr 

. fessor Sérgio Ferraz, ProcuradOr do Estado do Rio de 
Janeiro, que escreveu um livro sobre bioética, no qual 
explica todos os aspectos relacionados com a Medici
na e com as intervenções que envolvem o corpo hu
mano, os embriões,etc. A meu pedido, esse grande ju
rista exarou um parecer sobre a matéria, que, também 
a meu pedido, encaminhou ao Relator do Projeto na 
Câmara, Deputado Carlos Mosconi. 

Disse o Professor Sérgio Ferraz, em 30 de abril 
de 1996: 

"Exm2 Sr. Deputado Carlos Mosconi, 
venho de tomar conhecimento de que coube 
a V. Ex& relatar o Projeto de Lei 1.579/96, 
oriundo do Senado Federal (Projeto de Lei 
n2 6, naquela elevada Casa), pertinente a 
transplantes. 

Supervenientemente à aprovação da 
matéria, no Senado Federal, a Comissão de 
Direitos Humanos da Seccional do Distrito 
Federal da O.A.B., com mais alguns outros 
órgãos e entidades interessados na matéria, 
fizeram publicar, no Correio Brazlllense de 
7 de abril último, trabalho de oposição ao 
Projeto de Lei agora focalizado. E aqui são 
tais os equívocos cometidos pelos interessa
dos, no plano jurídico e no simples patamar 
dos fatos, que ouso trazer à meditação de V. 
ExA algumas ponderações que, quem sabe, 
eventualmente serão úteis ao desempenho 
da árdua tarefa que agora lhe incumbe. 

Do ponto de vista exclusivamente jurf
dico, peço autorização para fazer chegar a 
V. ExA, em anexo, parecer que tive a honra 
de elaborar, encaminhado em seu devido 
tempo ao eminente Senador Lúcio Alcânta
ra. No mencionado trabalho se verifica que: 

a) ao contrário do que sustentam os 
opositores, todo o movimento internacional so
bre o assunto caminha exatamente no sentido 
oposto. É o que se constata na leitura de leis 
análogas, particularmente da Áustria, Alema
nha, Bélgica, França, Itália e Espanha. A su-
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períoridade e a preponderância da dignidade 
humana, a par da solução do doloroso prtr 
blema da salvação dos vivos, apontam ine
quivocarrente, em todo o mundo, para a 
adoção do princípio da doação presumida. 

No sistema da doação presumida não 
há, ao contrário do que aleivosamente sus
tentado pelos opositores, qualquer atentado 
à vontade natural de cada cidadão: basta 
que a pessoa, em vida; se manifeste contra 
a doação, para que seus despojos passem a 
ser, desde então, absolutamente impassí
veis de qualquer apropriação, por mais no
bre que fossem as finalidades dessa. 

Porém e acima de tudo isso, lmportan
tfssimo é frisar que no regime da doação 
presumida, sim, é que se pode acabar com 
o mercado negro de órgãos humanos!!! 

O que acontece hoje? Somente os 
abastados é que não têm problemas de filas 
para doação de órgãos ou tecidos. Graças 
aos múltiplos recursos financeiros de que eles 
dispõem, são não só os primeiros a tomarem 
conhecirrento das disponibilidades de doa~ 
res, como também os únicos que têm acesso 
ao referido "mercado negro•. Os pobres, ou 
mesmo a classe média, jamais ou raríssima
mente são atendidos. É evidente que sendo 
todo ser vivo um doador, salvo expressa ma
nifestação em contrário, em vida, Acabaria a 
Garência de Órgãos Para Transplantes, bem 
como, por conseqüência, o nefando mercado 
negro existente no particular. 

Esperando assim ter sido útil a V. ExD, venho 
colocar-me a sua disposição, para qualquer ajuda 
que lhe possa prestar." 

Diz Dr. Sérgio Feraz no seu parecer: 

·o princípio da dignidade da pessoa, 
constitucionalrrente consagrado, ora como 
princípio da personalidade, ora como princípio 
da individualidade, obriga a um compromisso 
inafastável: o do absoluto e irrestrito respeito à 
identidade e à integridade do ser humano. 

É nesse quadro de cogitações que se 
encartam as indagações que o projeto susci
ta. Além da dimensão individual e pessoal, o 
homem tem uma dimensão social, traduzida 
no reflexo de sua vida, suas atitudes, seu 
conceito, seu julgamento, sua reputação, 
sua finalidade existencial nos contextos so
ciais que inserido em vida. É em respeito a 
tais dados - respeito que a morte não elide 

- que não se pode admitir a fecundação de 
alguém com sêmen de doador falecido, se 
disposição de votar nesse sentido, valida
mente emitido em vida, não é registrável. 
Predomina aqui, pois, o caráter individual, 
pessoal, do ser humano. 

Mas há, também, a contrapartida do ilte
resse social predominante, perfeitamente irMr 
cável à vista da dmensão social, cb caráter so
cial cb ser humano. Cremos que o· ponto pode
ria ser tracilzicb na assertiva de que partes 
corTJ,X>nentes cb ex-ser humano ~.é., cb corpo 
do falecioo), tal corro órgãos, tecici:>s não-irr1>!i
cados em processos reprociJtivos, etc., podem 
ser objeto de transplante, mesmo sem expressa 
doação oo morto ou de seus familiares. A ques
tão, evidentemente, não é sirtl>les ou pacfOCa. 
Indagações inquietantes, tais como, as refenm
tes ao momento em que se dá a morte, aqu in
cidem; preocupações ingentes, como, por 
exemplo, a que dvisa na possibilidade da abla
ção de órgãos sem consentirrento um estímulo 
à provocação ou à aceleração da morte cb doa
dor, aqui também têm lugar. É por tudo isso que 
julgamos no parteular, não obstante não cfMse
mos óbice constitl.x;ional ao transplante mesmo 
sem anterior expresso consentirrento do morto 
ou de seus familiares, illl>rescindível o prévio 
regramento da matéria em lei, eis que inexiste, 
no ponto, regra constitt.cional a respeito de cujo 
grau e extensão de eficácia se pudesse ciscor
dar." 

Segue o longo parecer do jurista Sérgio Ferraz 
que consta do processo, mas que fiz questão de tra
zer alguns trechos ao conhecimento do Plenário, 
para que não remanescesse qualquer dúvida quanto 
à natureza constitucional, legal, jurídica do projeto e 
do meu parecer. 

Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senaoores, espero 
que cada um delibere de acordo com sua consciência, 
de acordo com sua convicção. Mantenho rreu ponto 
de vista em favor da doação presumida Reconheço 
que poderá haver alguma objeção de natureza cultural 
do povo brasileiro, mas é preciso ousar nessa matéria, 
é preciso avançar, é preciso ser radical, para que não 
percamos tantas vidas que podem ser salvas à custa 
de órgãos que podem perfeitamente estar disponíveis. 

De qualquer sorte, amanhã será a votação. O 
resultado significará, seja prevalecendo a posição 
que defendo, seja a outra, grande avanço em rela
ção à péssima lei atualmente em vigor no Brasil. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A Presidência, nos termos do art. 175, alfnea e, 
do Regimento, retira a matéria da pauta, visto que 
foi constatada divergência entre o parecer publicado 
e o constante do processo. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

A SR1 JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex- tem 
a palavra, pela ordem. 

A SR1 JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria 
apenas de solicitar a V. Ex' que me inscrevesse 
para falar como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex- fica
rá em segundo lugar, porque já está inscrito o Sena
dor Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia convoca sessão extraordinária do Senado Fede
ral a realizar-se amanhã, às 11 horas, destinada à 
apreciação das seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução n11 118, de 1996; 
- Projeto de Lei da Câmara n11 62, de 1995; 
- Projeto de Lei do Senado n11 164, de 1995 ... 
- Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 

Senado n11 6, de 1995. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Presentes 

na Casa 80 Senadores. Registramos apenas urna 
ausência, por questão de saúde. 

A Presidência informa aos Srs. Senadores que, 
a partir de amanhã, o registro de comparecimento 
será realizado pelo painel do plenário, nos termos da 
Resolução n11 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em atendi
mento à solicitação de vários Srs. Senadores, esta 
Presidência, não havendo objeção do Plenário, de
signa os Senadores Eduardo Suplicy, Marina Silva, 
Ademir Andrade e Sebastião Rocha para verificarem 
ln loco o ocorrido em Ourilândia do Norte, no Pará, 
no último dia 14. {Pausa) 

É a seguinte a solicitação recebida: 

REQUERIMENTO N11 , DE 1996 

Senhor Presidente. 
Requeremos, nos termos regimentais, sejam 

designados cinco Senhores Senadores para averi-

guar ln loco as circunstâncias em que ocorreu o 
conflito pela posse de terra no município de Ourilân
dia do Norte, no Estado do Pará, no dia 14 do cor
rente, resultando em perda de inúmeras vidas. 

Justificação 

Conforme notícia veiculada pela Rede Globo 
na noite de ontem, mais um conflito no sul do Pará, 
em tomo da posse de terras na Fazer:1da Santa Cla
. ra, município de Ourílândia do Norte, resultou, la
mentavelmente, em perda de vides, em número ain
da não contabilizado conclusivamente. 

Impõe-se que o Congresso Nacional se faça 
presente para apurar as circunstâncias em que se 
deu a disputa pela área e as causas da inépcia das 
autoridades competentes, no sentido de prevenir o 
lastimável evento, bem assim as conseqüências 
para a viabilização da reforma agrária naquela re
gião do País, já tristemente famosa por contenciosos 
em tomo da ocupação de glebas não produtivas. 

Em face da situação emergencial que se insta
lou o episódio, confiamos no pleno e breve acata
mento do presente requerimento pelo Plenário do 
Senado Federal. 

Sala das Sessões, de janeiro de 1997. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, ofício que será lido pelo Sr. 111 Secretário em 
exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

OF. GSCBEZ N11 11197 

Brasma. 15 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Com as minhas homenagens especiais, comu

nico a Vossa Excelência que apesar do meu compa
recimento nesta Casa, deixei de registrar a minha 
presença na sessão deliberativa do Senado Federal 
de ontem, dia 14 corrente, em função da votação do 
Relatório Rnal e da apreciação dos destaques do 
Orçamento Geral da União para 1997. 

Antecipando agradecimentos pelas providên
cias a respeito, renovo a Vossa Excelência meus 
protestos de consideração e distinto apreço. - Sena
dor Carlos Bezerra, Relator-Geral do OGU/97. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • O ofício lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 111 

Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 



368 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 4. DE 1997 
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o~ , .... s:: .:l"..!':::I :·.u. • ·c:: c : J :_ .. z~ e·: ''CJ--: !.J 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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JUSnFICAÇÃO 
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Sala das Sessões. 15 de janeoro de 1997 
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/ 

i.~ Corrussão de Consmu1çào. Jusnça e Cldadarua- det1são ternunauva) 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O projeto lido 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em caráter terminativo, devendo ter a sua tramitação 
iniciada a partir do dia 17 de fevereiro próximo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade, como Líder, por 20 minutos, para comuni
cação de interesse partidário, nos termos do art 14, 
inciso III, "b", do Regimento Interno. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
mais uma vez, o Estado do Pará é palco de um con
flito que gerou a morte de sem-terra. Mais uma vez, 
o Estado do Pará é manchete da primeira página 
dos jamais de todo o Brasil com títulos como este: 
"Sem-terra assassinados no Pará". Trago aqui uma 
nota da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura, que quero deixar registrada nos 
Anais do Senado: 

·A direção do Síndicato dos Trabalha
dores Rurais de Tucumã confirmou, hoje 
pela manhã, que chega a 13 o número de 
mortos no conflito ocorrido na última segun
da-feira na fazenda Santa Clara, município 
de Ourilândia, sul do Pará. Há mais dez pes
soas desaparecidas, o que eleva para 23 o 
número de vítimas. A ocupação da área es
tava sendo acompanhada pelo Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Ourilândia do Nor
te. Cerca de 100 trabalhadores ingressaram 
na fazenda em dezembro último. 

Hoje pela manhã, a Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag) pediu audiência ao ministro da Jus
tiça, Nelson Jobim, e encaminhol!l um docu
mento ao governador do Pará, Almir Gabriel, 
exigindo a rápida apuração dos fatos e a pri
são dos mandantes e pistoleiros da fazenda 
Santa Clara. O vice-presidente da Contag, 
Avelino Ganzer, embarcou hoje para a re
gião, a fim de acompanhar a apuração de 
mais essa chacina no sul do Pará. • 

A fazenda pertence ao médico Edevair Vilela 
Queiroz. 

A nota conclui com uma relação de nomes de 
pessoas mortas no ano de 1996. 

A chacina mais grave ocorrida no nosso Estado 
foi a de Eldorado dos Carajás, quando 19 trabalhado
res rurais sem-terra toram assassinados pela Polícia 
Militar do Governo do Pará. Posteriormente, na Fazen
da São Francisco, também em Eldorado dos Carajás, 
em agosto de 1996, três trabalhadores toram assassi-

nados. Na semana retrasada, vim a esta tribuna de
nunciar que mais dois trabalhadores toram assassi
nados na Fazenda São Francisco. Hoje, recebemos 
a triste notícia dessas mortes ocorridas em Ourilân
dia do Norte. Até agora, toram confirmadas três mor
tes. Os cadáveres de três trabalhadores rurais estão 
no necrotério de Ourilândia do Norte. 

Sr. Presidente, quero lamentar o fato de essas 
mortes continuarem a ocorrer e de o Governo não 
tomar providências para evitar esse tipo de aconteci

. menta. O sul do Pará é a área mais conflagrada do 
Brasil. Esses conflitos haverão de continuar se provi
dências não forem tomadas pelo Governo Federal. 

Lamentavelmente, o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso não enxerga o óbvio, não enxerga a 
realidade do País. Ele está cego, está envolvido com 
a sua vontade de ser Presidente da República mais 
uma vez, está apegado ao poder, está, de maneira 
até mesmo tora do normal, desejoso de continuar no 
poder e só se preocupa com reeleição. 

Quero lamentar pelo Ministro Raul Jungmann, 
que tem demonstrado, ao longo de sua vida, que 
tem vontade de fazer a reforma agrária, mas que 
está-se deixando contaminar por esse grupo que 
está no poder. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso não 
tem vontade política de fazer reforma agrária, por
que, se tivesse, não destinaria tão poucos recursos 
ao Ministério Extraordinário da Reforma Agrária. 

O Brasil vem passando por fatos graves no go
verno da social-democracia. Em primeiro lugar, foi a 
chacina de Corumbiara, depois, a chacina de Eldo
rado dos Carajás. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso decidiu, então, criar o Ministério Extraordi
nário da Reforma Agrária. Só que esse Ministério 
não dispõe de recursos. Foram destinados R$2,6 bi
lhões de reais ao Ministério da Reforma Agrária, en
quanto para as Forças Armadas foram destinados 
R$15,8 bilhões e, para o pagamento de juros da dí
vida interna e externa brasileira, R$33 bilhões de re
cursos do Tesouro. Não é possível fazer reforma 
agrária desse jeito. 

Sr. Presidente, o que quero ressaltar, acima de 
tudo, é que os grandes latifundiários, inclusive do sul 
do Pará, sentem que não é mais possível economi
camente manter as suas propriedades, porque exi
gem um forte aparato de segurança para não serem 
ocupadas. Esse custo não compensa, principalmen
te no que se refere à pecuária, que é a base econô
mica do sul do Pará. Os grandes proprietários, por 
esta razão, estão procurando o Governo para nego
ciar. Eles é que estão procurando o Governo. Eu, 
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como Senador de oposição, como lutador pela refor
ma agrária, tenho recebido em meu gabinete pes
soas que jamais imaginei poderiam me procurar. Es
sas pessoas vêm colocar a sua situação, a sua difi
culdade em manter a posse da terra. São áreas que 
ainda não foram invadidas. E, antes que sejam inva
didas, os proprietários estão tentando negociar com 
o Governo. 

O Sr. Leomar Quintanllha- Senador Ademir 
Andrade, V. E~ me permite um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Com satisfação, 
Senador Leomar Quintanilha. 

O Sr. L.eomar Quintanilha - Nobre Senador 
Ademir Andrade, o tema que V. Ex- traz à discussão 
da Casa nesta tarde já tem sido objeto da manifesta
ção de diversos Srs. Senadores em razão das questõ
es que estão sendo levantadas na discussão da refor
ma agrária. A posição do Governo foi a de buscar a via 
da alteração da tributação do imóvel, com vistas a faci
litar a disponibilidade de diversas áreas para fins de 
assentamento rural. No entanto, a questão que V. Exi 
traz agora, referente às mortes ocorridas no Pará, bem 
como as ocorridas em outras regiões do Brasil, eviden
cia que a intranqüilidade no campo está tomando pro
porções tais que, certamente, se medidas urgentes e 
firmes não forem adotadas, essa intranqüilidade che
gará à cidade. Já se verifica um intercâmbio de pes
soas que se movimentam de um lado para outro - do 
campo para a cidade e, agora, no sentido inverso, da 
cidade para o campo -, engrossando esse movimento 
dos chamados sem-terra, na esperança de conseguir 
uma guarida em um desses projetas de assentamento 
do Governo. É preciso, nobre Senador, que o INCRA 
e, principalmente, o Ministério da Reforma Agrária, 
que, acredito, tenha sido criado com o objetivo precí
puo de agilizar os procedimentos administrativos nes
se sentido, adotem essas medidas com urgência, sob 
pena de não superar a sua própria burocraciá ou de as 

·. mortes continuarem acontecendo, assim como a in
. tranqüilidade, a desobediência civil e à própria Consti
tuição. Portanto, entendo ser do maior relevo a discus
são e o tema que V. Ex- traz à Casa nesta tarde. 

O SR. AD EMIR ANDRADE - Agradeço a V. 
E~. Senador Leomar Quintanilha. Espero que pos
samos nos somar para resolver esse problema. 

A Sr' Marina Silva - Permite-me V. ExB um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex', Se
nadora Marina Silva. 

A Sr' Marina Silva - Primeiro, mais uma vez, 
desejo lamentar esses trágicos acontecimentos que 
envolvem o assassinato de trabalhadores em confli
to de terra e dizer que a sociedade brasileira já não 

suporta mais que, a cada chacina, tome-se, a conta
gotas, alguma medida. Depois da chacina de Corum
biara e de Eldorado dos Carajás, reeditou-se o Ministé
rio da Reforma Agrária. A partir disso, howe toda uma 
luta para que fossem aprovados pelo Congresso Na
cional alguns instrumentos legais que possibilitassem 
ao Governo agir na implementação e realização da re
forma agrária. Lamentavelmente, em que pese tam
bém reconhecer o compromisso e o interesse do Mi
nistro Raul Jungmann, a reforma agrária, no Brasil, 
tem-se constitufdo num processo altamente moroso, 
porque depende de uma ação administrativa do Exe
cUtivo. É preciso que haja uma determinação para a 
alocação dos recursos necessários; a questão deve 
ser enfrentada do ponto de vista prático, operacional, 
porque todas as alegações que fazíamos em benefício 
da reforma agrária já são de conhecimento e, acredito, 
do entendimento do Governo. Por outro lado, as alega
ções do impedimento da reforma agrária, por falta de 
instrumento legal, do meu ponto de vista, já está sana
do à medida que os instrumentos foram aprovados 
nesta casa O que está faltando para que a reforma 
agrária aconteça é determinação política, é uma ação 
do Poder Executivo, para que tenham fim esses episó
dios lamentáveis que ceifam a vida de pessoas ino
centes. Não sabemos sequer o número de mortos 
neste novo conflito. A continuar desta maneira, quase 
que a cada mês V. Ex- terá que subir à tribuna para 
denunciar esses episódios no Estado do Pará. Muitas 
pessoas dizem que a oposição gosta de ter um cadá
ver para chorar a fim de fazer política. Isso não é ver
dade. É uma injustiça, uma injúria! É com tristeza, com 
muito constrangimento que, como pessoa humana, 
aqui comparecemos para, repetidas vezes, anunciar 
que pessoas morreram, muitas vezes até de forma 
anunciada, porque os latifundiários organizam-se e ar
regimentam pessoas para tal. Os meios de comunica
ção mostram pessoas armadas, de prontidão, para 
atacar e matar pessoas inocentes que estão lutando 
em legítima defesa da vida, do direito de ter um peda
ço de terra para morar. Neste nosso País - como gos
ta muito de falar o nosso Presidente - que tenta inse
rir-se na globalização, sabemos que milhões de brasi
leiros não terão acesso a esses processos, e a única 
maneira de conseguirem viver com dignidade é me
diante a reforma agrária Reconheço o trabalho e a 
luta de V. Exi em favor da reforma agrária, mas, do 
ponto de vista da verbalização como seres desejantes 
da reforma agrária, já chegamos à exaustão. Precisa
mos nos tomar seres que realizem a reforma agrária e, 
nesse sentido, todo mundo tem de se dispor a ajudar o 
Governo, principalmente a oposição. Nessa questão, o 
Governo não tem oposição, a não ser de seus próprios 
aliados. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Senadora Marina 
Silva, agradeço o aparte de V. Ex' e digo que, mais 
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uma vez, a contragosto, somos obrigados a fazer 
um deslocamento à área. Vou constrangido, triste, 
revoltado. Vou porque é minha obrigação. O Sena
dor Eduardo Suplicy, a Senadora Benedita da Silva 
fizeram um requerimento e nós quatro - V. E:xA e 
também o Senador Sebastião Rocha - iremos dar 
uma força àquela gente, mostrar que há alguém lu
tando por eles. Mas vou triste, vou constrangido, não 
agüento mais esse tipo de incidente. 

Acontece uma barbaridade contra garimpeiros 
e para lá nos deslocamos para ajudá-los; acontece 
uma barbaridade em Eldorado dos Carajás e para lá 
nos deslocamos para ajudá-los; acontece em Co
rumbiara e para lá nos deslocamos. E o Governo 
continua absolutamente insensível a essa realidade 
e a esse genocfdio que vem ocorrendo com o nosso 
povo, nossa gente, o que é lamentável. 

Sr. Presidente, esses fatos acontecem não por 
falta de alerta. Tenho aqui levantamento de mais de 
150 ofícios dirigidos aos Ministros, dirigentes do IN
CRA, agora Ministério da Reforma Agrária, solicitan
do providências. Também tenho cerca de seis ofí
cios de pessoas interessadas em negociar com o 
Governo porque não suportam mais, economica
mente, inclusive, manter suas terras; estão dispos
tas a negociar as terras em condições favoráveis ao 
Estado. 

Posso citar o caso do Sr. Altino Ferreira Barbo
sa, dono da Mineração Taboca. Lá existe toda uma 
estrutura, Senador Eduardo Suplicy, com casas, su
permercados, escola e uma área de terra que eles 
pretendem negociar. Junto a essa área, há uma ou
tra de 47 mil hectares em que o Governo poderá fa
zer uma negociação barata para o propósito da re
forma agrária. 

Existe também um caso ainda mais sério e ocor
re na Fazenda Tayná Recan, antiga fazenda do Bra
desco. Seu proprietário tem 63 mil hectares de terra e 
está tendo um custo elevado para manter a segurança 
na área. Ele próprio disse a mim e ao Ministro Raul 
Jungmann que em sua terra ninguém entra. Mas ele 
tem vontade de negociar com o Governo. 

Essas propostas foram feitas. Pedimos que o 
ministério faça vistoria e estude o assunto. Não é so
mente o caso dessa fazenda. Há outros proprietários 
interessados em se desfazer de suas propriedades, 
porque não conseguem mantê-las. Ficou provado 
que governos anteriores atuaram erradamente, dan
do grande extensão de terras a pessoas isoladas. 
Não há atualmente a menor vontade e ação para re
solver o problema. Desafiei - e volto a repetir nesta 
Tribuna - o Ministro da Reforma Agrária, Raul Jung-

manm, quando S. E:xA esteve aqui neste plenário, a 
que citasse um único caso em que o Governo tives
se tomado a iniciativa de arrumar uma área e, nesta 
área, pacificamente, assentar trabalhadores rurais. 
Há vinte anos que luto pela reforma agrária neste 
nosso País e especialmente no meu Estado do 
Pará. Nesse tempo todo só vi o Governo resolver 
conflitos que já existiam, só vi o Governo agir depois 
que a invasão já havia ocorrido e muitas vezes agir 
depois que as mortes haviam ocorrido: como foi o 
caso da Fazenda São Francisco, onde morreram 
três em agosto do ano passado e morreram dois há 
dez dias. Somente depois dessas mortes enviaram 
funcionários do Ministério para desapropriar a fazen
da. Quer dizer, o Governo é o próprio estimulador 
das invasões quando ele não age de maneira anteci
pada para preparar um projeto para assentar os tra
balhadores rurais, que precisam ser assentados 
neste nosso Pafs. 

É isso que estamos a assistir, lamentavelmen
te. Somos obrigados a vir à tribuna apresentar o 
nosso pensamento, a nossa idéia para que o povo 
brasileiro se some a nós, para que possamos conse
guir transformar alguma coisa, porque está muito di
fícil concretizar a reforma agrária. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. Exa 
um aparte? 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Permite-me 
V. E~ um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador Antonio 
Carlos Valadares, antes de lhe conceder o aparte, 
ouvirei o Senador Eduardo Suplicy, porque ele já o 
havia solicitado, mas em seguida ouvirei V. Ex". 

O Sr. Eduardo Supllcy- Senador Ademir An
drade, considero da maior importância que V. Exa aqui 
esteja chamando a atenção do Presidente Fernando 
Henrique, do Ministro da Justiça, do Ministro Raul 
Jungmann, porque falta maior energia ao Governo 
para levar avante a reforma agrária. Os episódios de 
Corumbiara, de Eldorado de Carajás e agora no sul do 
Pará, em Ourilândia do Norte - que eu próprio vou co
nhecer amanhã junto com V. Ex"- provam isso. Epi
sódios como os que ocorreram no Pontal do Parana
panema mostram que o Governo não está agindo com 
a celeridade devida Observo o Ministro Raul Jung
mann um tanto cheio de preocupações, de barreiras, 
como se não compreendesse na devida profundidade 
as razões pelas quais o Movimento dos Sem-Terra, 
trabalhadores rurais em todo o Brasil estejam a cha
mar a atenção para o problema através de ocupações 
simbólicas e nunca com ações armadas por parte de
les próprios. Eles querem mostrar que, havendo áreas 
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não produtivas, elas podem ser ocupadas. Ao faze
rem isso, eles estão sinalizando para o Governo 
como deveriam agir - com muito maior rapidez. O 
Ministro Raul Jungmanri agora está dizendo que não 
conversa com trabalhador sem terra que invade ter
ras. Ora, por que razão um trabalhador destituído de 
direitos, de propriedade, de possibilidade de estar 
sobrevivendo vai estar ocupando uma área improdu
tiva, uma área que ele vê que não está sendo utiliza
da devidamente senão para mostrar que deve-se 
realizar justiça. que deve ser feita a reforma agrária? 
São muitos hoje aqueles que consideram, inclusive 
eu próprio, o movimento dos sem terra corno um dos 
mais importantes na história social deste País. Daí 
por que será it1l>Ortante e OJX)rtuno que façamos o 
diagnóstico no sul do Pará, para que possamos tra
zer aqui a realidade dos fatos e para que depois 
possamos transmitir não apenas ao Congresso, mas 
aos membros do Executivo as razões pelas quais 
continua ocorrendo essa violêf)eia seguida de impu
nidade. Infelizmente, com respeito aos episódios de 
Corumbiara e de Eldorado dos Carajás, em que 
pese as declarações, sejam das autoridades esta
duais, do Governador Almir Gabriel, do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso ou do Ministro Nelson 
Jobim. O fato concreto é que até agora, passados 
mais de 12 meses com respeito a Corumbiara e des
de 17 de abril de 1996, quando ocorreu o incidente 
de Eldorado dos Carajás, não sabemos quais foram 
os responsáveis e quais as medidas tomadas para 
puni-los. Isso é algo que não condiz com aquilo que 
as próprias autoridades estão dizendo. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V. 
Ex:l, Senador Eduardo Suplicy. Há mais um fato, o de 
Ourilândia do Norte, na Fazenda Campos Altos, do Sr. 
Dimas Luiz da Silva Essa fazenda foi invadida há cer
ca de um ano. Os posseiros invadiram uma área de 
mata que fica exatamente no meio da fazenda, e o 
proprietário possui gado de um lado e do outro. Os ge
rentes, ao tentarem atravessar, o conflito é permanen
te, a tensão é constante. Ftzemos em outubro do ano 
passado urna reunião com os trabalhadores rurais e 
howe pedidos dos padres ao Governo, da Comissão 
Pastoral da Terra, do sindicato, das autoridades, do 
prefeito, da Câmara dos Vereadores, de todo o mundo 
da região, pedindo ao Governo que desapropriasse a 
área. Para surpresa nossa, o proprietário apareceu na 
reunião, e disse que não queria conflito com ninguém, 
que queria o seu direito de mexer no seu gado; en
quanto o Governo não tomasse uma providência, que 
os posseiros respeitassem seu direito. Além disso, ta
lou que tinha uma liminar pelo juiz para expulsar os 

posseiros da região, mas que ele preferia a negocia
ção. Isso já faz mais de cinco meses, Senador 
Eduardo Suplicy. 

Essa fazenda fica à beira de Ourilãndia do Nor
te; oito mil hectares de terra, encostados em Ouri
lãndia do Norte. E até o momento não tivemos ne
nhuma resposta do Governo, apesar dos nossos ofí
cios encaminhando e solicitando solução para o pro
blema, inclusive anexando os documentos da CPT
Comissão Pastoral da Terra-. FETAGRI, do Padre 
Ricardo Rezende, de tantas outras pessoas envolvi
das com os problemas sociais naquela Região. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Permite-me 
V. E~ um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço o Senador 
Antonio Cartas Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
Ademir Andrade, é triste o Senado Federal rece
ber mais uma vez notícias tão constrangedoras, 
que alarmam o mundo inteiro, colocando o Brasil 
no lugar de um país injusto, com seu povo, com 
sua gente, com seus trabalhadores. Um país com 
8,5 milhões de km2

, onde quase que 1% dos pro
prietários detém 50% das propriedades rurais. Isso 
poderia ser corrigido, e logicamente que um Go
verno só não irá corrigir tal injustiça. Os outros go
vernos que passaram, a começar desde a instala
ção do Império até hoje, passando pela República, 
a reforma agrária sempre foi bandeira de alguns 
políticos e não há nenhuma solução definitiva, 
concreta para a resolução de um problema tão 
grave quanto este, e é lamentável que mais mor
tes tenham acontecido no Estado do Pará em con
flitos de terra. Isso é uma prova evidente de que o 
discurso do Governo durante a campanha não se 
casa com a prática. É um discurso todo cheio de 
boas intenções, mas quando chega a hora de rea
lizar aquilo que prometeu nada acontece. Dar as 
mortes, os conflitos, as invasões, o inconformismo 
dos trabalhadores e também a revolta de proprietá
rios que muitas vezes vêem suas propriedades in
vadidas e sem uma solução pronta e enérgica do 
Governo para evitar esses conflitos. Entendo que o 
Imposto Territorial Rural não vai resolver nada. Já 
tive ocasião de dizer nesta Casa que o Brasil é o 
País da anistia, do perdão. Alguns proprietários vão 
ficar devendo o Imposto Territorial Rural e, de re
pente, aparece no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados um projeto concedendo anistia am
pla e irrestrita aos devedores do Imposto Territorial 
Rural. E o uso da propriedade continuará, de forma 
injusta, a causar prejuízos enormes ao nosso País. 
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Queria solidarizar-me com o pronunciamento de V. 
Exa e lamentar que fatos tão tristes voltem a aconte
cer em seu Estado. V. Exª é um defensor da correção 
das injustiças que ainda se cometem contra o trabalha
dor e procede com muito equilíbrio em seu discurso. 
Sua manifestação é no sentido de que o Governo ace
lere o processo da reforma agrária. Assim como há in
justiças contra os trabalhadores, há também a preocu
pação dos proprietários, bons e que promovem o de
senvolvimento de nosso País e que não sabem aonde 
esse conflito vai chegar. V. Exa tem toda razão: o Go
verno Federal deve sair das intenções - e sabemos 
que são boas as intenções do Ministro da Reforma 
Agrária- e partir para a prática. É necessário um pro
jeto viável, que transforme o Brasil num País realmen
te habitável para seus trabalhadores e proprietários de 
terra 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado, 
Senador. 

Para finalizar, cito ainda 'o caso da Fazenda 
Guarantã, onde também houve um acordo entre o 
Prefeito, a Câmara, centenas de trabalhadores ru
rais, sindicatos e proprietários. Todos chegaram a 
um acordo para que o Governo resolvesse o proble
ma dos trabalhadores. Essa proposta foi feita há 
mais de um ano e meio e até agora não houve solu
ção. É dessa forma que a coisa infelizmente está 
funcionando no nosso Estado. 

Peço, Sr. Presidente, que seja transcrita nos 
Anais do Senado a nota da Contag lançada a nível 
nacional hoje, bem como os ofícios que dirigi ao Mi
nistro Raul Jungmann e a seus antecessores, no 
sentido de acelerarem o processo de desapropria
ção de áreas que poderiam resolver inúmeros pro
blemas do nosso Estado. 

Encerro dizendo ao Presidente Fernando Hen
rique Cardoso que acorde, que esqueça o problema 
de reeleição, pois não é de reeleição que o Brasil 
está precisando. Que Sua Excelência cuide de go
vernar, que Sua Excelência cuide de administrar, 
porque em seu Governo estão morrendo mais traba
lhadores rurais do que em governos militares que o 
antecederam. E isso é uma vergonha para o País, é 
uma mancha para todos nós. É preciso que esse ho
mem entenda o que está acontecendo, acorde para 
o que está acontecendo e passe a trabalhar efetiva
mente pelo País e concretize a reforma agrária que 
prometeu fazer no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO. 

OFÍCIO GSAA N2 801/96 

Brasllia/DF, 5 de setembro de 1996 

E.xmo.Sr. 
Dr. Raull Belens Jungman 
MO. Ministro da Reforma Agrária 
A TT. Diretor de Politica Fundiár1a 
Brasília- DF 

Senhor Ministro, 
Venho à sua presença para solicitar seu empenho pessoal 

no solucionamento de antiga e séria reinvlndic:ação dos trabalha
dores rurais de Pau DArco (PA), referente à deSapropriação da 

- Fazenda Guarantã. · 
A situação no local é de grave tensão, pois os sem-terra 

oruparam-na nos últimos dias, tendo em vista que o processo de 
desapropriação (n2 055196-39) ainda não foi resolvido. 

Já apresentei esta situação em várias opor11midacles neste 
Ministério, desde a época em que era apenas o Incra, mas até 
agora nunca recebi uma informação sequer para repassar aos in
teressados. 

Aguardo uma manifestação de sua parte e agradeço a 
atenção que dispensar ao presente. 

Atenciosamente,- Senador Ademlr Andrade, PSB- PA. 

OF. GSAA Nll 86CW6 

Brasllia/DF, 25 de setembro de 1996 

limo. Sr. 
Francisco Orlando Munlz 
Superintendente do Incra no Pará 

Senhor Superintendente, 
Cumprimentando-o, dirijo-me a V. Sa. de ordem do Senhor 

Senador Ademir Andrade, para reiterar o teor da solici1ação conti
da no oficio n2 019196, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Novo Repartimento-PA, relativo à pedido de levantamento e visto
ria para assentamento dos produtores rurais sem-terra que ocu
pam as áreas da fazenda Jaguatiara e fazenda Janaina. confor
me cópia em anexo. 

Ressalto, por oportuno. que a solicitação em apreço foi ob
jeto de nosso oficio GSAA n2 0087196. dirigido ao então presiden
te do Incra- Raul David do Valle Júnior, em 12 de favereiro deste 
ano, ruja cópia segue também anexa. 

Desse modo, encareço a V. Sa um posicionamento breve so
bre o assunto em referênda, de modo que possamos dar conheci
mento aos interessados das providências cablveis neste caso. 

Na oportunidade renovo a V. Sa. meus protestos de apreço 
e consideração. 

Atenciosamente, - Maria Elisa Borges Jeveaux, Chefe de 
Gabinete. 

MENSAGEM FAX 

Data: 17-7-96 

E.xm2 Sr. Raul Jungman 
Ministro da Reforma Agrária e Polrtlca Fundiária 

Senhor Ministro, 
Cumprimentando-o dirijo-me a V. Ex.• para solicitar sua es

pecial atenção para os fatos que passo a narrar: 
Há três meses passados, um grupo composto por 150 fa

mílias de lavradores orupou uma área denominada Catete, no 
Municipio de Ounlàndia do Norte, Estado do Pará. Diante do fato 
os fazendeiros Dimas Luiz da Silva e Luciene dos Mártires Silva, 
entraram com um pedido de liminar contra estes lavradores, para 
que o Juiz Manoet Maria Barros Costa determine a retirada des
sas fam ilias da área. 

A situação é grave e, caso a liminar seja concedida, poderá 
haver conflitos de sérias proporções no local. 
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Assim sendo, encareço a V. Ex. • a adoção de medidas ur
gentes junto ao Incra. de modo a possibilitar soluções saneadoras 
imediatas à essas questão. 

Outrossim, informo a V. Ex' que a afirmação desse caso 
nos foi enVJada pelo Frei Henri Burin des Roziers. Advogado da 
CPT em Conceição do Araguaia- PA e, também, por Padre Ri
cardo Rezende Rgueira. membro da CPT de Rio Maria- PA. 

No aguardo do seu posicionamento e das providências ca
bfveis, agradeço-lhe antecmadamento. reiterando a V. Ex.• mi
nhas expressões de apreço e consideração. 

Atenciosamente. Senador Ademlr Andrade, PSB-PA. 

OFÍCIO GSAA N• 807196 

Brasllia!DF, 5 de setembro de 1996 

Exm0 Sr. 
Dr. Raull Belens Jungman 
MD Ministro da Reforma Agrária 
ATT. Diretor de Política Fundiária 
Brasflia-DF 

Senhor Ministro, 
Na minha última visita a Ourilãndia do Norte (PA) recebi de 

diversas lideranças locaiS solicitações para serem encaminhadas 
a V. Ex.' todas no sentido da desapropriação da área denomina
da lazenda campos Altos. 

Trabalhadores rurais sem terrao a ocupam há cerca de três 
meses, até que recentemente o ex-proprietáno José Roberto Ma
chado a transferiu para o Sr. Dimas Luis da Silva. Este, por sua 
vez, ingressou com pedido de rerntegração de posse, que pode 
ser concedido a qualquer momento, o que poderá desencadear 
um conflito entre o propnetário e os aluais ocupantes. 

Encaminho em anexo cópia do processo judicial a que me 
refiro, pedindo sua especial atenção ao mesmo. Seguem. ainda. 
cópias dos expedientes que recebi do Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Ourilàndia do Norte, subscrrto pelo seu presidente 
Geraldo de Sousa Teles e pelo integrante do MST Sebastião Fer
reira Lacerda; do presidente do PSB no mesmo município. Sr. Ci
rilo Gonçalves Ferrerra e um tercerro expeoiente. do Frei Henri 
Burin des Roziers (advogado da CPT de Conceição do Araguaia) 
e Padre Ricardo Rezende Rgueira (membro da CPT de Rio Ma
ria). Todos são unânimes em defender a desapropriação da fa
zenda Gampos Altos. 

Certo de sua atenção. antecipo sinceros agradecimentos. 
ficando no aguardo de sua manifestação. 

Atenciosamente,- Senador Adem Ir Andrade, PSBIPA. 

OF.GSAA N° 317196 

Brasllia-DF. 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente. 
Apraz-me cumpnmentá..Jo e. na oportunidade, encaminhar 

a V. s•. em anexo, cópia da correspondência que nos foi enviada 
pelo Sr. Alvino Ferreira Barbosa. Presidente da Asprominas e rep
resentante comunitário da Vila São Raimundo, situada na região 
da Taboca, em São Félix do Xingú, Estado do Pará, onde expõe 
sobre a situação dos moradores da referida Vila e solicita provi
dências. 

Segundo relato do supracitado a Vila São Raimundo, antes 
pertencentes à Mineração Mibrel S.A., já desativada. foi ocupada 
pelos agricultores da região, sendo que hoje vêm sendo ameaça
dos por um suposto comprador que se intitula proprietário da em
presa de mineração Planície Amazônica Ltda. 

Assim sendo. encareço a V. s• o exame do assunto e o es
daretiõõlento dos direitos reivindicados de ambas as partes, infor
mando-nos para que oossamos responder aos mteressados. 

Certo de sua atenção e do melhor empenho quanto ao jus
to destedlo desta reivrndicação. antecipo sinceros agradecimen-

tos, reiterando a V. s• meus protestos de consideração e apreço, 
ficando no aguardo de sua manifestação. 

AtenCiosamente, Senador Ademlr Andrade, PSB-PA 

OF.GSAA N• 937196 

Brasflia-DF, 31 de outubro de 1996 
Senhor Ministro, 
Cumprimentando-o, dirijo-me a V. Ex' para encaminhar

lhe, em anexo, a correspondência do Sr. Alvino Ferreira Bart>osa, 
Presidente da Asprominas e representante comunitário da Vila 
São Raimundo, em São Félix do Xingú-PA, expondo sobre a 
questão da ameaça de despejo que paira sobre a5 tamlllas de co-

. tonos habitantes da citada Vila e a preocupação de um Iminente 
conflito entre os moradores e o proprietário dessa área, também 
conhecida como Taboca. 

Segue ainda. em anexo, farta documentação que retrata a 
situação já anteriormente abordada por nós e o posicionamento 
do Ministério das Minas e Energia, a quem também nos dirigimos 
em busca de solução para o problema. 

Desse modo, vimos encarecer a V. Ex' a adoção das medi
das necessárias à imediata desapropriação da área em apreço 
para fins de Reforma Agrária, agradecendo-lhe, antecipadamente, 
a atenção que dispensar ao assunto. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus protestos de consi
deração e apreço, ficando no aguardo de uma breve resposta. 

Atenciosamente, Senador Ademlr Andrade, PSB-PA. 

GSAA N° 706196 

Brasma. 31 de julho de 1996 

Exm0 Sr. 
Raul Jungman 
MD Ministro da Reforma Agrária e Polftica Fundiária 
Brasília-DF 

Senhor Ministro, 
É do vosso conhecimento o dima de tensão que se verifica 

no sul do Pará. notadamente em Conceição do Araguaia, em fun
ção de iminência de conflito na Fazenda Taina-rekã (antiga Fa
zenda Bradesco), onde já morreu um segurança da fazenda e ou
tro foi ferido. 

De um lado, trabalhadores rurais sem-terra se preparam 
para ocupar a área por não terem mais condições de esperar pela 
terra para morar e lazer produzir. Do lado de dentro da fazenda, o 
proprietário se dispõe a negociar com a Incra urna forma rápida e 
pacifica que atenda os objetivos de todos, para evitar um conflito 
de graves proporções, pois ele afirma que vai defender seus inte
resses ainda que pela força. 

De nossa parte temos nos esforçado para convencer as 
autoridades do setor fundiário quanto à urgência de que se reves
te a questão, tendo estado pessoalmente com V. Ex.' a quem en
treguei uma série de documentos e encaminhamos o proprietário 
para uma conversa com o Dr. Pimenta. Em Belém foi montado o 
processo n• 214101244-96/46, para tratar do assunto. 

Ocorre que à semelhança de outros casos, como o relata
do no oficio GSAA n" 87/96, de 1"-2-96, cuja cópia anexo ao pre
sente, não há recursos para vistoria. 

De V. Ex.• esperamos obter a melhor atenção passivei 
para os encaminhamentos que serão adotados, já que se a 
solução não chegar com a urgência que o caso exige, certa
mente acontecerá um novo conflito, que todos nós queremos 
evitar. 

Certo de poder contar com a sua sensibilidade e com sua 
determinação de lazer a reforma agrária de forma justa, eficaz e 
pacifica em nosso Pais, antecipo sinceros agradecimentos. fican
do no aguardo de sua manifestação. 

Atenciosamente.- Senador Ademlr Andrade. 
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INFORME CONT AG 

Confedei'IIÇiio Nacional dos Traballadores na AgriculbJra 

Brasllia, 15 de janeiro de 1997 

Luta pela terra deixa 13 mortos no Sul do Pará 

Há pelo menos 10 pessoas desaparecidas, o que pode ele
var para 23 o número de vítimas da fazenda Santa Clara 

BrasHia, 15 (Contag)- A direção do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Tucumã, confirmou, hoje pela manhã, que 
chega a 13 o número de mortos no conflito ocorrido, na última se
gunda-feira, na fazenda Santa Clara, município de Ourilàndia, sul 
do Pará. Há mais dez pessoas desaparecidas, o que eleva para 
23 o número de vítimas. A ocupação da área estava sendo acom
panhada pelo Sindicato de Trabalhadores rurais de Ourilàndia do 
Norte. Cerca de 1 00 trabalhadores ingressaram na fazenda em 
dezembro último. 

Hoje, pela manhã, a Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura (CONTAG) pediu audiência ao ministro da 
Justiça, Nelson Jobim, e encaminhou um documento ao governa
dor do Pará, Almlr Gabriel, exigindo a rápida apuração dos fatos e 
a prisão dos mandantes e pistoleiros da fazenda Santa Clara. O 
více-presidente da Contag, Avelino Ganzer, embarcou hoje para a 
região, a fim de acompanhar a apuração de mais essa chacina no 
sul do Pará ~ 

A fazenda Santa Clara pertence ao médico Edevair Vilela 
Queiroz, primo do Deputado Federal Giovanni Queiroz (PDT-PA). 
Segundo informações procedentes da região, Edevair Queiroz é 
proprie1árlo de um hospital local e conhecido como uma pessoa 
truculenta, articulador da União Democrática Ruralista (UDR). A 
prefeitura de OuriiAndia teme o agravamento do conflito na região, 
pelo perfil violento dos fazendeiros locais. 

As chuvas na região estão dificultando o acesso de poli
ciais militares e de dirigentes sindicais à área da fazenda Santa 
Clara. 

Esquadrão da morte- O presidente da Contag, Francisco 
Urbano, afirmou que o acirramento dos conflitos. claramente pa
trocinado pelos latifundiários, exigirá do governo federal uma ação 
mais firme contra a investida dos setores conservadores e reacio
nários, que recorrem à violência para tentar barrar a implantação 
da reforma agrária no País. "Os latinfundiárlos estão usando o 
combate às ocupações de terra como pano de fundo para trucidar 
os trabalhadores rurais. mas na verdade eles estão formando ver
dadeiros esquadrões da morte no campo•, afirmou Urbano. 
~ o presidente da Contag, "é inaceilável" que o Estado 

assista a este processo pacilicamente, sem a tomada de providências 
severas que inõam as ações dos latifundiários. "A defesa da proprie
dade não pode se sobrepor ao cii"BBO ávida e ao traballo". 

Urbano advertiu que •a inércia do Estado pode levar os tra
balhadores a se organizarem não só para garantir a execução da 
reforma agrária mas também para lutar em legítima defesa da 
vida•. Ele cobrou ainda uma reação mais firme do governador do 
Pará, Almir Gabriel. "Os trabalhadores rurais esperam que esta 
chacina não fique impune como a que ocorreu em Eldorado dos 
Garajás, quando 19 trabalhadores toram executados pela PM e 
até hoje não foram identificados e punidos os responsáveis". 

Para o presidente da Contag, os avanços registrados na le
gislação no final do ano passado - mudanças no rito sumário, 
acompanhamento dos conflitos de terra pela Defensaria Pública e 
o novo Imposto Territorial Rural (ITR)- não podem ser anulados 
pela aprovação do "esdrúxulo· projeto da bancada ruralista, com 
o apoio do Governo, que livra da desapropriação as áreas ocupa
das pelos trabalhadores rurais. Segundo Urbano. a Contag está 
articulando uma reação à aprovação do projeto e já encomendou 
uma análise jurídica sobre a constitucionalidade do projeto. 

Área de tensão - Na mesma região, no último dia 4 de ja
neiro, foram mortos dois posseiros da fazenda São Franosco, no 
município de Bdorado dos Carajás. Os trabalhadores Rairm.noo Gui
marães de Araújo e Ainon César Reis foram assassinados numa em· 
boscada pelos piStoleiros da lazenda. A fazenda São Francisco já tem 
fama na região pelos assassinados ali corTidos. No áa 21 de agosto 
do ano passado, foram executados. com tiros na cabeça. os trabaha
dores Manoel de Jesus Gonçalves. Manoel Soares de Souza e Se
bastião Paulo de Miranda. A execução desses trabatladores foi teste
mtnhada por um outro lavrador, que conse<Jliu e~ da fazenda 
Os corpos das vitimas não toram encontrados. Mas até o momento as 
autoridades policiais não tomaram qualquer provídêrcas para identifi
caros autores das mortes ou sequer otMram os proprietários sobre os 
crimes ocorridos na área 

Somente no ano passado. a Contag registrou 37 assassi
natos de trabalhadores rurais, vítimas da disputa pela posse da 
terra. A mais grave chaona ocorreu no sul do Pará, no município 
de Eldorado dos Garajás, onde a Polícia Militar do Estado execu· 
tou 19 trabalhadores. 

Relação de trabalhadores assassinados em 1996 
Raimundo Pereira de Paula - trabalhador rural, nascido em 

1938, assassinado no dia 12 de fevereiro, no projeto de assenta
mento Nova Pitanga, município de Formosa -Goiás 

José Garlos - trabalhador rural assassinado no dia 30 de 
janeiro, na BR-230 - Km180 da Transamazõnica, município de 
Humanitá - Amazonas 

Um Trabalhador (não identificado) morto na fazenda Nossa 
Senhora do carmo- Goiás 

Lourival dos Santos, Jane Cleide de Almeida, Thlago e He
len Almeida dos Santos- família assass.nada no dia 11 de junho 
de 1996, no projeto de Assentamento Forquilha do Rio Manso. 
município de Rosário do Oeste- Mato Grosso 

João Domingos dos Santos - presidente do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Wenceslau Guimarães, Bahia, assassi
nado no dia 6 de julho de 1996. em razão da sua atuação na luta 
pela posse da terra 

Antonio Silva - líder da ocupação da Gleba Piquiá/Brejão, 
povoado Trecho Seco. município de Imperatriz. Maranhão, assas
sinado no dia 24 de julho de 1996 

João Souza Silva - posseiro, 49 anos, assassinado no cia 
18 de julho de 1996, na Gleba Peru, município de Terra Nova, 
Mato Grosso, a mando de grileiro pretendentes da área 

Domingos Souza Neto- trabalhador rural assassinado, no 
dia 18 de agosto de t996, durante confronto com pistoleiros da fa
zenda Pingo de Ouro, povoado de Centro do Toinho, município 
de João Lisboa, Maranhão 

Manoel Soares de Souza. Sebastião Paulo de Miranda e Ma
noel de Jesus Gonçalves - seqüestrados e exerutados com tiros na 
cabeça, no dia 20 de agosto de 1996, na fazenda São Francisco, 
município de Eldorado dos Carajás e Marabá. sul do Pará 

Neire Reijane dos Santos Guimarães- assassinada no áa 
6 de setembro de 1996, dentro de sua casa por pistoleiro da re
gião. Neire coordenava a Comissão Municipal das Mulheres de 
Mãe do Rio, nordeste do Pará 

Jervásio de Jesus - trabalhador rural. 46 anos, assassina
do no dia 18 de setembro de 1996, com tiros de escopeta, quando 
se dirigia para o trabalho 

19 mortos na chacina de Eldorado dos Carajás: Altamiro 
Ricardo da Silva; Amancio dos Santos Silva. Abílio Alves Rabelo; 
AntOnio Alves da Cruz; AntOnio Iram do Nase1mento: Graciano 
Olímpia de Souza; José Alves da Silva; José Ribamar Alves de 
Souza; Lourival da Costa Santana: Leonardo Batista de Almeida; 
Manoel Gomes de Souza; Raimundo Lopes Pereira; Robson Vitor 
Sobrinho; Oziel Alves Pereira; João Rodrigues Araújo; João Car
neiro da Silva; Joaquim Pere1ra V eras. 
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Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Levy Dias, 311 Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Não 
sei, Senador Ademir Andrade, se é sina ou saga o 
que acontece no sul do Pará. Há muitos anos, ainda 
como Diretor da Polfcia Federal, eu lá estive várias 
vezes por fatos que V. Ex- lamentou dessa tribuna. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. _ 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Guilhenne Pal
meira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa.) , 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. V. Ex'l tem a palavra por sete minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, gostaria de fazer menção a dois pro
jetas a que dei entrada hoje. 

O primeiro, consoante com a iniciativa de inú
meros Senadores e Deputados, e seguindo a iniciati

\ va dos Senadores Pedro Simon e Roberto Freire, re
~ere-se à consulta popular. 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo que 
dispõe sobre a realização de consulta, na forma de 
plebiscito, buscando pennissão para que ocupantes 
de cargo eletivo do Poder Executivo Federal, Esta
dual ou Municipal possam concorrer à eleição. 

Por este projeto, propõe-se que nó dia 21 de 
abril de 1997, haja o plebiscito sobre a pennissão 
para que ocupantes de cargo eletivo, Presidente, 
Governadores, Prefeitos, possam concorrer à reelei
ção, obedecidas as nonnas neste Decreto. 

Serão objeto da consulta popular as perguntas: 

1. "Deve ser pennitido ao Presidente 
da República, aos Governadores e aos Pre
feitos concorrerem à reeleição? 

2. "Devem ser o Presidente da Repú
blica, Governadores ou Prefeitos obrigados 
a se afastarem do cargo para poderem dis
putar a reeleição?" 

3. "A reeleição deve valer para os que 
ocupam estes cargos atualrnente?" 

Para as perguntas haverá as respostas: SIM e 
NÃO, e o decreto legislativo regulamenta as frentes 

- da mesma maneira que ocorreu com o plebiscito 
sobre o par1amentarismo e presidencialismo - dos 
defensores do "sim" e do "não" e a maneira como, 
perante a Mesa do Congresso Nacional, irão ser or
ganizadas tais frentes. 

Durante trinta dias haverá a apresentação diá
ria, pelo rádio e pela televisão. A do rádio durará 
quatro minutos, coincidindo com o Voz do Brasil. 
Poderá ser entre 19h e 19h04min., .ell) rede nacio
nal, dois minutos para cada um. 

Nos dias 13 e 17 de abril de 97 haverá a reali
zação de debate entre as duas frentes, debate esse 
que será feito pelas emissoras de rádio e televisão, 
em horário nobre, entre 19h30min e 22h. Haverá 
ainda fonnas dessas frentes organizarem o levanta
mento de recursos para financiar suas campanhas. 

Para justificar a proposição, cito - e peço que 
seja transcrita na íntegra - a reflexão de ·A Demo
cracia na América", de Alexis de Tocqueville, bem 
como a manifestação, ouvida por diversas pessoas, 
do Presidente da República dizendo que seria até 
favorável à tese da consulta popular. 

Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de darmos 
força à idéia da consulta popular. Sou favorável à 
consulta popular, pelo referendum ou pelo plebi
scito. Para que se amplie essa idéia, avalio como 
importante que a Câmara dos Deputados e o Sena
do Federal possam examinar, ainda nesta convoca
ção extraordinária, o projeto que regulamenta o art. 
14 da Constituição, do Deputado Almino Affonso. 

Espero que possamos examinar o projeto so
bre o plebiscito. Por essa razão, registro a proposta 
do projeto de decreto legislativo sobre o plebiscito. A 
data, de 21 de abril, é prepositiva. Obviamente, o 
diálogo poderá estabelecer uma data posterior mais 
conveniente, dependendo de quando for examinada 
essa matéria. 

Sr. Presidente, gostaria também de registrar 
que hoje demos entrada, juntamente com o Senador 
Roberto Requião, mais de vinte Srs. Senadores, ao 
projeto de lei que dispõe sobre a não aplicação de 
leis estrangeiras de caráter discriminatório que pos
sam gerar efeitos extraterritoriais a todos os jurisdi
cionados brasileiros e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta, no art. 111 , que 
não se aplicam aos jurisdicionados brasileiros quais
quer dispositivos de leis estrangeiras de caráter dis
criminatólio e que gerem efeitos extraterritoliais, 
com o intuito de afetar o comércio ou os investimen
tos internacionais, revogando-se as disposições em 
contrálio. 
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A edição da "Cuban Liberty and Democratic 
Solidarity act" conhecida pelo nome de "Helms-Bur
ton act" pelo governo do Presidente Bill Clinton, não 
só chocou a comunidade internacional, como levou 
os países a tomar medidas legislativas aptas a neu
tralizar eventuais lesões ao patrimônio de seus juris
dicionáveis. 

O México editou em 111 de outubro de 1996 a 
"Ley de Protección ai Comercio y la lnversión de 
Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho 
Internacional". E será importante que o Brasil faça 
algo semelhante. 

O Presidente Bill Clinton, detectando as conse
qüências danosas desta legislação para o próprio con
ceito dos EUA, por ocasião de sua sanção, resolveu 
suspender já por duas vezes, por seis meses e, de
pois, por outros seis meses, a publicação dessa lei. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor Eduardo Suplicy, peço licença para interromper 
V. Ex11, para prorrogar, de ofício, a presente sessão, 
por cinco minutos, para que V. Ex11 possa concluir 
seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
solicito a V. Ex11 que estenda para dez minutos, por
que assim concluirei e o Senador Pedro Simon po
derá falar pelo tempo restante. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Se não 
houver objeção do Plenário, prorrogamos por mais 
dez minutos a sessão. (Pausa) 

O SR. PEDRO SIMON- Todo o Plenário está 
de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - E a 
Presidência também. 

Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - A grosseira vio

lação do princípio da territorialidade das leis pela Lei 
Helms-Burton, mais propriamente uma lei anti-Cuba, 
que procurou açular os ãnimos da comunidade que 
se transferiu para os Estados Unidos contra os que 
preferiram continuar vivendo em Cuba, levantou a 
indignação da comunidade internacional e mesmo 
de esclarecidos setores da sociedade americana. 

Sem grande efetividade juridica, como se cons
tata quase há um ano de sua publicação, não tendo 
sido até agora aplicada, constituindo, no entanto, pe
rigoso precedente que atenta contra a própria esta
bilidade das relações internacionais e da convivên
cia pacífica entre as nações. 

Esta medida é, por todo o exposto, uma veemen
te tomada de posição contra a falta de bom senso. 

Agradeço a todos os Srs. Senadores que tam
bém resolveram apoiar essa iniciativa. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor Pedro Simon, pediria licença a V. ExD para, an
tes de conceder-lhe a palavra, trazer ao conheci
mento da Casa fato lamentável ocorrido hoje, qual 
seja, o falecimento da funcionária Naira Maria de 
Araújo Bomfim, taqufgrafa, que fazia parte dessa co
munidade de funcionários que participa dia a dia, mi
nuto a minuto da nossa vida partamentàr. 

Então, queremos aqui, desta Presidência, en
viar as nossas condolências e manifestar a nossa 
esperança de que Deus amenize a dor dessa famllia 
que passa por um momento trágico em sua vida. 

Com a palavra V. Ex-. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB/RS. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, trago a minha solidariedade também 
à família dessa nossa funcionária, bem como a todo 
o Corpo de funcionários da Subsecretaria de Taqui
grafia, que são aqueles com os quais mais nos iden
tificamos, mais nos encontramos. Na verdade, não 
há o que dizer senão que a vida é isso. 

Trago à Casa. nesta !arde, a notícia de um acon
tecimento também trágico. Na véspera de completar 
80 anos, também se suicidou, lá em ltaqui, no Rio 
Grande do Sul, o filho do Dr. Getúlio Vargas, Manuel 
Vargas, em situação indêntica à de seu pai, com um 
tiro no coração. Estava-se preparando, inclusive eu era 
convidado, para grandes homenagens que seriam fei
. tas a ele, por ocasião de seus 80 anos. 

Infelizmente, dramaticamente, morre um gran
de amigo nosso, que foi vice-Prefeito de Porto Ale
gre e Secretário da Agricultura do Governo do Gene
ral Ernesto Domelles, do PTB do Rio Grande do Sul, 
um homem de grande popularidade. 

Tinha urna semelhança física impressionante 
com o Dr. Getúlio Vargas, o mesmo sorriso e urna 
alegria muito grande. Até agora, no momento em 
que o meu amigo Bruzza Netto deu-me essa infor
mação de Porto Alegre, ainda não se sabiam as 
causas que o teriam levado a essa ocorrência. 

Trago aqui, Sr. Presidente, a morte e o enterro 
do Senador Caxias, velado aqui no Senado. Ao seu 
enterro, estiveram presentes o Senador Eduardo Su
plicy e a Senadora Benedita da Silva. 

Morreu fruto de um conflito para o qual foi em 
busca do entendimento, que não encontrou. O Se
nador Caxias estava habituado a entrar nos lares do 
Brasil, debatendo e discutindo temas da maior atua
lidade. Lembro-me das suas últimas rnanifes1ações, 
quando dizia que estava satisfeito com as novas leis 
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que o Congresso tinha feito, em termos de reforma 
agrária, com relação à presença do Promotor nos 
processos, ao projeto sumário, à criação do novo im
posto. Julgava ter sido bom o ano que passou. E ele 
manifestava a alegria pela Lei Darcy Ribeiro, nome 
dado pelo Presidente da República à nova Lei de Di
retrizes e Base da Educação. Morreu tragicamente, 
indo a um acampamento dos sem-terra em busca de 
um entendimento para o conflito. Foi vítima de uma 
bala perdida. Penso que o Senador Caxias foi uma 
figura importante, e o Senador Eduardo Suplicy le
vou o abraço de todo o Senado Federal. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite V. Ex'~ um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V. 
Exª. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Pedro Si
mon, falei a respeito do pronunciamento de V. Ex'~, 
ontem, no Plenário, ao ator Carlos Vereza, ao Dire
tor Luiz Fernando Carvalho, ao,Antonio Fagundes, a 
Arieta e a outros atares da novela, os quais pediram 
para conhecer as notas taquigráficas. Eram, aproxi
madamente, dez horas da noite e falhei-lhes que iria 
verificar a possibilidade de obtê-las. Liguei para o 
meu gabinete e, como o meu pessoal ainda estava 
trabalhando, de pronto, enviaram as notas taquigráfi
cas. Os atares leram e apreciaram o pronunciamen
to de V. E:xl. Ficaram trabalhando até alta madruga
da e, hoje pela manhã, foram novamente gravar a 
cena em que o Senador Caxias foi morto. Ele falece 
justamente com um tiro. Em meio a um tiroteio, 
quando ele vai conversar com os que estavam de
fendendo a propriedade, num gesto de promover a 
paz, leva um tiro e, antes de morrer, pede que resol
vam o problema através de meios pacíficos. 

~ tiR. PEDRO SIMON -Trata-se de um perso
Tlagem aue reflete a realidade, que reflete um pro
blema social. O Senado deve refletir sobre isso. 

Reparem a coincidência: ontem, o Senador 
Eduardo Suplicy participava do enterro do Senador 
Caxias. hoje, O Globo fala em mais 12 mortos no 
~· :! do Pará. 

Para mostrar como o fato do Senador Caxias 
não impede que a luta continue, o Senador Eduardo 
Suplicy, que ontem esteve no enterro do Senador 
Caxias, amanhã, vai com mais quatro Senadores ao 
sul do Pará acompanhar de perto os acontecimen
tos. Tenho certeza que S. Ex;a terá mais sorte que o 
Senador Caxias. Voltará inteiro e firme para conti
nuar sua extraordinária e brilhante caminhada por 
esta luta da reforma agrária. Que estranha e triste 
coincidência é essa. em que a ficção mistura-se com 
a realidade! 

São duas as manchetes ern que se destacam a 
reeleição e o assassinato dos sem-terra. Aquela 
aborda assuntos ligados ao Presidente da Repúbli
ca, a trabalhos feitos no Executivo e no Congresso 
Nacional, incluindo-se todos os debates realizados 
aqui no Plenário. Agora, neste final de tarde, fala-se 
sobre o ocorrido no Sul do Pará. Volto a repetir que 
o Congresso votou leis que nunca teve a coragem 
de votar anteriormente. Há um sentimento, por parte 
da sociedade, de que chegou o momento da reforma 
agrária. De fato, chegou. O seu debate não está po
litizado, não está ideologizado, pois não há comunis
mo nem contracomunismo. Não é isso o que se dis
cute. Discute-se o problema social, o problema eco
nõmico e o seu equacionamento. As mortes vêm e 
se repetem, trazendo fatos repetidos e nada mais. 
Nosso querido Presidente da República poderia dar 
uma nota enérgica, conforme aquela dada ao 
PMDB, para tratar dessa situação. Seria um grande 
gesto, poderia telefonar para o Senador Eduardo 
Suplicy e dizer: "Vocês estão indo para lá? Quero di
zer que vocês são meus convidados, vou oferecer 
meu jatinho e também vou·. Seria um grande gesto, 
ficaria bem; mostraria ao Brasil inteiro que Sua Ex
celência não está só com a reeleição na cabeça, 
mostraria que pensa em outras questões e mostraria 
para os seus auxiliares que considera essa questão 
importante. 

Várias vezes o Presidente da República disse 
que essa questão é importante; no entanto, mais 
mortes ocorreram. Temos debatido esse assunto. 
Ainda, ontem, eu salientava a manchete: "UDR se 
arma para a guerra do Pontal" . Comprometi-me, in
clusive, com o Senador Eduardo Suplicy a ir lá. Va
mos lá no Pontal. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor Pedro Simon, o tempo destinado à sessão está 
esgotado. Podemos prorrogar a sessão por mais al
guns minutos. São suficientes para V. E:xl cinco mi
nutos? 

O SR. PEDRO SIMON - Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A ses

são está prorrogada por mais cinco minutos. 
O SR. PEDRO SIMON - A UDR se arma para 

a guerra no Pontal. Não foi lá que morreu o •Sena
dor Caxias"? Foi ali por perto. Apesar dessa man
chete nada acontece. Não acontece nada. A impren
sa publica que há um tiroteio entre os jagunços dos 
fazendeiros e os sem-terra, e os homens da polícia 
ficam olhando, assistindo? Tinha razão o "Senador 
Caxias". Com todo respeito, digo que eles foram um 
pouco duros, quando filmaram o Senado pratica-
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mente vazio, o Senador discursando sobre refonna 
agrária e ninguém assistindo. Não é bem assim, 
mas é verdade que somos responsáveis por ação ou 
por omissão por essa questão não ter sido encami
nhada. 

Volto a repetir: vivemos um fato histórico da 
maior importância. Felicito a direção teatral da Globo 
por esse trabalho, porque ele demonstra a capacida
de que temos de, pelo rádio, mas principalmente 
pela televisão, esclarecermos o nosso povo e a nos
sa gente com relação aos grandes problemas da 
nossa sociedade. 

Sr. Presidente, andando pelo interior do meu 
Rio Grande do Sul eu ficava impressionado. Tenho 
40 anos de vida pública; há 40 anos que se fala em 
reforma agrária. Lecionei economia política e socio
logia na universidade durante 20 anos, falando so
bre essas matérias, mas o que a TV Globo fez com 
esse trabalho, esclarecendo, mostrando e chaman
do ao debé;.te de modo especia1 os mais simples, foi 
qualquer coisa de impressionante. 

Senador Eduardo Suplicy, eu sinceramente fa
ria o convite ao Presidente. Telefone para o Presi
dente e convide-o para ir conosco. O máximo que 
pode acontecer é Sua Excelência responder com um 
"não". Eu faria um apelo a V. ExA. Não digo para o 
Senador José Samey fazer o convite porque a sua 
situação não está muito "regularizada" com o Presi
dente, embora eu tenha informações de que hoje à 
noite haverá um encontro importante em que o Pre
sidente da República, reconhecendo o equívoco que 
fez, terá um gesto, parece-me, importante. 

Se fosse V. ExA, Senador Eduardo Suplicy, fa
ria isso, de coração. Convide o Presidente da Repú
blica. É um gesto que tem um peso da maior impor
tância. Vamos ver com o Presidente. Isso seria real
mente muito importante se neste momento, quando 
o debate sobre a terra está tão atualizado, o Presi
dente da República fizesse um gesto. Há gestos que 
às vezes têm um significado fantástico. 

Faço este apelo ao Senador Eduardo Suplicy, 
que, tenho certeza, fará o convite, e a V. ExA, Sena
dor Romeu Tuma, que é amigo do Presidente da 
República, telefone a Sua Excelência. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Agora, pela TV Se
nado, o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem 
condições de saber de pronto da sugestão de V. 
ExA. Provavelmente Sua Excelência terá quem este
ja assistindo, no Palácio do Planalto. 

O SR. PEDRO SIMON - Se eu tivesse certeza 
de que o Presidente está assistindo ... mas Sua Ex
celência não tem tempo. Sua Excelência pode ter 

confiança em sua assessoria, mas eu não. Então, 
vamos pedir ao Presidente do Senado. 

Sr. Presidente, dê um telefonema ao Presiden
te da República dizendo que houve um apelo do Se
nado no sentido de que Sua Excelência escolha um 
momento para, junto com uma Comissão do Sena
do, fazer essa visita. É o apelo que faço. 

Meus pêsames pela morte do "Senador Ca
xias~. Tenho a convicção de que o trabalho dele vai 
continuar. Os defensores da paz social, da justiça 
social, os que sonham em ver este País com mais 
tranqüilidade, mais respeito, políticos que fazem po
lítica com seriedade, que não enriquecem na vida 
pública, existem, provavelmente em muito maior nú
mero do que alguns imaginam. Os "Senadores Ca
xias", os políticos daquele porte existem, sim. E esse 
ator, Cartos Vereza, é um cidadão fantástico, com 
uma vida, uma biografia que se identifica com o pa
pel. Isso existe, Sr. Presidente. O "Senador Caxias· 
morreu, mas não morreu um homém isolado. Triste 
coincidência essa! Chorar o "Senador Caxias", que 
morreu visitando e tentando a paz no campo, chorar 
aqui a morte dos agricultores, dos sem-terra, que fo
ram assassinados, e marcar a ida do companheiro 
Eduardo Suplicy e de outros companheiros, que vão, 
mas, tenho certeza, se Deus quiser, voltarão, para 
trazer o resultado da sua viagem. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor Pedro Simon, o Presidente às vezes vê a TV Se
nado, porque já comentou comigo alguns pronuncia
mentos neste plenário. Mas V. ExA falou do autor, e 
eu não diria, como dizem os espíritas, que ele teve 
uma premonição; ele teve a visão certa da realidade 
brasileira. Acompanhei e acompanho essa novela 
desde o primeiro capítulo e vejo o comportamento 
do "Senador Caxias". Ele, para nós, ainda não mor
reu; parece-me que o capítulo ainda não foi ao ar; e 
discutiram-se muito algumas reações contrárias ou 
favoráveis durante o trajeto da sua vida política den
tro do plenário imaginário do autor da novela. Muitas 
vezes nos identificávamos com ele em algumas pos
turas; outras, nos contrariamos com alguns pronun
ciamentos. O escritor procurou, no dia-a-dia de sua 
novela, buscar as notas taquigráficas e traduzir a 
realidade e, nessa questão da luta no campo, fez a 
previsão do que acontece e do que deverá aconte
cer se nenhuma providência for tomada nesse senti
do. Desculpe-me, como Presidente não poderia fa
zer o comentário, mas como Senador e como cida
dão me permito fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Os Srs. 
Senadores Júlio Campos e Odacir Soares enviaram 



380 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do disposto no art 203 do Regimento Interno. 

S. E~s serão atendidos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi

dente, Sr-As e Srs. Senadores, dez anos depois do 
mais sério acidente ocorrido no mundo com uma ins
talação termonuclear para a produção de energia 
elétrica, a explosão de um reatar em Tchemobyl, na 
Ucrânia, a mesma usina volta a criar preocupação. 
Novo acidente, em abril do corrente ano, de gravida
de muito menor, trouxe-nos de volta à consciência 
toda a inquietação que tivemos que viver naqueles 
dias. Lembrou-nos agora, por exemplo, das suspei
tas então levantadas sobre contaminação atómica 
de alimentos provenientes de uma vasta área de 
produção agrícola da Europa, abrangendo até mes
mo a Holanda, centenas de quilómetros distante, 
cuja produção de laticínios encalhou por não haver 
quem quisesse comprá-la. 

Não desejo, Srs. Senaderes, fazer coro com os 
alarmistas antinucleares. Sei que a humanidade tem 
carência permanente de fontes de energia e sei, 
também, que é a energia de origem nuclear que sus
tenta o desenvolvimento de muitos países do Primei
ro Mundo, notadamente a França. Tenho a cons
ciência, igualmente, da importância estratégica do 
domínio nacional da tecnologia atómica, mormente 
na perspectiva de exaustão das reservas mundiais 
de combustíveis fósseis carvão, petróleo, gás natu
ral. 

Quanto à matriz energética brasileira, o fato é 
que o potencial hidrelétrico das regiões Sul e Sudes
te está praticamente esgotado, com a utilização qua
se plena exatamente por serem os Estados daque
las regiões os mais desenvolvidos do País dos re
cursos que a natureza lhes legou. Energia de origem 
hfdrica com grande porte, doravante, somente no 
Centro-Oeste e no Norte, mas de aproveitamento 
técnica e economicamente inviável. hoje. O cresci
mento do consumo energético das grandes cidades 
do Sudeste precisará do suprimento extra repre
sentado pelas usinas de Angra, pelo menos· por 
aquelas que já incorporam vultosos custos afunda
dos em especial Angra I, já construfda. 

Por essas razões sou favorável à manutenção 
e ao reparo dos defeitos da usina de Angra I, desde 
que possamos ter a garantia de confiabilidade e se
gurança de sua operação. Se sociedades mais de
senvolvidas e povos mais afeitos à organização e ao 
planejamento, como russos, americanos e ingleses, 
sofreram acidentes como os de Tchemobil, em 
1986, Three Mile lsland, em 1979, Savannah River, 

em 1988, ou Winscale. em 1957 (todos ocorridos em 
usinas civis, porque não listarei aqui os diversos aci
dentes em reatares de finalidade militar), julgo que de
vamos recear por nós, brasileiros, acostumados a nos 
jactar de uma suposta criatividade e capacidade de im
provisação, com as quais apartamos de nós a necessi
dade de pensar antes de fazer qualquer coisa 

O improviso com a bola nos pés ou nas mãos 
deu a nosso desporto diversas glótias, é verdade, 
mas o espírito do "deixa-prá-lá que na hora a gente 

· resolve" tem sido uma das causas de grandes des
perdícios na indústria, no transporte e, sobretudo, na 
administração pública. O improviso produz uma fra
ção nada desprezível do tal "custo Brasil", de que 
tanto se fala ultimamente. Improvisar com tecnologia 
nuclear é, sem qualquer dúvida, algo muito mais 
grave que brincar com fogo. 

É de grande gravidade, por isso, a notfcia de 
que a população das áreas próximas à usina de An
gra dos Reis mal pode distinguir do vento nas árvo
res e do canto das cigarras o silvo de alarme de aci
dente da usina. Segundo reportagem do maMino 
carioca O Globo, de 24 de março do corrente ano, 
os testes realizados pela Fundação Estadual de En
genharia de Meio Ambiente do Rio de Janeiro FEE
MA, reprovaram o esquema de segurança da usina. 
Até que todos os habitantes da vizinhança da usina 
saibam que há algo errado, hão de transcorrer, em 
caso de qualquer problema,. dezenas de preciosos 
minutos, o que colocará em jogo centenas de vidas. 

A fraqueza do alarme, porém, não é o único 
problema com o Plano de Emergência Externo PEE 
de Angra I. A dificuldade de. retirada da população 
residente nas imediações da usina é agravada pela 
precariedade da rodovia Rio-Santos, sujeita a fre
qüentes interdições por queda de barreiras sobre a 
estrada e desmoronamento de· seu próprio· leito. 
Além disso, a responsabilidade por coordenar a eva
cuação da área foi passada do Exército para a Defe
sa Civil estadual que, segundo o físico Luiz Pinguelli 
Rosa, . não tem nem de longe a competê!lcia do 
Exército para operações desse tipa. Sobre a idéia de 
que a Defesa Civil possa, com o auxmo de- empre
sas locais de transporte de passageiros,.retirar todos 
os moradores da área de risco e levá-los para os 
abrigos adrede construídos em escolas do municí
pio, Pinguelli chega, na entrevista, a vociferar: "é 
brincadeira!". 

Ainda há mais, Srs. Senadores: a verba federal 
liberada para equipar o destacamento local do corpo 
de bombeiros nunca chegou à corporação, que nem 
viu a cor das roupas especiais para proteção em 
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caso de vazamento radiativo. Nem os próprios bom
beiros poderão fazer alguma coisa, caso sua inter
venção se faça necessária. 

Pela necessidade irrefreável de energia; por 
todo o dinheiro já despendido no projeto, que não 
pode ser jogado fora sem mais nem menos; final e 
principalmente, pela segurança da população, é ab
solutamente necessário e urgente que se estabeleça 
um PEE confiável e que se devolva a coordenação -
de operações de emergência a quem tem a compe
tência e o devido treinamento, além da atribuição 
constitucional dessas ações: o Exército Brasileiro. É 
preciso, igualmente, equipar o Corpo de Bombeiros, 
de modo que eles possam exercer adequadamente 
sua profissão, que é a de salvar vidas correndo, se 
necessário, riscos calculados e não a de se matar 
por nada. 

Deixemos o improviso i)ara nossos atletas e ar
tistas. O planejamento de~ evacuação de uma área 
sinistrada deve ser feito profissionalmente, por res
peito ao povo e aos próprios homens que dedicam 
suas vidas ao estado de prontidão para intervir em 
tais casos, preparando-se e treinando suas mentes 
e corpos a essas funções, de tão grande nobreza. 

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, s..-s e Srs. Senadores, os novos prefeitos 
dos 5.507 municfpios brasileiros, eleitos nos pleitos 
de 3 de outubro e 15 de novembro de 1996 e que to
maram posse no dia primeiro de janeiro de 1997, en
frentarão um panorama caótico de dívidas e salários 
atrasados. 

Os prefeitos da safra 1996 serão,os primeiros a 
trabalhar, durante todo o mandato, com uma realida
de totalmente transformada por três fatores: a esta
bilidade da moeda, o aumento das receitas, mas 
também o aumento das responsabilidades munici
pais, que vem ocorrendo desde a promulgação da 
Constituição de 1988. 

Segundo levantamento procedido pelo deputa
do federal Alexandre Cardoso (PSB-RJ), 4.973 Pre
feituras, das 5.507 existentes; não têm recursos em 
caixa para pagar o décimo terceiro dos servidores, 
além dos salários de novembro e dezembro. O lixo 
acumula-se em muitas cidades do interior e nas ca
pitais, o fornecimento de energia elétrica e os telefo
nes foram, em muitas das sedes municipais, corta
dos por falta de pagamento. 

O levantamento realizado pelo deputado socia
lista carioca, revela que a maioria das Prefeituras 
endividadas não poderá investir um centavo no ano 
que agora se inicia. 

A moeda estável oferece segurança às estima
tivas de receitas e permite melhor planejamento das 
despesas. Também cria condições para novos em
preendimentos particulares nos municípios, princi
palmente em municípios das regiões Sul e Sudeste. 
Tudo isso proporcionará mais empregos, melhor dis
tribuição de renda, mais consumo e, por via de con-
seqüência, mais impostos. · · 

Mas o Plano Real acabou com a facilidade dos 
orçamentos fictícios, em que os déficits eram camu
flados pela correção monetária ou cobertos por apli
cações na falecida "ciranda financeira", geradora de 
recursos até maiores que a arrecadação do Imposto 
Predial e Territorial Urbano-IPTU. 

Os impostos que contribuem para a sustenta
ção dos municípios são de natureza urbana. O já re
ferido Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU e o 
Imposto Sobre Serviços-ISS se transformaram em 
boas fontes de renda nas capitais e grandes cidades 
do interior, que têm muitos prédios e uma atividade 
económica intensa. 

Nas cidades pequenas, onde existem poucos 
imóveis e atividade económica de pouca expressão, 
a receita tributária advinda do IPTU e ISS é muito 
baixa. O Imposto sobre Propriedade de Veículos Au
tomotores-IPVA, que tem metade da receita destina
da aos municípios, tem crescido 10% ao ano e tende 
a crescer mais. Mas cabe a observação de que, nas 
pequenas cidades, o número de veículos automoto
ras é inexpressivo, resultando urna contribuição irri
sória para as arrecadações municipais. 

Para mostrar esse quadro de penúria, o levan
tamento efetuado pelo deputado federal Alexandre 
Cardoso (PSB-RJ) demonstra que as Prefeituras do 
Rio de Janeiro e São Paulo arrecadam 42% de to
das as receitas dos 5.507 municípios brasileiros. As 
27 Prefeituras das capitais e mais o Distrito Federal 
ficam com 65% de tudo quanto é arrecadado pelo 
total dos municípios existentes. 

Entre esses milhares de municípios, só 460 ci
dades têm mais de 50 mil habitantes, incluindo_ as 
capitais, e concentram 85% do total das receitas mu
nicipais, sobrando 15% para dividir entre as 4.513 
restantes. Em Rondônia, fora a capital Porto- Velho, 
existem apenas cinco cidades com mais que 50 mil 
habitantes: Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes, Rolim de 
Moura, Jaru e Ouro Preto d'Oeste. 

A cobrança eficiente do Imposto Territorial Ru
rai-ITR, a partir das modificações recém aprovadas, 
e com a indispensável participação das administra
ções municipais, poderia ser um dos caminhos para 
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minorar a situação de penúria em que vive a grande 
maioria dos municípios. 

Atualmente o ITR produz uma receita mínima 
para os cofres da União; equivale a apenas 0,08% 
da arrecadação tributária federal, contra os 24% 
representados pelo Imposto de Renda-IR global, 
pago por pessoas jurídicas e pessoas físicas. Com 
a reformulação do ITR, mais a implantação de um 
maior controle sobre os devedores do tributo, o 
governo espera elevar a arrecadação do ITR dos 
atuais R$ 500 milhões para R$ 1 ,8 bilhões. 

A União é obrigada a repassar 50% desse to
tal, o que o toma insignificante quando distribuído 
entre os 5.507 municípios. 

O Fundo de Participação dos Municípios-FPM, 
constituído por 22% do total arrecadado dos Impos
tos de Renda (IR) e de Produtos Industrializados 
(IPI), é a grande fonte de receita de 75% dos municí
pios brasileircs. No ano de 1995, esse Fundo mobili
zou oito bilhões de reais, que toram distribuídos se
gundo um critério que pretende atender à justiça so
cial: os menores e mais pobres municípios recebem, 
proporcionalmente, repasses maiores, mas mesmo 
assim, perseguindo uma maior justiça social, as ca
pitais terminam recebendo a parte de leão do Fundo 
de Participação dos Municípios-FPM. 

Dez por cento do FPM são destinados às capi
tais e 4% constituem uma reserva que é repartida 
entre os municípios com mais de 50 mil habitantes, 
o que totalizou R$1 ,5 bilhão, rateados entre as maio
res cidades, em 1 995. 

Os menores municípios, que são a esmagado
ra maioria, ficaram com 86% do bolo do FPM,. ou 
seja, R$ 6,9 bilhões. Isso daria, em média, R$1,5 mi
lhão para cada Prefeitura, o que é muito pouco para 
tocar a mais modesta administração municipal. 

A verdadeira "farra• na criação de municfpios 
se encarregou de aumentar as dificuldades financei
ras das novas municipalidades, pois a maioria dos 
municípios emancipados não têm condições de so
brevivência. Nos últimos nove anos foram criados 
1.339 municípios, sendo que só em Minas Gerais, 
(que em outubro de 1975 contava com 765 municí
pios) toram propostas 111 emancipações. O Rio 
Grande do Sul em 1987 contava com 244 municí
pio,J. em 1995 passou a ter 437. A geografia do Bra
sil, em particular a geografia de Estados como Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, está mudando rápida e 
intensamente. 

Como ficou dito, temos assistido, nos diferen
tes Estados brasileiros, a uma "febre" ou surto de 
emancipações. Isso ocorreu em decorrência do que 

dispõe a Constituição Federal, de 1988, no seu a1 ,. 
18, parágrafo 42 : 

• A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, tar-se-ão 
por lei estadual, dentro do período determi
nado por lei complementar federal, e depen
derão de consulta prévia, mediante plebi
scito, às populações dos Municípios envolvi
dos, após divulgação 1:los Estudos de Viabili
dade Municipal, apresentados e publicados 
na forma da lei". 

Cabe portanto, Sr. Presidente, aos Estados esta
belecer os parâmetros, as exigências, quanto à arreca
dação de tributos, quanto ao número de domicílios 
existentes naquele distrito que pretende seja emanci
pado, respeitada a sua capacidade econômica. 

Isso entretanto não é obedecido pelos gover
nantes estaduais. Em Rondônia o interesse em criar 
municípios apenas para assegurar densidade eleito
ral é tanto que a Lei Complementar Estadual, n2 31, 
de dezembro de 1989, sancionada pelo então gover
nador Jerônimo Garcia de Santaha, que trata da 
criação de municípios, teve alterado no governo pos
terior o artigo que define o número de habitantes e 
de edificações. 

Antes dessa mutilação, para se criar municí
pios era necessário contar-se com uma população 
estimada em 1 O mil pessoas. Hoje, qualquer vilarejo 
que consiga apresentar, através de deputados esta· 
duais, abaixo-assinados com 300 :=!.SSinaturas, pode 
ter expectativa para que seja emancipado, muito 
embora conte com duas a três mil pessoas. 

Atualmente, 1059 municípios do Brasil têm 
uma população de menos de 5.000 habitantes; há 
113 prefeituras com menos de 2.000 habitantes. 

A criação de municípios, politicamente, é· uma 
aspiração legftima, mas nem se!llpre se cuida do 
problema económico-financeiro. E muito dominante 
nas Assembléias Legislativas a criação de -novas 
unidades autónomas. Mas em que condições serão 
autônomas? Quais os recursos com que realmente 
contarão? Qual a base econômica que alavancará o 
desenvolvimento do novo município? 

Não se cuidando de considerar, criteriosamen
te, essas premissas, continuar-se-é a "queimar em 
febre" a geografia dos Estados brasileiros e em par
ticular a geografia de Rondônia. Como resultado da 
multiplicação de novos municípios, alcançaremos 
uma ênfase municipalista da pobreza, com municí
pios sem condições de garantir a sua subsistência. 

Mas a "onda emancipacionista" ou a "farra das 
prefeituras• não ocorre apenas nas regiões Sul e Su-
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deste, ela atinge a todo o País. O meu Estado, Ron
dônia, quando da criação jo então Território Fede
ral do Guaporé, em setembro de 1943, contava 
com apenas dois municípios, a capital Porto Velho 
(2-10-1914) eGuajará Mirim (em 12-7-1928). 

A partir do período 1975 a 1979, quando come
çou a ser preparado para a elevação a Estado, no 
governo do cel. Humberto Guedes, foram criados 
cinco municípios: Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Pi
menta Bueno e Vilhena (todos de 11-1 0-1977). 

No período mais dinâmico de sua história re
cente, quando foi governado pelo Gel. Jorge Teixeira 
de Oliveira, e elevado à Estado de Rondônia, foram 
criados mais oito municípios: Ouro Preto d'Oeste, 
Jaru, Colorado do Oeste, Presidente Mediei, Espi
gão do Oeste, Costa Marques, todos criados por ato 
de 16-6-1981. Em 5-8-1983, foram criados os muni
cípios de Rolim de Moura e Cerejeiras. 

No curto •mandato tampão" do governador An
gelo Angelim, foram criados 'Alta Roresta d'Oeste 
(20-5-1986), Alvorada d'Oeste (20-5-1986) e Santa 
Luzia d'Oeste, (11-5-1986). 

No período de governo de Jerônimo Garcia de 
Santana, foram criados cinco municípios: Nova Bra
silãndia (13-6-1987), São Miguel do Guaporé, Ma
chadinha d'Oeste, Cabixi e Nova Mamoré (todos de 
1988). Foi no governo de Oswaldo Piana Rlho que 
uma verdadeira "febre de municípios" aconteceu: 
num só ato de 13-2-1992 foram criados 17 municí
pios. Em 22-6-1994 o governador Piana criou mais 
oito municípios, o que totalizou 25 municípios num 
período de quatro anos de administração, pratica
mente a metade dos municípios hoje existentes em 
Rondônia. 

O atual Governador Valdir Raupp (1995-1999), 
criou, em dois anos, mais 12 municípios, o que ele
vou o número global de municípios do Estado de 
Rondônia para 52. 

É importante anotar que, analisando as estatís
ticas do Censo Demográfico de 1991, desatualiza
das, mas as únicas oficialmente disponíveis, o nú
mero de habitantes de Rondônia era de 1.130.874. 
Porto Velho, a capital do Estado, tinha a configura·· 
ção populacional de 286.471 habitantes,. senórJ 
229.410 no meio urbano, e apenas 57.061 no mfJio 
rural, ou seja, a taxa de urbanização de Porto VfJiho 
era de 80%. 

Analisando os municípios, com popularyiáo en
tre 50 e 100 mil habitantes, com base nas f;statísti
cas de 1991, pode-se constatar que o mnr.icípio de 
Ji-Paraná, com 97.719, tem uma popula.c:-.ão urbani
zada de 75.384 habitantes, o que lhe r.Ónfere uma 

taxa de urbanização de 77,1 %. Segue-se., nesta ca
tegoria de cidade com uma população entre 50 e 
100 mil habitantes, Cacoal, 78.945 hab 1tantes, com 
uma população urbanizada de 44.067 nabitantes e, 
no meio rural, de 34.878, o que lhe di1 uma taxa de 
55,8% de urbanização. 

O município de Ariquemes. com os seus 83.659 
habitantes, tem no meio rural 38.400 habitantes e, na 
cidade, 45.259 residentes, o que lhf) dá 54,1% de ur
banização. Os demais municípios si'ruados na faixa en
tre 50 e 100 mil habitantes, Rolim de Moura (54.748), 
Jaru (63.320), e Ouro Preto d'Oe~,te (84.021) estão to
dos abaixo dos 50% de urbanizar .,:ão. 

É importante analisar urna segunda categoria 
de municípios: os que estão ~;ituados entre um quan
titativo de 20 e 50 mil habita•ntes. Nessa categoria, fi
guram nove municípios, e , á aqui que vamos identifi
car os maiores índices de urbanização. 

Os municípios de Vilhena, com 87,9% da popu
lação na cidade; Guaja,,'á Mirim, com 84,0% e Cere
jeiras, com 68,0% co•.1figuram uma situação difícil, 
problemática. O mun.1cípio de Pimenta Bueno, com 
48.748 habitantes t;lmbém se inclui na categoria de 
urbanizado, com 5~~.3% da população na sede muni
cipal. Os demais • municípios: Colorado, Alta Floresta 
d'Oeste apreser(cam populações urbanizadas abaixo 
dos50,0%. 

Os munir;ípios com população na faixa de 10 e 
20 mil habita•,,tes, existentes em Rondônia, são nove 
(09), e não dispõem de informações sobre suas po
pulações r.Jral e urbana. Rondônia possui 27 municí
pios inch Jídos na categoria dos pequenos municí
pios, cc1m população menor de 10 mil habitantes, 
que to' .alizavam cerca de 1 00 mil habitantes, pouco 
menos de 10% da população total do Estado. 

Essa modificação, que começa a ser constata
d:a em Rondônia, já é uma realidade maior no todo 
br,asileiro. O demógrafo George Martine, consultor 
'Ja FAO e presidente do Instituto Sociedade Popula
ção e Natureza-ISPN, de Brasília, afirma que : • ... en
tre 1960 e 1990, o País completou sua transição de
mográfica e espacial, saindo de uma sociedade rural 
para urna metropolitana, com fecundidade declinan
te. Rzemos em 30 anos aquilo que os países desen
voMdos levaram dois séculos para concluir. O custo 
foi enorme". 

É importante transcrever alguns pontos desta
cados pelo demógrafo George Martine, publicado na 
Revista Globo Rural, de julho de 1995: 

"Em 1960, a população crescia a 
2,89% ao ano; caiu a 1 ,55% nos anos 90. 
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Se.remos 170 milhões e não 200 milhões no 
ano· 2000. É uma Argentina a menos. 

Três em cada dez brasileiros vivem em 
cidades com mais de um milhão de habitan
tes. E:.:ssa proporção pode ser traduzida por 
favela~>. violência, drogas, bailes funks, etc. 
Mas ta.mbém significa mais acesso à infor
mação, mais permeabilidade e, portanto, 
mais plei.tos por cidadania. 

Pela primeira vez neste século, ~ po
pulação rural do Nordeste, maior bolsão de 
miséria do eaís, diminuiu em tP.rmos absolu
tos. Caiu 2,S '% entre 1980 e 1991. Claro, a 
pobreza não ~~umiu, urbanizou-se. 

No mundo globalizado, a cidade é o lo
cal do poder e da competitividade. Bem, o 
Brasil fez sua um -mização, os ateres estão no 
palco, agora é corr,•binar o enredo. [ndia e Chi
na, que ainda têrT) dois terços de população 
no campo, terão-qut.' enfrentar a urbanização 
e a atual corrida tecno lógica, tudo jurrto. 

O Brasil é pródig<. 1 em criar cidades, mas 
não cuida delas. Mais dt' 80% de seus municf
pios não oferecem atten ~tívas de vida. Por 
isso definham. Será pre.•'Ciso reaglutiná-los 
para evitar que virem vilas-fé. mtasmas". 

Concluindo, Sr. Presidente, entendo que agora 
os municípios têm de caminhar com suas próprias 
pernas. Mas isso não quer dizer que devam cami
nhar sozinhos. Mais do que nunca, são necessárias 
as parcerias. Parcerias não só com os G'overnos do 
Estado e da União. Mas, também, entre o s próprios 
municípios, na forma de associações e cc •nsórcios 
que possam racionalizar a aplicação de reC~.'Jrsos e 
permitir a solução de problemas regionais, nas áreas 
de saúde, educação, transportes, águas, esgo,\os e 
meio ambiente. 

É importante e indispensável uma forte pan. -.e
ria com a sociedade organizada (clubes de serviÇ<..\· 
Organizações Não Governamentais, organizações 
de classe) e com a livre iniciativa. 

Encerro meu discurso, Sr. Presidente, desejan
do a todos os novos prefeitos do Brasil, e de forma 
muito particular aos Prefeitos de meu Estado, Ron
dônia, uma profícua e inovadora administração, 
compromissada com os seus munícipes, especial
mente com os excluídos, os menos favorecidos. 

Muito Obrigado 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Lembro 

aos Srs. Senadores que teremos sessão extraordi
nária a realizar-se amanhã, às 11 horas, destinada à 
apreciação da seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 118, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n12 19, de 1997) 

Projeto de Resolução n2 118, de 1996, de ini
ciativa da Comissão Diretora, que altera o Regula
mento Administrativo do Senado Federal e dá outras 
providências. · 

(Dependendo de pareceres das Comissões Di
retorà, sobre as emendas de Plenário; e de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto e as 
emendas) 

-2-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N12 6, DE 1995 

Votação, em turno único, do substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n11 6, de 1995 (n2 

1.579196, naquela Casa), de autoria do Senador 
José Eduardo Outra, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do co;-ryo humano para fins 
de transplante e tratamento, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Sociais, Relator. Senador 
Lúcio Alcântara, concluindo: 

- favoravelmente à redação dos seguintes dis
positivos do Substitutivo da Câmara: §§ 4~'~ e 52 do 
art. 9~'~; caput do art. 12; e § 22 do art. 22; 

- contrariamente ao art. 22 ; § 22 do art. 32 ; ca
put do art. 4~'~; § 111 do art. 911 ; art. 11; parágrafo único 
do art. 13; arts. 14, 15, 16 e 17; § 111 do art. 21 e ca
put do art. 22; e 

- pela prejudicialidade dos parágrafos do art. 
411 , e do art. 511 • 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N11 62, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n2 164, de 1995) 

Projeto de Lei da Câmara n2 62, de 1995 (n11 

1. 164191 . na Casa de origem), de iniciativa do Presi
det i'te da República, que dispõe sobre as sanções 
penê.\is e administrativas derivadas de condutas e 
atividc.'\'des lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
provid~ \"'eias, tendo 

Pa.•:ecer sob n12 5, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. favorá

vel, nos terrnos de substitutivo que apresenta, e pela 
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rejeição do Projeto de Lei do Senado n2 164, de 
1995, que tramita em conjunto. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais, Relatara: Senadora Marina Silva) 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 164, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. n11 172, I, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com Projeto 

de Lei da Câmara n2 62, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n11 164, de 1995, de 
autoria do Senador José Bianco, que altera os arts. 
27 e 34 da Lei n2 5.197, de 3 de janeiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob n2 5, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, contrá

rio, e pela aprovação, no~ termos de substitutivo que 
apresenta, do Projeto ãe Lei da Câmara n11 62, de 
1995, que tramita em conjunto. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais, Relatara: Senadora Marina Silva) 

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

(Levanta-se a sessão às 18h51min.) 

Ata da 2291 Sessão Dellberativa Extraordinária, 
Realizada em 12 de dezembro de 1996 

(Publicada no DSF, de 13 de dezembro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho de ata, às páginas n2s 20369 a 20376, 
no substitutivo da Câmara ao Projeto de Le' do Se
nado n11 6, de 1995, que se republica por haver saído 
com incorreções: 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Item 3: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N2 6, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 1.207, de 1996) 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n11 6, de 1995 (n11 1.579/96, naquela Casa), 
de autoria do Senador José Eduardo Outra, que dis· 
põe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano nas fins de transplante e tratamento, 
e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais) 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador Lúcio Alcântara 
para proferir parecer, em substituição à Comissão 
de Assuntos Sociais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr.• Pre
sidente, antes, gostaria de solicitar aos Srs. Senado
res que se encontram em seus gabinetes e em co
missões que venham ao plenário, porque a matéria 
sobre a qual iremos decidir, posteriormente, é de 
suma importância. 

Tal afirmação poderia parecer um turismo, pois 
importantes são todas as matérias sobre as quais 
esta Casa delibera. Em relação a esta, todavia, pelo 
seu alcance, pelas suas implicações sociais, pelo 
número de pessoas que poderão ser beneficiadas 
pela lei, pelo debate que suscita, gostaria que deli
berássemos com o plenário cheio, e que cada Sena
dor votasse de acordo com aquilo que julgasse mais 
compatível com a sua consciência e o seu entendi
mento, liberado de qualquer constrangimento por 
discordar do Relator. 

Esse projeto é fruto de um substitutivo que tive 
a honra de produzir a partir de três projetas de lei, 
de autoria dos nobres Senadores Darcy Ribeiro, 
José Eduardo Outra e da Senadora Benedita da Sil
va. 

O substitutivo foi aprovado pelo Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado e, em seguida, pelo 
Plenário do Senado, num momento de grande carga 
emocional. 

· Na ocasião, estava acampado nos jardins, em 
frente ao edifício do Congresso Nacional, um pa
ciente renal crônico, submetido àquelas penosas 
sessões nas clínicas de hemodiálise, que vinha tra
zer o seu protesto, o seu grito, para que o Congres
so Nacional deliberasse, o mais rápido possível, so
bre uma nova lei que dispusesse sobre transplante 
de órgãos no Brasil. 

Ele ecoava um reclamo nacional. O número de 
proposições que tramitavam no Congresso Nacional 
para elaborar uma nova lei de transplante de órgãos 
era bastante alentado, com vários projetas de auto
ria de Senadores e Deputados. 

Havia também projetas em tramitação nas as
sembléias legislativas e até em câmaras municipais, 
muitos deles flagrantemente inconstitucionais, pois 
as câmaras municipais e as assembléias legislativas 
não têm competência constitucional para deliberar 
sobre matéria dessa natureza. 
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O Plenário do Senado, sensibilizado com tudo 
isso, com todo esse cenário que esbocei aqui singe
lamente, aprovou, por unanimidade, esse projeto, 
que foi ao exame da Câmara dos Deputados. 

E o que tez a Câmara dos Deputados com esse 
projeto de lei que o Senado aprovou por unanimidade? 
Para dar um conteúdo mais moderno, mais atual, mais 
social, mais humano, mais solidário a essa grave 
questão do transplante de órgãos no Brasil, promoveu 
algumas alterações, que não são de grande monta, de 
grande significado, e que até vou me dispensar de 
abordá-las, porque as acatei, em parte, no meu pare
cer, e outras rejeitei, por entender que nada contri
buíam para melhorar o projeto. 

Quero me fixar nesse debate até para facilitar a 
informação dos Srs. Senadores e p2ra que cada um 
possa decidir da melhor maneira possível, porque em
bora tenha a minha convicção pessoal, que está conti
da no parecer que estou apresentando, não julgo sen
sato assumir por inteiro essa responsabilidade sem 
convocar cada um dos meus colegas a meditar sobre 
a natureza da decisão que estamos adotando. 

E qual é esse ponto que suscita tamanha dis
cussão, tamanho debate? É sobre a doação de ór
gãos, o princípio da doação de órgãos. Nós, aqui 
no Senado, aprovamos, por unanimidade, o princí
pio da doação presumida. O que significa isso? 
Significa que todos nós somos doadores em po
tencial, salvo se formos à repartição competente, 
que expede as carteiras de habilitação de motorista 
ou a carteira de identidade, e ali inscrevermos que 
não somos doadores. Esse é o princípio da doação 
presumida. Como diz o Senador Darcy Ribeiro, "os 
omissos serão doadores". Portanto, os órgãos de to
das as pessoas que em vida não tiverem se mani
festado contrariamente estarão disponíveis post 
mortem. 

A Câmara dos Deputados modificou esse dis
positivo alterando o art. 42 , que é justamente o prin
cipal ponto de discordância. A Câmara dispôs que 
cada um deverá ir à repartição competente e infor
mar se é ou não doador ou se ainda não tomou deci
são. É, portanto, o princípio do consentimento infor
mado, quer dizer, a pessoa vai à repartição compe
tente e declara se é ou não doador ou se não tem 
posição formada e isso ficará escrito em sua carteira 
de identidade ou na habilitação de motorista. É, por
tanto, uma mudança que significa um avanço em re
lação à legislação atual, que deixa essa opção com 
a íamília que está sentida por ocasião da morte ou 
com quem tiver tido a cautela de ir ao cartório e fa
zer um documento dizendo que é doador. 

Há, portanto, inequivocamente um avanço na 
solução proposta pela Câmara, em relação à situa
ção atual. A proposta que fizemos no Senado - e 
que estou repetindo no meu parecer -, é a da doa
ção presumida, que é muito mais radical, é muito 
mais avançada. Não creio que haja nenhum elemen
to de natureza jurídica que impeça, que vede, que 
tome impossível o princípio da doação presumida. 
Vários países adotam esse prinçípio: a Áustria, a 
Bélgica, a França e vários Estados dos Estados Uni
dos. Portanto, não creio que o problema seja de na
tureza jurfdica. Creio que o problema seja, talvez, 
muito mais de natureza cultural. Até que ponto esta
ria o povo brasileiro disposto a adotar esse princípio 
de solidariedade, essa ética da solidariedade, de co
locar os seus órgãos todos à disposição post mar
tem?! Assim, entendo que o problema não seja de 
ordem jurídica e sim de natureza cultural. 

E aí alguém poderia perguntar: qual a situação 
hoje no Brasil? Há urna fome de órgãos no Brasil. 
Por incrível que pareça, o número de transplantes 
realizados anualmente está caindo e ur:na das cau
sas dessa queda é justamente a escassez de órgã
os; não há órgãos disponíveis. Mas se houvesse, 
realmente, muitos órgãos disponíveis será que o nú
mero de transplantes poderia aumentar? Não se 
pode fazer essa afirmação c-.>m toda segurança, por
que o problema não é só de oferta de órgãos, mas 
também de instalações, de equipamentos, de estru
turação dos serviços que permitam a captação e uti
lização desses órgãos com segurança técnica e se
gurança ética, que é tudo o que se deseja. 

Por outro lado, não há como se aceitar certos 
argumentos fantasiosas e alarmistas de que existe 
venda de órgãos, de que existe tráfico de órgãos. 
Isso não é verdade. Apurei isso em profundidade. 
Encaminhei pedido de informações ao Ministro da 
Justiça, ao Procurador-Geral da República, às insti
tuições técnicas, à Associação Brasileira de Trans
plantes de Órgãos e a outras instituições, não se 
tendo comprovado até hoje, em nenhum momento, 
tráfico ou venda dr órgãos humanos, seja dentro do 
Brasil, seja para o exterior. Essa, portanto, é uma ar
gumentação que não pode prosperar. 

Opõem-se ao princípio da doação presumida 
instituições respeitáveis: a Ordem dos Advogados 
do Brasil, o próprio Conselho Federal de Medicina. 
No entanto, outras instituições de grande relevância 
apóiam o princípio da doação presumida. 

Tenho em mãos, por exemplo, um longo e 
substancioso parecer do grande Professor de Direito 
Sérgio Ferraz, que se dedica à questão da bioética, 
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Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, em que sustenta, com muito brilhantismo, a 
posição de que é constitucional e legal o priilcípio da 
doação presumida. 

Há hoje cerca de trinta mil brasileiros nas clíni
cas de hemodiálise, sofrendo, nessas verdadeiras 
casas de horror, algumas delas, como assistimos re
centemente lá em Caruaru. O transplante contribui 
para dar uma nova qualidade de vida, uma nova es
perança, um novo futuro a esses doentes e a suas 
famílias. Custa relativamente barato, mas o Brasil 
tem avançado pouco na realização dessas operaçõ
es. Se adotássemos o princípio da doação presumi
da, certamente uma conseqüência imediata seria o 
grande aumento da oferta do número de órgãos e 
isso, conseqüentemente, inibiria, até por um grande 
aumento da oferta, qualquer tentativa de tráfico ou 
qualquer tentativa de comercialização de órgãos, 
porque a oferta já sefiá muito maior do que a de
manda. 

De qualquer sorte, Srs. Senadores, temos que 
adotar uma posição. Continuo na convicção de que 
o princípio da doação presumida é um princípio que 
facilita, que se arrima na idéia de solidariedade, na 
idéia humanitária. Mas r'3Conheço que há oposições 
consideráveis contra esse princípio, e creio que a 
maior objeção é de ordem cultural e todos, de algu
ma maneira, têm um certo receio em adotá-lo, mui
tos até imaginando que seria difícil amanhã o contro
le sobre essa situação, o que se poderia, tanto numa 
hipótese quanto noutra, caminhar por aquele risco 
de aceleração de morte de alguns pacientes, de 
descumprimento de alguns princípios éticos elemen
tares da medicina. 

Essa questão da bioética é o grande desafio da 
Medicina neste final de milênio. Os transplantes, os 
óvulos, a eutanásia, a genética modema e uma série 
de questões estão nos desafiando e exigindo posi
ções da ciência e dos legisladores. 

Sr.• Presidente, Sr.•s e Sr.s Senadores, sem 
querer me alongar, gostaria de deixar bem clara a 
questão fundamental. Até desconsiderei outros ele
mentos do projeto, que, a meu juízo, estão bastante 
satisfatórios, para me fixar nesta questão. Nunca 
pretendi aceitar, como disseram alguns, por má-fé 
ou por desinformação, que a lei votada pelo Senado 
adotava a doação compulsória. Compulsória não é, 
porque qualquer um poderá, a qualquer instante, re
gistrar nos seus documentos de identidade que não 
é doador. Além disso, o projeto estabelece a obriga
ção de campanhas anuais custeadas pelos gover
nos, para esclarecer a população sobre os trans-

plantes e incentivá-la a fazer doações de órgãos e, 
conseqüentemente, oferecer uma oportunidade de 
cura para milhões de brasileiros. Existem 30 mil 
doentes em clínicas de hemodiálise, pagos pelo 
SUS, a um custo de aproximadamente US$400 mi
lhões por ano, e, no entanto, cerca de 70% dessas 
pessoas poderiam se curar definitivamente com o 
transplante. Temos, portanto, uma grande questão 
pela frente a ser solucionada. · . 

A posição do Senador Jefferson Péres, já na 
primeira votação no Senado, é claramente contrária 
ao princípio da doação presumida. Tive a cautela, o 
cuidado de procurar S. Ex.• para pedir-lhe que fizes
se um destaque, para que o Senado tivesse a opor
tunidade de deliberar entre a redação que se dá ao 
projeto aqui no Senado e aquela que foi votada e 
aprovada na Câmara dos Deputados. Aí teremos 
oportunidade de nos manifestar favoravelmente a 
um ou a outro princípio, dependendo do entendi
mento de cada um dos Srs. Senadores. 

Por fim, quero dizer que cada um se sinta abso
lutamente livre - como deve ser, não agora mas sem
pre- de qualquer vínculo de natureza atetiva, partidá
ria ou de amizade, e decida somente de acordo com o 
seu entendimento e a sua consciência Fui o primeiro a 
fazer questão de criar essa situação, criar essa oportu
nidade, para que pudéssemos deliberar sobre essa 
matéria, que não é problema só no Brasil, mas no 
mundo todo. Aqui, entretanto, ele está suscitando, 
de certo modo, comoção social. As pessoas estão 
ávidas por uma legislação mais ágil, mais modema, 
mais eficiente, que permita ao Brasil realizar um 
maior número dessas intervenções, salvando vidas 
de pessoas que estão ou à beira da morte ou viven
do em condições quase desumanas, pelo tratamento 
a que têm que se submeter com urna regularidade 
que exige muito de cada um e de suas famílias. 

Era isso, Sr' Presidente, Sr.As e Sr.s Senado
res, que queria trazer ao conhecimento e ao debate 
do Plenário do Senado, pedindo que não se delibere 
questão de tal magnitude sem um número bastante 
grande de Senadores em plenário, para que seja 
uma decisão que resulte realmente da participação 
de todos. Assim, poderemos ter a melhor lei, a lei 
possível, urna lei que a sociedade aceite e que não 
parta apenas do entendimento, por mais brilhante 
que possa ser, de um ou outro dos nossos colega~. 

É o seguinte o parecer, na íntegra: 

PARECER DE PLENÁRIO 

No início desta Legislatura, três projetas de lei 
foram apresentados ao Senado Federal sobre trans-
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plante de órgãos, em substituição ou alteração à re
gulamentação em vigor (Lei n11 8.489, de 18 de no
vembro de 1992, e Decreto n2 879, de 22 de julho de 
1993). 

Esses projetas, de autoria dos Senadores José 
Eduardo Outra, Darcy Ribeiro e Benedita da Silva, 
tramitaram em conjunto e originaram um substituti
vo, de minha autoria, que mereceu aprovação desta 
Comissão e do Plenário do Senado Federal, toman
do o número do primeiro: Projeto de Lei do Senado 
n2 6, de 1995. .. . 

Encaminhado à revisão da Câmara dos Depu
tados, o Projeto de Lei do Senado n2 6/96 recebeu o 
número 1.579, de 1996. Três outros projetas de lei 
tratando da mesma matéria foram apensados a ele, 
originando, por fim, o substitutivo em tela (PL. n2 

1.579-B/96), oferecido pelo relator da Comissão de 
Seguridade Social e Família, Deputado Carlos Mos
coni. 

Apreciado pela Comissão de Seguridade So
cial e Famma, o Substitutivo foi aprovado por unani
midade. Teve também parecer pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa na Comissão 
de Constituição e Justiça e Redação daquela Casa. 

Requerimento de Líderes foi aprovado, solici
tando urgência para a tramitação do Projeto, o qual 
recebeu, ainda, nove emendas de Plenário, das 
quais foram acatadas quatro. A Redação Final, ofe
recida pelo relator, designado em Plenário, Deputa
do Nilson Gilson, foi aprovada e o Substitutivo enca
minhado à consideração do Senado. 

Chega, assim, à consideração do Senado, Subs
titutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei n2 

1.579-B, de 1996, do Senado Federal (PS n2 6195, na 
origem), que "dispõe sobre a remoção de órgãos, teci
dos e partes do corpo humano para fins de transplante 
e tratamento, e dá outras providências". 

As alterações de mérito promovidas pela Câ
mara dos Deputados no Projeto aprovado no Sena
do são as seguintes: 

- redistribui algumas competências entre os or
ganismos de gestão nacional e estadual do Sistema 
Único de Saúde (SUS): a) dispondo que a autoriza
ção para funcionamento de estabelecimentos de 
saúde para realizar transplantes (art. 22 e 22 § 22) 
seja da responsabilidade do gestor estadual do Sis
tema e não do nacional, como no projeto original e 
b) atribuindo competência complementar ao gestor 
nacional no acompanhamento e avaliação dos servi
ços autorizados (art. 32 , § 22 ), que, no projeto origi
nal, era de exclusiva competência do gestor esta
dual; 

- institui o princípio do consentimento afirmati
vo em substituição ao princípio do consentimento 
presumido (art. 411), conforme previa o projeto do Se
nado; 

- permite a retirada pos mortem de tecidos, 
órgãos ou partes do corpo de pessoas que houve
rem se declarado ·sem definição" nos seus docu
mentos de identificação, desde que "permitida ex
pressamente por ambos os pais ou por seus repre
sentantes legais" (art 52

}; 

- permite a doação de órgãos, tecidos e partes 
do próprio corpo vivo, para fins de transplante ou te
rapêuticos, entre cônjuges e "parentes até o terceiro 
grau·. enquanto o projeto original permitia apenas 
entre cônjuges, pais e filhos e irmão (art. 9, § 12); 

- dispõe que, nesses casos, o doador deverá 
autorizar, "preferencialmente por escrito e diante de 
testemunhas", especificamente o tecido, órgão ou 
parte do corpo objeto da retirada (art. 92 , § 42), e que 
a doação pode ser revogada, pelo doador ou pêlos 
seus responsáveis legais, a qualquer momento an
tes de sua concretização (art. 92 , §52 - novos), pro
vidências não previstas pelo projeto original. 

- mantém a proibição à publicidade de estabe
lecimentos autorizados a realizar transplantes (art. 
11, alínea a), mas não à veiculação de apelos públi
cos por doação ou arrecadação de fundos para o fi
nanciamento de transplantes, em benefício de parti
culares, prevista no substitutivo do Senado (art. 11, 
alínea b e c); 

- altera a denominação das centrais de notifi
cação e captação de órgãos para "centrais de notifi
cação, captação e distribuição de órgãos" (art. 12 e 
13), dispondo que, na ausência de tais centrais, a 
notificação obrigatória dos casos de morte cerebral 
seja feita á secretaria municipal de saúde ou, na fal
ta desta, á secretaria estadual de saúde; 

- modifica os valores das multas, geralmente 
ampliando seu espectro (art. 14 a 17); ou deixando 
explicitar esse valor (art. 21, § 12 e art. 22). 

O substitutivo da Câmara faz também algumas 
alterações de redação. 

11- Voto 

Passaremos a analisar, separadamente, cada 
um·dos dispositivos alterados, conforme dispõe os 
artigos 287 e 285 do Regimento Interno do Senado. 

1. Art. 22 - O Substitutivo da Câmara dos de
putados dispõe que a autorização de estabelecimen
tos de saúde para a realização de transplantes ou 
enxertos seja de competência do organismo de ges
tão estadual do SUS, enquanto o texto aprovado no 
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nado atribuía esta competência ao gestor nacio
tlal do Sistema. 

Apesar de mais coerente com a diretriz de des
centralização prevista na Constituição e com as atri
buições conferidas á "direção estadual do sus· pela 
Lei Orgânica_ da Saúde, a maioria das secretarias de 
estado da saúde não se aparelhou suficientemente 
para assumir esse papel. Somos, assim, de parecer 
contrário à redação dada pela Câmara ao art. 2ll 

2. Art. 32 , § 22 - Neste dispositivo, o Substituti
vo da Câmara dispõe que "dados consolidados• se
jam encaminhados pêlos gestores estaduais ao ges
tor nacional do SUS, "de acordo com o disposto na 
regulamentação desta lei". 

Ora, a lei é auto-aplicável, não necessitando de 
regulamentação, que - por sinal - não é prevista no 
seu texto. 

Em vista disso, somos de parecer contrário à 
aprovação da redação dada pelo Substitutivo da Câ
mara ao § 22 do art. 311.' reconstituindo a redação 
dada pelo Senado a esse dispositivo. 

3. Art. 4Q caput - Esse dispositivo é o tópico 
principal de discordância em relação ao projeto, ao 
instituir o princípio com base no qual se fará a doa
ção e a extirpação de órgãos de cadáveres para fins 
de transplante, enxerto ou tratamento. 

O projeto aprovado no Senado adotava o pricí
pio do consentimento presumido - ou doação presu
mida, como passou a ser chamado - enquanto o 
Substitutivo da Câmara adotou o pricípio do consen
timento afirmativo do doador. 

A diferença entre os dois consiste em que, no 
caso do consentimento presumido - e na fonna 
dada pelo projeto originado no Senado -, presume
se autorizada a doação post mortem de tecidos, ór
gãos ou partes do corpo, para finalidade de trans
plantes ou terapêutica, salvo manifestação de vonta
de em contrário do doador, feita em vida e registrada 
em seus documentos de identificação. 

Segundo o princípio do consentimento afirmati
vo, por outro lado, - e na forma do Substitutivo ofe
recido pela Câmara a esse dispositivo - a remoção 
de órgãos, tecidos e partes do corpo só poderá ser 
feita se o motivo tiver, em vida, expressamente ma
nifestado sua vontade de ser doador e, na mesma 
forma, feito registrá-la em seus documentos de iden
tidade. 

Opositores da adoção do princípio da doação 
presumida acusaram o projeto do Senado de trans
formar todos os brasileiros em doadores compulsó
rios de órgãos, o que é, no mínimo, uma leitura 
apressada do projeto e um entendimento equivoca-

do. Na propositura do Snnado, a doação continua 
sendo um ato de vontade do cidadão, ao mesrno 
tempo em que foram estabelecidas condições que 
impedem o desrespeito a essa vontade. 

Não há compulsoriedade na doação presumi
da, uma vez que as pessoas que não desejarem ser 
doaroras post mortem de órgãos continuam tendo 
sua vontade preservada, devendo fazê-la registrar 
nos seus documentos de indenlidade e podendo al
terá-la - e o seu registro - a qu::1lquer momento no 
futuro. Para prevenir que a vontade de alguém seja 
elidida, o projeto do Senado proíbe a utilização de 
órgãos de cadáveres não identifica.dos. 

Para reduzir a falta de informação, o projeto do 
Senado obriga o Poder Público a veicular, peri
odicamente, campanhas de comunicação social de 
esclarecimento público e de estímulo à doação. 

Em relação a isso, aproveito a oportunidade 
para conclamar as redes de rádio e televisão, con
cessionárias desses serviços - que são púbçicos, 
por natureza e finalidade -, a associart~m-se a esse 
processo de mudança cultural em no&;o País, pro
movendo e veiculando gratuitamente campanhas 
como as quais aqui previstas. 

Não cabem, assim, as opiniões- •3mitidas no 
parecer do relator da Comissão de Seguridade So
cial e Família, da Câmara dos Deputado~• - de que 
se trata de uma apropiação pelo Estado do corpo 
das pessoas ou de partes dele. A disposição de doar 
seus órgãos continua vJiuntária e informada, como 
se disse. 

Ao adotarmos o princípio da doação presumi
da, as pessoas que se ,~mitirem de fazer registrar 
sua vontade serão connideradas doadoras e, no 
caso de morte encefálica, seus órgãos serão coloca
dos à disposição da central de notificação captação 
e distribuição de órgãos. 

No caso de adotarmos o princípio do consenti
mento afirmativo, apenas as pessoas que fizerem 
registrar sua vontade de ser doadoras é que pode
rão ter seus órgãos retirados. As que se declarem 
"sem definição", conforme prevê o Substitutivo da 
Câmara, poderão ter seus órgãos destinados a 
transplante desde que haja permissão expressa de 
ambos os pais ou de seus responsáveis legais. 

Que fique claro que não se trata aqui de uma 
questão jurídica, mas ética e cultural. 

O Boletim da Associação Brasileira de Trans
plante de Órgãos de agosto último traz alguns indi
cadores que mostram que, no Brasil, consegue-se 
captar, no máximo, cinco doadores para cada um 
milhão de habitantes por ano - e isto nas unidades 
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federadas que já possuem centrais de captação de 
órgãos -, enquanto nos Estados Unidos este núme
ro é de 20 doadoreslmill<ão de habitantes/ano e na 
Europa, o dobro. 

O Ministro da Saúde gasta, por ano, mais de 
trezentos milhoes de reais apenas com a compra de 
serviços de hemodiftlises para os cerca de 25 mil 
doentes renais crônieos, dos quais cerca de 60% po
deriam se beneficiar de um transplante. 

No ano de 1995, a grande maioria dos centros 
de transplantes registrou, em relação ao ano anterior 
e, em 1996, segundo o referido Boletim da Associa
ção Brasileira de Transplantes de Órgãos, o número 
de transplantes de rim diminuiu, em relação ao ano 
passado, tendo aumentado o número de transplante 
de fígado e coração. 

As causa:i apontadas para a redução da produ
tividade dos centros de transplantes são múltiplas: 
inexistência de centrais de notificação captação e 
distribuição; a não obngatoriedade da notificação 
dos casos de morte encefálica e a carência de doa
dores. 

Um outro dado a ser considerado é o fato, 
constatado tanto pelo Ministério da Saúde como 
pelo Data-Folha, de que apenas 25% dos brasileiros 
não gostariam de doar seus órgãos após sua morte. 
A grande maioria é doador em potencial! 

A adoção do princípio da doação presumida é 
considerada, na opinião dos especialistas na maté
ria, uma estratégia mais eficaz para promover o au
mento da oferta que o Gonsentimento afirmativo, 
desde que associada a outras ações, como as pre
vistas no projeto oferecido pelo Senado. 

Em vista do exposto, somos de parecer contrá
rio ao acatamento da redação dada ao art. 411, ca
put, pelo Substitutivo da Câmara dos Deputados. 

4. Art. 411, parágrafos- Prejudicados pela rejei
ção do caput do artigo. 

5. Art. 52 O Substitutivo da Câmara dos Depu
tados cria três condições nas quais terão de se en
quadrar as pessoas, em relação a sua vontade de 
ser ou não doador de órgãos. No caso de o morto 
ser enquadrado na condição "sem definição", o 
Substitutivo possibilita a remoção de órgãos, "desde 
que permitida expressamente por ambos os pais ou 
por seus responsáveis legais". 

Somos de parecer que este acréscimo ao art. 
511 do projeto do Senado fica prejudicado pela rejei
ção do novo art. 42 , do Substitutivo da Câmara. 

6. Art. 92 , 1 2 - O projeto do Senado define que 
a disposição de órgãos, tecidos ou partes do próprio 
corpo vivo, para fins de transplante ou terapêuticos, 

é permitida à pessoa juridicamente capaz, limitando
se essa permissão à doação entre cônjuges, pais e 
filhos e irmãos. 

O Substitutivo da Câmara propõe a permissão 
de doação "entre cônjuges e parentes até o terceiro 
grau·. 

Em que pese a opinião dos especialistas de 
que a doação inter vivos deva ser limitada ao me
nor número de casos e penas entre familiares, como 
prevê o projeto originakdo Senado, - dando ênfase 
à doação de órgãos de cadáver-, a extensão a uma 
faixa maior ou menor de familiares é arbitrária, sem 
muitos critérios que subsidiem esta decisão. 

Nesse sentido, nossa restrição à redação dada 
pela Câmara a esse dispositivo não se prende a 
questão de mérito, mas de forma: segundo o Código 
Civil, o parentesco pode ser definido de várias for
mas: consangüíneo, afim ou civil;. pode ser díreto ou 
colateral. 

Problema dessa natureza já foi criticado nas 
duas leis de transplantes anteriores e, agora, a reda
ção oferecida pela Câmara recaí no mesmo erro de 
técnica, deixando de esclarecer se trata de paren
tesco sangüíneo ou não, se díreto ou colateral. 

Em vista do exposto - e ainda que não haja 
discordância quanto ao mérito - somos de parecer 
contrário ao acatamento da redação dada ao art. 911 

§ 12, pelo Substitutivo da Câmara dos Deputados. 
7. Art. 92 , § 42 - O Substitutivo da Câmara dos 

Deputados acrescenta nesse dispositivo, que trata 
da forma de autorização a ser feita pelo doador vivo, 
determinando que esta deve especificar o tecido, ór
gão ou parte do corpo objeto da retirada, a condição 
de ser feita "preferencialmente por escrito e diante 
de testemunhas". Essa condição não estava prevista 
no projeto original do Senado. 

Nada temos a opor a essa nova redação, so
mos, portanto, a favor da redação dada ao § 411 do 
art. 92 pelo Substitutivo da Câmara dos Deputados. 

8. Art. 92 , § 52 (do Substitutivo da Câmara)
Esse parágrafo foi acrescentado a esse art., tendo 
sido mantidos os demais e feita a devida renumera
ção. Ele dispõe que a doação entre pessoas vivas 
poderá ser revogada pelo doador ou por seus r :;
pensáveis legais a aualquer momento antes de sua 
concretização. 

Somos de parecer favorável à manutenção 
desse dispositivo (§ 511 do art. 911) do Subst :vo da 
Câmara dos Deputados, renumerando-se os de
mais, como faz o referido Substitutivo. 

9 Art. 11. - O projeto original do Senado proí
be a ve1culação, por qualquer meio de comunicação 
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=ial, de anúncio que configure publicidade de es
labelecimentos autorizados a realizar transplantes; 
de apelo público no sentido da doação de órgão, te
cido ou parte do corpo para pessoa determinada; e 
de apelo público para a arrecadação de fundos para 
financiamentos de transplantes, em benefício de 
particulares. 

O substitutivo da Câmara manteve a primeira 
proibição mas retirou as outras duas. 

Uma vez, reorganizado esse sistema pela en
trada em funcionamento das centrais de notificação, 
captação e distribuição de órgãos, geridos e finan
ciados pelo SUS, e adotado o princípio do consenti
mento presumido, espera-se que a ralta de doadores 
ou de condições para a realização de transplantes 
se reduzam, assim como a freqüéncia de situações 
desesperadoras que levam familiares e amigos de 
doentes aos meios de comunicação em busca de 
auxílio. ~ 

Espera-se, também, que o público possam ser 
poupado dessas transmissões. 

A proibição de apelos públicos por órgãos, ou 
dinheiro para financiar transplantes, em benefício de 
particulares, está na lei francesa e institui um princí
pio com o qual concordamos. 

Assim sendo, somos contrários à redação dada 
ao artigo 11 pelo Substitutivo da Câmara dos Depu
tados e favoráveis à manutenção da redação dada 
pelo projeto original do Senado, com manutenção 
das três alíneas originais. 

10. Art. 12. O Substitutivo da Câmara dos De
putados denomina de "centrais de notificação, capta
ção e distribuição de órgãos" o que o projeto original 
chamava de "centrais de notificação e captação de 
órgãos". 

A denominação dada pelo Substitutivo da Câ
mara é mais apropriada, sem dúvida. 

Somos de parecer favorável à adoção da reda
ção dada pelo Substitutivo da Câmara dos Deputa
dos ao artigo 12, caput e a realização de igual cor
reção nesse nome, no artigo 13. 

11. Art. 13, parágrafo único - Esse dispositivo 
é um acréscimo ao artigo. Nele se dispõe que, quan
do nRo houver central de notificação, captação e dis
tribuição de órgãos, a notificação (de diagnósticos 

de morte encefálica, feitos em pacientes atendidos 
por serviços de saúde) deva ser feita à secretaria 
municipal de saúde e, na falta desta, à secretaria es
tadual de saúde. 

No nosso entendimento, a inexistência de cen
tral de notificação, captação e distribuição de órgã
os, após dois anos, contados da publicação da lei, 

constitui desrespeito ao artigo 12 da própria lei, su
jeitando a autoridade sanitária daquela unidade fe
derada às penalidades cabíveis no caso. 

Em vista do exposto, somos contra o acatamento 
dessa emenda (inclusão do parágrafo único ao artigo 
13) do Substitutivo da Câmara dos Deputados. 

12. Art. 14 - O substitutivo da Câmara altera o va
lor das multas atribuídas como penalidade aos crimes. 

No projeto original do Senado, a determinação 
desses valores - bem como a tipificação dos crimes 
e a cominação das demais penas, previstas em 
cada caso - baseou-se no padrão definido pelo Có
digo Penal para crimes de lesão corporal e morte, 
como vistas a não criar um padrão diferente de aí 
disposto. 

O artigo 49 do Código Penal (Decreto-Lei n2 

2.848, de 7 de dezembro de 1940) dispõe que as 
multas, quando aplicáveis, são fixadas em sentença 
e dentro de um limite de no mínimo dez e no máxi
mo 360 dias-multa. 

Em relação a alguns dos artigos a redação 
dada pelo Substitutivo da Câmara alterou o valor 
das multas, em alguns casos estabelecendo valores 
acima de 360 dias-multas o que contraria o artigo 49 
do Código Penal, citado. 

Em vista do exposto, somos de parecer contrá
rio ao acatamento da redação dada ao artigo 14 pelo 
Substitutivo da Câmara dos Deputados. 

13. Art. 15 - Trata-se da mesma situação aci
ma descrita. Não apenas o tempo de reclusão para 
os crimes de comprar ou vender órgãos, tecidos e 
partes do corpo humano foi alterado de três a oito 
anos (como previa o projeto original do Senado) 
para cinco a dez anos (no Substitutivo da Câmara), 
como o valor máximo da multa, cabível cumultiva
mente nesses casos, foi aumentado para quinhentos 
dias-multa, o que contaria o art. 49 do Código Penal 
que dispõe que este não poderá ser superior a 360. 

Nossa discordância, aqui, não é de mélito, ape
sar de a pena de reclusão prevista no projeto original 
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do Senaco ser mais aproximada ao padrão definido 
pelo Código Penal para crimes dessa natureza. 

Somos de parecer contrário ao acatamento da 
redação dada ao artigo 15 pelo Substitutivo da Câ
mara dos Deputados, por contrariar disposição do 
Código Penal (art. 49). 

14. Art. 16 - Trata-se, também aqui, de situa
ção similar, de redução do valor mínimo da pena de 
multa. 

Somos de parecer contrário ao acatamer.to da 
redação dada ao artigo 16 pelo Substitutivo da Câ
mara dos Deputados. 

15. Art. 17 - Ainda a mesma questão, tendo o 
Substitutivo da Câmara aumentado o valor máximo 
cabível para a pena de multa, cabível no caso. 

Somos de parecer .cbntrário ao acatamento da 
redação dada ao artigo 17 pelo Substitutivo da Câ
mara dos Deputados. 

16. Art. 21, § 12 - O substitutivo da Câmara 
deixa de estabelecer os valores máximo e mínimo 
da pena de multa cabível nos casos de instituições 
particulares que realizarem transplantes em desa
cordo com o disposto na lei. 

Somos de parecer contrário ao acatamento da 
redação dada ao § 12 do artigo 21 pelo Substitutivo 
da Câmara dos Deputados. 

17. Art. 22, caput - É a mesma situação ante
rior. O Substitutivo da Câmara deixa de estabelecer 
os referidos valores de multa aplicável aos estabele
cimentos de saúde que deixarem de enviar os rela-

tórios e informações, devidas por essa lei, às autori
dades sanitárias. 

Somos de parecer contrário ao acatamento da 
redação dada ao caput do art. 22 pelo Substitutivo 
da Câmara dos Deputados. 

18. Art. 22 § 22 A redação dada pelo Substituti
vo da Câmara dos Deputados atribui ao gestor esta
dual do SUS- em substituição ao gestor nacional, 
corno previa o projeto original do Senado - a autori
dade para imposição de penalidades em caso de 
reincidência em sanções administrativas. 

A redação dada pelo Substittivo da Câmara é 
rrais coerente com a diretriz de descentralização previs
ta na Constituição e com as atribuições conferidas à "ci
reção estadual do sus· pela Lei Orgânica da Saúde. 

Somos de parecer favorável à redação dada 
pelo Substituivo da Câmara ao § 22 do art. 22. 

É o voto. 
Lúcio Alcântara, Relator. 

Ata da 8ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 16 de janeiro de 1997 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Ney Suassuna e Valmir Campelo 

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães Antonio Carlos 
Yaladares Artur da Távola Benedita da Silva 
Beni Veras Bernardo Cabral Carlos Bezerra 
Carlos Patrocínio Carlos Wilson Casildo Malda
ner _ Coutinho Jorge _ Edison Lobão _ Élcio Alvares 
_ Emília Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião 

Amin Fernando Bezerra Raviano Melo _ France
lina Pereira Francisco Escórcio Freitas Neto 
Geraldo Melo _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda 
Gilvan Borges _ Guilherme Palmeira _ Hugo Napo
leão Humberto Lucena Íris Rezende Jefferson 
Peres _ João França _ João Rocha_ Joel de Hollan
da _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _José Agri
pino _ José Alves _ José Eduardo _ José Eduardo 
Outra _ José Fogaça _ José lgnácio Ferreira _ José 
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Roberto Arruda _ José Samey _ José Serra _ Júlio 
Camoos _ Júnia Marise _ Laura Campos _ Lucídio 
Portella _ Lúcio Alcântara _ Lúdio Coelho _ Marluce 
Pinto _ Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ Ney Suas
suna _ Onofre Quinan _ Osmar Dias _ Pedro Simon 
_ Ramez T ebet _ Regina Assumpção _ Renan Ca
lheiros _Roberto Freire_ Roberto Requião _ Rome-
ro Jucá _ Romeu Tuma Ronaldo Cunha Lima 
Sérgio Machado Teotõ~io Vilela Filho Valml;: 
Campelo ~ Vilson Kleinübing _ Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A Presidência recebeu a Mensagem n11 53, de 
1997 (n2 50/97 na origem), de 14 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 52, V, da Constituição Federal, solicita seja 
autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, no va:o~ equivalente a treze milhões e qui
nhentos mil marcos alemães, sendo doze milhões e 
quinhentos mil marcos alemães como empréstimo e 
um milhão de marcos alemães a título de contribui
ção financeira não-reembolsável, entre o Estado da 

Bahia e o Kreditanstalt für Wiederaufbau- KfW, des
tinada ao financiamento, parcial, do Projeto de Sa
neamento Básico do Estado da Bahia, Fase 11, a ser 
executado pela Companhia de Engenharia Rural da 
Bahia - CERB. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n2 S/4, de 1997 (n11 88/97 na origem), de 15 
do corrente, encaminhando, nos termos da Resolu
ção n11 69, de 1995, do Senado Federal, manifesta
ção acerca da solicitação da Prefeitura do Município 
de São Paulo (SP), para emitir Letras Financeiras do 
Município de São Paulo - LFTMSP -, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencí
vel no primeiro semestre de 1997. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N11 29, DE 1997 N1129, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 21 o do Regimento 

Interno, a transcrição nos Anais do Senado Federal 
d~ artigo ·:olerância", do jornalista Tales Faria, pu~ 
bhcado no JOrnal O Globo de 15-1-97, enfatizando a 
tolerância e a sabedoria do Presidente do Senado 
Federal, Senador José Samey. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
-Senador Francisco Escórció. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - De 
acordo com o art. 21 O, § 12 , do Regimento Interno, o 
requerimento será submetido à Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 30, DE 1997 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos do artigo 50, da Consti

tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, ao Minis
tro de Estado da Aeronáutica, as seguintes informa
ções: 

a) cópia do último Termo Aditivo ao contrato 
01/95, assinado entre a CCSIVAM e Raytheon Com
pany; 

b) como o contrato 01195 - CCSIVAM!Rayt
heon não entrou em vigor dentro do prazo inicial
mente estabelecido em seu termo original e, em de
corrência, desde 23-11-95, Aditivos vêm sendo assi
nados prorrogando este prazo fixado; 

c) quais os valores que a República Federativa 
do Brasil (através de seus agentes qualificados) é 
devedora junto ao Eximbank, em função da não utili
zação dos créditos disponibilizados para o financia
mento do Projeto Sivam; 

d) cópia de documento da Raytheon Company 
endereçado ao Ministério da Aeronáutica ou à CCSI
V AM onde esta solicita um aumento substantivo no 
valor do Contrato 01/95, de aproximadamente vinte 
por cento, ou diminuição desse mesmo valor com 
baixa na qualidade dos equipamentos da proposta 
técnica vencedora, tudo isso decorrente da elevação 
de custos em função de atrasos sucessivos na en
trada em vigor do referido contrato, bem assim 
iguais cópias de outros documentos que embasaram 
tais justificativas; 
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e) cópia da resposta do Ministério da Aeronáu
tica ou da CCSIVAM à Raytheon Company sobre o 
assunto mencionado no item d, anterior, bem assim 
do documento onde esta estabelece prazo para a 
entrada em vigor do Contrato 01195. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador Gilberto Miranda. 

(À Mesa para Decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - Na 
forma do art. 216, III, do Regimento Interno, o reque
rimento será encaminhado à Mesa, para decisão. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N11 31, DE 1997 

Senhor Presidente, , 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para a MSF n"' 293, 
de 1996, que solicita autorização para a contratação 
de operação de crédito interno, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor de até 
R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
reais) entre a Cia. Docas do Rio de Janeiro- CDRJ 
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social - BNDES, destinada ao financiamento do 
Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de 
Sepetiba. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Epitácio Cafeteira - Hugo Napoleão - Benedtta 
da Silva - Elclo Alvares - Osmar Dias - Ney 
Suassuna - Ademir Andrade - Júnia Marise -
Sérgio Machado- Romeu Tuma - Valmlr Csmpe
lo. 

REQUERIMENTO N11 32, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento lntemo, para o Offcio n51 97, 
de 1996, do Governo do Estado de São Paulo, atra
vés do qual solicita autorização do Senado para con
tratar operação de crédito junto ao Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento - BID, no valor correspon
dente a US$420,000,000.00, cujos recursos serão 
destinados à execução do Projeto Sul de Trens Me
tropolitanos de São Paulo. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Sérgio Machado - Hugo Napoleão - Romeu 

Tuma - Valmir Campelo - Elcio Alvares - Jáder 
Barba lho. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os 
requerimentos que acabam de ser lidos serão vota
dos após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, 11, 
do Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francis
co Escórcio. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCI.O (PFL-MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na 
quarta-feira passada, tivemos aqui o pronunciamen
to da Senadora Júnia Marise a respeito da privatiza
ção da Vale. 

Na oportunidade, S. ExA trouxe a esta Casa 
uma notícia publicada nos jamais sobre a mina de 
ouro em Carajás. Anteriormente, eu já havia aborda
do esse tema, pelo fato de ter amigos na compa
nhia, que já haviam dito: Senador, não existe so
mente essa mina; há muito mais. Perguntamos: 
como fica essa privatização? O Governo insiste em 
privatizar, mas sabemos que há muito mais ouro 
nessa região. Vamos entregar isso de mão beijada, 
Senadora? Senador Jefferson Peres, podemos en
tregar essas riquezas do Brasil? 

Por isso, sou contra a privatização da Vale. 
Não há necessidade de privatizá-la da maneira 
como querem fazê-lo. Existem outras companhias 
que não estão tendo o mesmo resultado da Vale, 
mas nada se tala com respeito à sua privatização. 
Insistem em querer privatizar a Vale, e sabemos o 
que ela vale para o Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT -MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, antes de entocar 
o assunto que me trouxe à tribuna, gostaria de dar 
continuidade ao debate que se iniciou com o pronun
ciamento do eminente Senador que me antecedeu, 
o qual abordou aspectos relevantes com respeito à 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Tenho aqui, por incrível que pareça, uma infor
mação divulgada pela imprensa nacional, vinda de 
parte daqueles interesses internacionais que estão 
de olho neste grande patrimônio, a Companhia Vale 
do Rio Doce. Diz a manchete, proveniente de Was
hington: 

• Americanos apostam na venda 
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Executivos de bancos de investimen
tos disseram ontem que o governo brasileiro 
tomará uma decisão compreensível se adiar 
a venda da Companhia Vale do Rio Doce, 
para avaliar as imensas jazidas de ouro e de 
outros minérios e aumentar o preço, caso se 
confirme o potencial das jazidas." 

Mas nenhum desses executivos americanos 
deu crédito à hipótese de a descoberta levar o País 
a desistir da privatização da empresa. Também os 
europeus dizem que prevêem nova avaliação, mas 
consideram que o Governo brasileiro não vai deixar 
de alterar a sua decisão de alienar a Companhia Vale 
do Rio Doce e transferi-la para a iniciativa privada. 

Sempre temos colocado aqui, com muita ênfa
se, que a nossa posição não é de confronto com o 
Presidente da República. Estamos freqüentemente 
utilizando a tribuna do Senado Federal para mostrar 
a Sua Excelência que é precisG ter bom-senso; aci
ma de tudo, ter responsabilidáde com uma questão 
que diz respeito ao interesse nacional, à soberania 
do nosso País. E mais: como tenho dito, a Compa
nhia Vale do Rio Doce não é propriedade pessoal de 

nenhum governante deste País. É propriedade de 
150 milhões de brasileiros. 

Mais do que isso, essas novas descobertas, 
que certamente valorizam significativamente o patri
mõnio da Companhia Vale do Rio Doce, demons
tram que ainda há riquezas do subsolo brasileiro que 
não afloraram. Certamente, dando-se continuidade 
às prospecções, que serão realizadas permanente
mente pela Companhia Vale do Rio Doce, teremos, 
cada vez mais, a demonstração patente do grande 
patrimônio e das riquezas do subsolo brasileiro. 

Por que entregar o subsolo brasileiro à iniciati
va privada, aos interesses internacionais? O subsolo 
brasileiro representa, mais do que nunca, o sentido 
da soberania nacional. 

Temos o exemplo do Chile, que é o grande 
modelo de privatização. Até mesmo a Previdência 
Social foi privatizada, mas não a estatal que hoje de
sempenha o papel de preservar o seu subsolo. 

Há um grande movimento nacional, com os Se
nadores da República freqüentemente se posicio
nando neste plenário em defesa da preservação da 
Companhia Vale do Rio Doce. Notícias illllortantes 
demonstram a competência, a seriedade, o trabalho 
dos técnicos e da direção dessa empresa estatal, que 
se coloca hoje como a maior mineradora do mundo. 

Sr. Presidente, no âmbito dessa questão, que
ro também abordar um outro assunto importante. 

Ontem, o Jornal do Brasil divulgou que o Go
verno pretende privatizar 39 florestas brasileiras. Nes
se sentido. está sendo feito um estudo no Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal. O jornal noticia que o projeto inclui até mesmo 
Teté, com centenas de espécies diversas. Certamente, 
essa questão leva a um debate nacional. 

O Sr. Jefferson Peres - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE- Com muito prazer, 
Senador. 

O Sr. Jefferson Peres - Senadora Júnia Mari
se, essa anunciada privatização de florestas, que in
teressa diretamente ao meu Estado, já vem me 
preocupando desde que dela tive conhecimento. In
clusive, estava pensando em convocar as autorida
des desse setor para dar explicações. Isso realmen
te é muito sério e preocupante. Privatizarem-se flo
restas numa região tropical, mesmo com o tal mane
jo florestal, é algo que pode acarretar um desastre 
ecológico muito grande. 

A SRA. JÚNIA MARISE - É verdade. O depoi
mento de V. Exil, Senador Jefferson Peres, é da maior 
importância, porque V. Exil é exatamente repre-

sentante da Região Amazõnica no Senado Federal. 
E, pela divulgação, pela publicação dessa matéria 
no Jornal do Brasil, está nos parecendo que o Mi
nistério do Meio Ambiente, através de seus órgãos 
técnicos, já está com estudos inteiramente avança
dos e querendo propor ao próprio Presidente da Re
pública uma decisão imediata sobre essa questão. 

Cabe-nos aqui, Sr. Presidente, exatamente de
bater essa questão, e espero que essas informações 
a respeito da iniciativa do Ministério do Meio Am
biente possam ser dadas de forma transparente ao 
Senado Federal e ao Congresso Nacional. Tal inicia
tiva certamente não tem o respaldo de todos os am
bientalistas do nosso País, o que nos causa preocu
pação, porque pode ferir, inclusive, os interesses na
cionais. 

A privatização pode ser entregue nas mãos 
dos interesses internacionais, por exemplo. Ama
nhã, os estrangeiros podem vir aqui, comprar as 
florestas brasileiras e tomarem-se proprietários de 
grande parte das nossas florestas ou de quase to
das elas. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me que essa ques
tão não pode ser colocada da forma simplista como 
pretende o Ministério do Meio Ambiente. Por isso, 
estamos aqui solicitando que o Ministro do Meio Am
biente venha ao plenário do Senado Federal para 
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explicar os estudos feitos e, sobretudo, a pretensão 
daquele Ministério de propor a pnvatização das flo
restas brasileiras. 

Gostaria de concluir mencionando o segu1nte 
fato: incluir a área de Teté, que é exatamente uma 
área considerada de grande biodiversidade, na pri
vatização, ou entregá-la aos interesses privados ou 
internacionais certamente, como diz aqui um am
bientalista do lbama, seria uma grande catástrofe 
para o nosso País. Principalmente porque Teté, 
hoje, possuí 21 O espécies diferentes de árvores por -
hectare e entre 300 e 350 espécies de pássaros e 
macacos. 

Com todo esse acervo, discutir, neste momen
to, a privatização das nossas florestas não pode ser 
uma atitude unilateral por parte do Ministério do 
Meio Ambiente. Essa discussão tem que contar com 
a participayão do Senado Federal e do Congresso 
Nacional. E necessário que possamos ter acesso a 
todos esses estudos, a todas' essas discussões, a 
fim de que o Senado possa se pronunciar a respeito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou encami
nhando um requerimento solicitando a presença do 
Ministro do Meio Ambiente para que S. Ex;) possa 
trazer informações sobre os estudos técnicos que 
estão sendo realizados no seu Ministério, e que já 
foram divulgados pela imprensa. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência aguarda o requerimento de V. Ex'. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos, por cinco minutos. 

O SR LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, tombaram mais 
três trabalhadores brasileiros no Pará, aumentan
do o escore com esses 3 a O. É incrível como se 
invertem as coisas, como se projetam a culpa nos 
crimes, nas contravenções, no comportamento so
cial divergente, na desumanidade de uma classe, 
aquilo que foi chamado por um grande marxista 
freudiano de • relações sadomasoquistas entre 
classes sociais". 

Tombam mais três brasileiros que tentavam 
trabalhar. E tombam por quê? Porque, obviamente, 
não tiveram condições de trabalho. Enquanto isso, o 
Ministério da Reforma Agrária despendeu apenas 
11% dos recursos destinados à reforma agrária no 
Brasil. 

Parece-me que isso é criminoso também. Mas, 
quando o Governo realiza o seu crime de omissão, 
nenhuma pena lhe é cominada pela nossa legista-

ção, consentânea com esse comportamento anti-so
cial. 

Reforma agrária no Brasil, acho que já houve, 
já foi feita: a reforma agrária da burguesia para a 
burguesia. A reforma agrária que deu T amakavis, 
que deu a fazenda da Volkswagen, a Volkswagen
lãndia, que doou extensas faixas de terra, ao tempo 
do Governo Geisel, para banqueiros, para Sílvio 
Santos, para empresários brasileiros. Essa reforma 
em causa própria já foi feita A reforma deles está 
pronta e acabada, mas a reforma dos trabalhadores, 
a reforma para o povo, a reforma para o acesso à 
terra e às condições de trabalho, essa continua es
perando indefinidamente enquanto o seu caminho é 
pontilhado pelas vítimas dessa sociedade iníqua e 
sem compaixão. 

O mundo civilizado já realizou suas reformas 
agrárias há muito tempo. Na Suécia, diz Gunnar 
Myrdal, oito reformas mais profundas do que aque
las mentalizadas para o Brasil nos anos 60 já ha
viam sido realizadas. Nos Estados Unidos, o Home 
Stead distribuiu 170 acres para qualquer imigrante 
que chegasse, para onde afluíram 32 milhões de 
pessoas. entre 1890 e 1930, que poderiam receber 
esse pedaço de terra e os auxílios necessários para 
que o trabalho ali se desenvolvesse. 

No Brasil, com exceção de algumas experiên
cias feitas no Império com imigrantes italianos no 
Sul, alguns imigrantes franceses no Paraná e outros 
tantos no Rio de Janeiro, o Governo jamais provi
denciou o acesso à terra por parte dos trabalhadores 
que pretendiam nela realizar seu trabalho. 

Agora, compara-se - e a televisão mostra -
que alguns homens que trabalhavam em forma de 
cooperativa, em terras por eles ocupadas legalmen
te, estão fracassando. 

Ora, até o Sr. Olacyr de Moraes, "o Rei da 
Soja", com os seus 400 mil hectares de terra, parece 
estar fracassando! Dono de uma empresa agrícola 
fantástica, com centenas de tratares, que excluem a 
mão-de-obra do campo, que são responsáveis pela 
redução, no campo, da população economicamente 
ativa - que é de apenas de 15%, agora, no Brasil -, 
até o Sr. Olacyr de Moraes, "o Rei da Soja", não 
está conseguindo suportar. Ele que, obviamente, 
tem uma equipe de técnicos, tem capital suficiente e 
acesso a empréstimos; ele que tem, agora, em 
construção, uma estrada-de-ferro; ele que, obvia
mente, tem agentes internacionais para colocar no 
mundo a soja que exporta ... Se até ele está fracas
sando, como é que os pequenos trabalhadores, sem 
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nenhuma condição de trabalho, podem, realmente, 
obter vitórias e se transformar em fazendeiros de su
cesso? 

O que se mostra, então, é uma tentativa de 
desvalorizar mais o trabalhador brasileiro, em vez de 
fazer como foi feito na Itália, nos oito enti di riforma 
patrocinados pela Svimez, Cassa per ii Sviluppo dei 
Mezzogiomo, a entidade responsável pela reforma 
agrária na Itália. Lá a terra era dividida, as cooperati
vas forneciam os tratares, assistência técnica era 
dada, e, além disso, uma casa, que na parte de bai
xo era um estábulo e, em cima, a residência dos 
operários. 

Portanto, ao nos depararmos com o fato de 
que 89% dos recursos ficaram ociosos esse ano, em 
vez de serem aplicados na reforma agrária, vemos 
que existe muita tala, muita conversa e que as pala
vras, no Brasil, continuam sendo desmoralizadas. 

Ora, a palavra é o principal veículo dos Parla
mentares, que parlamentam, ~que falam. A lingua
gem é o principal instrumento da política, que se cor
rompe juntamente com as palavras mentirosas. Por
tanto, é preciso colocar cobro e prestar atenção no 
abuso que se tem feito em relação ao uso das pala
vras. 

Essas propagandas mentirosas, essas propa
gandas financiadas por recursos que não se sabe de 

onde vieram tentam mascarar a situação real em 
que se encontra o Brasil, vítima do processo do real, 
que cobra o mais elevado preço do mundo para 
mascarar a inflação, para dizer que temos uma infla
ção próxima de zero, quando os salários também 
estão perto de zero, o desemprego está em 16% e a 
situação dos trabalhadores, o acesso à terra, à vida, 
às condições de trabalho encontram-se, cada vez 
mais precárias. 

A distribuição de renda no Brasil é a pior do 
mundo, mas querem fazer a imagem de um Brasil 
grande, de um Brasil potência. E essa imagem é fei
ta também a um alto, a um elevadíssimo preço so
cial, pagando em dia os juros e o principal da dívida 
externa, abrindo os portos com uma taxa de câmbio 
sobrevalorizada, para importarmos o excedente 
mundial. Aliás, o próprio Presidente da República se 
referiu a esse excedente há cerca de uma semana: 
·o problema atual é de excedente de capital", disse 
Sua Excelência. Se o problema deles é de exceden
te, obviamente não poderemos resolver o problema 
deles através do sucateamento das nossas indús
trias, da abertura do nosso mercado, de uma taxa de 
câmbio desvairada, que já mostrou, na Argentina, 
seus efeitos maléficos. elevando a taxa de desem-

prego naquele país a 24%, desmoralizando o Minis
tro Cavallo e o Governo Menem. 

Portanto, devemos tomar cuidado para que o 
processo de desmoralização e a crise de legitimida
de deste Poder não se aprofundem ainda mais, com 
resultados imprevisíveis no futuro. 

Era o tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con
. cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Va

ladares. 
S. E~ dispõe de até cinco minutos para o seu 

pronunciamento. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB--SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, no dia 19 de dezembro do ano passado o Su
premo Tribunal Federal, por seis votos a cinco, deci
diu não conhecer o Mandato de Segurança n2 

22.494, impetrado pelo Senador Antonio Carlos Va
ladares e outros 16 Senadores, contra a decisão do 
Plenário que anulou a constituição da CPI dos Ban
cos, ao argumento. em síntese. de que examinar a 
possibilidade jurídica do mandamus implicaria anali
sar, além da Constituição. norma do Regimento ln
temo do Senado que trata da exigência de especifi
cação, no requerimento de criação de CPis, "do limi-

te de despesas a serem realizadas•, de acordo com 
o disposto no art. 145, § 12 do Regimento Interno. 

De acordo com o relator, Ministro Maurício Cor
rêa, que liderou a corrente vencedora, isso significa
ria adentrar em análise de matéria interna corporis, 
e, se o Supremo Tribunal Federal assim procedesse, 
violaria o princípio constitucional de independência 
dos poderes. 

Já o Ministro Celso Mello, Vice-Presidente do 
Tribunal, que apresentou o primeiro voto dissidente, 
sustentou que não há que se invocar a natureza ln
tema corporls da matéria submetida à apreciação 
da Supremo Corte se isso serve para criar obstácu
los ao exercício de direito subjetivo, constitucional
mente assegurado aos autores do mandado de se
gurança. 

Acompanharam o Ministro Maurício Corrêa os 
Ministros Moreira Alves, Sidney Sanches, Francisco 
Rezek, Octávio Gallotti e Carias Velloso. 

Seguiram o Ministro Celso Mello, que achava 
que o mandado de segurança devia ser conhecido 
pelo Supremo, em voto contrário ao do relator, Mi
nistro Maurício Corrêa, os Ministros Sepúlveda Per-
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tence, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que 
acolheu o voto do Ministro Celso Mello, e assim tam
bém os Ministros limar Gaivão, Marco Aurélio e Néri 
da Silveira. 

Sr. Presidente, apesar desse resultado, que 
salvou os bancos de uma devassa que seria feita 
pelo Senado Federal, ainda há um aspecto positivo 
na decisão do Supremo Tribunal Federal: foi rejeita
da a preliminar do Ministério Público, no sentido de 
que não se pode apresentar mandado de segurança 
contra decisões do Plenário; isto é, decisões do Pie-
nário do Senado Federal e da Câmara dos Deputa
dos podem ser contestadas via mandado de segu
rança, o que antes não podia acontecer, uma vez 
que não competia ao Supremo a análise do aspecto 
jurídico dessas questões. Para o Supremo Tribunal 
Federal, havendo violação do direito público subjeti
vo com previsão constitucional, por meio de delibe
ração do Plenário do Senado ou da Câmara dos De
putados, em tese é cabível o_ mandado de seguran
ça perante a Suprema Corte. 

Entretanto, não cabe a um Senador criticar a 
Suprema Corte diante de uma decisão tomada legiti
mamente, com o voto de seis Ministros, num total de 
11 componentes do Supremo Tribunal Federal. Esta 
não é a hora de se fazer uma crítica a essa Corte. 
Considero, contudo, do meu direito, como primeiro 
signatário daquele mandado de segurança, fazer al
guns comentários, algumas indagações, que, um 

dia, poderão ser respondidas pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal, em outras decisões que, certamen
te, terá de tomar. 

O motivo principal da não-aceitação do nosso 
mandado de segurança foi o de que não constava 
do requerimento nenhuma previsão de despesa. 
Pesquisei os relatórios das CPis que foram instituí
das a partir da Constituição de 1988: em nenhum 
deles há referência a previsão de despesa, inclusive 
numa de autoria do então Senador Maurício Corrêa, 
hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal e Relator 
do processo da CPI dos bancos nessa Corte. S. E:xA, 
em 1990, apresentou um requerimento para a consti
tuição de uma Comissão Par1amentar de Inquérito, des
tinada a examinar os critérios, as possíveis irregularida
des e os efeitos socioeconõmicos da dispensa e da co
locação em dispOnibilidade de servidores; da extinção 
de cargos e empregos em repartições, autarquias e em
presas no ârrtlito da Administração Pública da União <i
reta, indireta e fundacional. E nesse requerimento, como 
eu disse, não há nenhuma previsão de despesa 

Desafio esta Casa a apresentar o requerimento 
da CPI do Collor, prevendo despesas para a sua 

realização. Não há despesas na mencionada CPI, e 
o mesmo ocorre em relação à CPI dos precatórios, 
que foi recentemente aprovada pelo Senado Federal 
e cujo requerimento tem como primeiro signatário o 
Senador Roberto Requião, do Estado do Paraná. 

Está aqui o seu requerimento, Sr. Presidente! 
Essa CPI está funcionando, inclusive na convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, no âmbito do 
Senado Federal. E o Supremo Tribunal Federal aca
ba de decidir que CPI de cujo pedido não conste 
previsão de despesas não vale. Segundo essa Cor
te, o problema é Interna corporls, como também é 
o caso de mandado de segurança, do interesse de 
alguns Senadores, do qual consta que não houve 
previsão de despesas. Nesse caso, o Supremo Tri
bunal Federal não agirá. 

Está mais do que claro, Sr. Presidente, que o 
Supremo Tribunal Federal, depois da Constituição 
de 1988, tornou uma decisão que precisa ser vista 
com muito mais cuidado por esta Casa. O fato deter
minado, que foi o motivo principal do "enterro" da 
CPI no Senado, foi stJperado. O Supremo conside
rou que, quando a Comissão se instalou, realmente 
havia fato determinado, ou seja, havia fraudes gene
ralizadas em instituições financeiras do Sistema Fi
nanceiro Nacional, com a permissão ou omissão do 
Banco Central do Brasil. 

Mas o motivo pelo qual o Supremo Tribunal Fe
deral, volto a dizer, não aceitou o nosso mandado de 
segurança não foi o fato determinado. Esse foi supe
rado, e o Senado errou ao enterrar a CPI, dizendo 
que não havia fato algum que pudesse impulsioná
la, quando eram públicos e notórios os escândalos 
do Nacional, do Banco Econômico, do Bane~ e do 
Banespa, que os jamais, as emissoras de televisões 
e as rádios noticiavam a todo instante. lmpetramos, 
então, um mandado de segurança, em cujo julga
mento o Ministro Maurício Corrêa argumentou que o 
fato determinado existia, mas que não poderia supe
rar a questão, uma vez que o Regimento Interno não 
havia sido obedecido. 

Ora, Sr. Presidente, a Constituição Federal, no 
seu art. 58, não fala em previsão de despesas, mas 
sim que, na instituição de uma CPI, obrigatoriamente 
o requerimento tem de vir assinado por pelo menos 
27 Senadores; e isso foi cumprido. Tanto que o Se
nador Josaphat Marinho, na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, quando da discussão da 
CPI, refere-se ao assunto nestes termos: 

·sr. Presidente, renovo neste plenário 
a declaração de voto emitida perante a Co-
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missão de Constituição e Justiça Não sou sig
natário do requerimento da Comissão Parla
mentar de Inquérito. Assinado, porém, o peádo 
por Senadores em número exigido pela Consti
tuÇão, devidamente fundamentado, corro está, e 
tendo sido indcado por partidos representantes 
que formam a maioria da Corrissão, enrontra-se 
esta legtimada para furrionar regularmente. 

A falta de previsão do valor de despe
sas não é impeditiva da constituição da Co
missão, pois se trata de formalidade secun
dária, que pode ser atendida a posterlori. 

Nessa conformidade, voto pela manu
tenção da decisão do Presidente do Senado, 
considerando improcedente o requerimento." 

Sr. Presidente, como eu disse, os comentários 
que ora faço a respeito da CPI não representam 
uma crítica à decisão do Supremo. São apenas co
mentários, tendo em vista que acusações toram fei
tas de forma injusta contra o 'autor desse requeri
mento. A revista Veja, de forma depreciativa e pou
co lisonjeira a um Senador da República, afirmou 
que a CPI dos oancos teria sido uma armação de 
Senadores do Gvvemo, inconformados com o Presi
dente da República; afirmou ainda que o Senador 
Antonio Carlos Valadares apenas se prestou a ser 
um instrumento desses Senadores. 

Mostrei, por ocasião da tramitação do requeri
mento, seja na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, seja no Plenário e no próprio Supremo 
Tribunal Federal, que não fui, não sou e não serei 
instrumento político de nenhum Senador, contraria
do, do Governo. Procurarei, sim, cumprir o meu de
ver, como o fiz em relação a esse caso e como es
tou fazendo quando esclareço à Casa a respeito de 
todos os fatos relacionados ao andamento do man
dado de segurança. 

Para terminar, Sr. Pre!"idente, o Supremo afir
mou que não entraria em questões interna corporis 
do Senado Federal. Afirmou ainda que, como a previ
são de despesa é um assunto interno do Senado, não 
poderia apreciar o mérito do mandado de segurança 

Está claro que essa preliminar está mais do 
que afastada, uma vez que o mandado de seguran
ça não se fundamenta em decisões ordinárias do 
Senado, como, por exemplo, as votações que ocor
rem diariamente, em que o Plenário aprova ou rejei
ta proposições que lhe são dr>mandadas. Ocorre 
que a deliberação que sepultou a CPI nesta Casa 
nem poderia ter sido processada, pois, ao fazê-lo, a 

Mesa anulou um ato regular e constitucional, consu
mado nos aspectos formais. 

O Sr. Esperldlão Amin - Senador Antonio 
Carlos Valadares, V. Ex- me permite um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Ouço V. E~. com sati&fação, Senador Esperidião 
Amin. Embora já esteja terminando, V. E~ me honra 
com o seu aparte. 

O Sr. Esperidlão Amin- Ouço a. confirmação 
da informação que V. Ex- me,tem prestado com per
plexidade dupla: primeiro, na condição de Presiden
te da póstuma CPI; segundo, porque, a prevalecer 
essa decisão do Supremo, que é ultimada, tomada 
pela Corte como um toe: . pergunto: quantas CPis já 
foram realizadas- é isso que V. E~ está focalizan
do - sem cumprir essa formalidade? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- In
clusive, Senador Esperidião Amin, a CPI dos Preca.
tórios, a mais nova, não tem previsão de despesas. 

O Sr. Esperidião Amln - Mas não fale dessa, 
Senador, porque é muito necessária para moralizar o 
País; vamos falar de uma outra que moralizou o Pars. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Todas são necessárias. 

O Sr. Esperidião Amin- Vamos falar de ou
tras, históricas, como a CPI do PC e a CPI do Orça
mento. Portanto, quero dizer que compartilhe "'3 per
plexidade que V. Ex" transmite a todos nós. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Obrigac' , a V. Ex". Th•e a ocasião de citar o voto que 
o SenaL.vr Josaphat Marinho proferiu no plenário do 

Senado Federai a respeito da matéria, no qual S. 
Ex" diz textualmente que a falta de previsão de des
pesa não fundamenta o arquivamento da CPI. E afi
nal, Sr. Presidente, o parecerista Hely Lopes Meire
les, em sua obra intitulada Mandado de Segurança, 
dispõe que ·as deliberações legislativas são acatá
veis por mandado de segurança", ou seja, as decisõ
es do Plenário ou da Mesa, ofensivas ao direito indi
vidual, coletivo, de terceiros, dos membros da corpo
ração das Comissões - da própria Mesa - podem 
ser contestadas no Judiciário. 

Os Senadores que assinam a petição do man
dado de segurança têm a esperança de que o Su
premo Tribunal Federal, um dia, possa corrigir em 
outra decisão essa perplexidade que hoje nos atin
ge. 

Ao terminar minhas palavras, agradeço aos 27 
Senadores que foram signatários do requerimento 
de criação da CPI, bem como aos 16 Senadores que 
assinaram comigo o mandado de segurança perante 
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o Supremo Tribunal Federal. Foi um gesto de cora
gem, porque enfrentamos o poderio econômico dos 
bancos, enfrentamos a má vontade de determinados 
setores da imprensa nacional, enfrentamos o pode
rio político e a pressão política do Governo Federal, 
enfrentamos todas as espécies de reveses, mas saí
mos do episódio de fronte erguida. Estamos certos 
de que nós, que assinamos favoravelmente à cria
ção da CPI e o mandado de segurança perante o 
Supremo Tribunal Federal, cumprimos com o desejo 
da maioria do povo brasileiro: estancar, de uma vez 
por todas, o desvio de recursos importantes da Na
ção brasileira por bancos inescrupulosos, que san
gram o dinheiro suado do nosso País, do nosso 
povo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Ou
tra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estava na pauta 
da reunião da Comissão de Assuntos Sociais de 
hoje o PLC nQ 93, de 1996, de iniciativa do Presiden
te da República, que estabelece o chamado contrato 
temporário de t;abalho e que, portanto, propõe mu
danças profundas na legislação trabalhista brasileira. 

Por várias vezes temos assistido a manifesta
ções de Senadores se insurgindo contra o fato de os 
projetas ficarem na Câmara dos Deputados durante 
meses e meses, onde são exaustivamente debati
dos; e quando finalmente chegam a esta Casa, aqui 

passam a tramitar em regime de urgência, por solici
tação dos Líderes, que recebem recados de Minis
tros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto 
especificamente não pode, a meu ver, ser .votado 
em regime de urgência. Devemos debatê-lo com 
profundidade, pois é extremamente polémico. Sabe
mos que existem profundas transformações, no âm
bito internacional, no mundo do trabalho, que fazem 
com que o Brasil tenha que adaptar a sua legislação 
trabalhista. Mas não devemos fazê-lo da forma 
como está sendo proposto, até porque a alegação 
de que vai gerar mais empregos no Brasil não en
contra respaldo nas experiências de outros países. 
A Espanha e outros países da América Latina tam
bém tomaram iniciativa semelhante e não foi gerado 
um único emprego. 

Queremos registrar que a polêmica relativa a 
esse projeto não é entre Governo e Oposição, não é 

entre esquerda e direita. O projeto foi debatido na 
Câmara dos Deputados em março de 1996, mas o 
Governo não se dispôs a votá-lo antes das eleições, 
porque entendia que lhe poderia ser prejudicial, do 
ponto de vista eleitoral. Ora, a ser verdade a alega
ção do Governo de que esse projeto criaria empre
gos, como poderia ser prejudicial ao Governo, do 
ponto de vista eleitoral? 

Em segundo lugar, esse proj~to, foi aprovado 
na Câmara dos Deputados/com quorum alto, por 
uma diferença de 23 votos, e não foi combatido na 
tribuna apenas pela Oposição, como mostra o exem
plo do Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, do PMDB, que, segundo a imprensa, o Presi
dente da República gostaria de ter como Ministro. S. 
Exll encaminhou contrariamente ao projeto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou infor
mado de que já existe um requerimento, assinado 
pelos líderes desta Casa, para que o projeto seja vo
tado no plenário, em regime de urgência, na próxima 
semana. Assim, faço um apelo aos Srs. Líderes da 
Maioria, embora não veja presente nenhum deles no 
momento: na Comissão de Assuntos Sociais, hoje, 
mesmo sem quorum, encaminhei um requerimento 
ao Presidente da Comissão, Senador Beni Veras, 
para a realização de uma audiência pública em que 
seriam ouvidos o Ministro do Trabalho, professor 
Paulo Paiva, o professor Paul Singer, da Universida
de de São Paulo, o professor Edward Amadeo, da 
PUC do Rio de Janeiro, o economista Car1indo Oli
veira, Diretor-Técnico do Dieese, o professor Ulys
ses Riedel, do CEUB-DF, um representante de cada 

uma das centrais sindicais de trabalhadores, um rep
resentante de cada uma das confederações sindi
cais patronais devidamente cadastradas no Ministé
rio do Trabalho e um representante da Organização 
Internacional do Trabalho. 

Entendemos que, se houver esse debate na 
Comissão de Assuntos Sociais, estaremos, em pri
meiro lugar, valorizando o Senado da República, 
prestigiando a Comissão de Assuntos Sociais e, 
principalmente, dando oportunidade aos Senadores 
de ouvirem as diversas versões sobre este projeto e 
de entenderem o porquê da sua polémica. 

O Sr. Beni Veras - Permite-me V.Exll um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito 
prazer, Senador Beni Veras. 

Sr. Beni Veras- Concordo com V. Ex- quanto 
. à sua preocupação em relação a este projeto, que 
1 realmente é relevante e pode ter uma importância 
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muito grande na questão da contratação de mão-de
obra no País. Acho que ele mereceria um estudo 
melhor da Comissão de Assuntos Sociais, e lamento 
que os companheiros não tenham comparecido à 
reunião, o que impossibilitou um exame mais calmo 
da matéria. Mas devemos evitar a urgência, que iria 
prejudicar o esclarecimento da questão. 

O SR. J~É EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Beni Veras. V. Ex-, como Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais, faz um aparte 
muito importante, que espero sensibilize os Srs. Lí
deres para a retirada da urgência do projeto. 

É possível a realização da audiência pública na 
próxima semana, independentemente de o requeri
mento não ter sido votado na Comissão de Assuntos 
Sociais. Como ele foi encaminhado ao Presidente da 
Comissão, avalio que este, caso haja, efetivamente, 
o entendimento entre os Líderes, tenha poder para 
convocar a audiência pública, pois estou certo de 
que nela, com a presença d~ todas as autoridades, 
haverá quorum para debater a matéria, podendo, 
então, o Senado da República votá-la de maneira 
mais consciente. 

Portanto, reforço meu apelo aos Srs. Líderes 
para que retirem o requerimento de urgência, que 
está previsto ser votado na próxima semana, para 
que a Comissão de Assuntos Sociais possa debatê
lo com a profundidade que merece. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Valmir Campelo, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra à Senadora Emitia Fernandes. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, associo-me, neste momento, aos 
votos de pesar, já registrados no plenário desta 
Casa, na data de ontem, pelo Líder da Bancada do 
PTB, ilustre Senador Valmir Campelo, e pelo Sena
dor Pedro Simon, pelo falecimento do filho do ex
Presidente da República Getúlio Vargas, Sr. Manoel 
AntOnio Sarmanho Vargas, conhecido no Rio Gran
de do Sul por Maneco. 

Ele tinha 79 anos e talvez fosse um dos filhos 
mais parecidos com o ex-Presidente Getúlio Vargas. 
Maneco faria aniversário no mês de fevereiro, e o 
assunto principal entre seus familiares e sua esposa 
Vera era, exatamente, a comemoração próxima dos 
seus 80 anos, a qual não oconerá. 

Não podemos saber precisamente o que se es
tava passando no interior de seu coração, mas te
mos sensibilidade para perceber o momento violen
to, de transição, dúvidas, incertezas e questiona
mentos que vive, hoje, o ser humano no mundo con
temporâneo. 

Ele poderia ter seguido a carreira do pai, po
rém não o fez, apesar de ter sido Secretário de Agri
cultura de Porto Alegre e Vice-Prefeito de Porto Ale
gre durante o mandato de Prefeito do Sr. lido Me
neghetti. Assumiu por oito meses a Prefeitura dessa 
capital, retirando-se, depois, da política. 

Dedicou-se, então, às suas atividades de ho
mem do campo. E foi no campo, no interior do Rio 
Grande, no Municfpio de ltaqui, em sua fazenda, 
que, pela manhã, após conversar com seus empre
gados, retirou-se para seu escritório e deixou um 
simples bilhete, de próprio punho. Nele disse que 
não saía da vida para passar à História - lembran
do-se, sem dúvida, de seu pai - mas que a deixaria 
para que a História pudesse passar. Esse é um pen
samento filosófico que poderíamos interpretar sob 
vários ângulos. 

Recordou-se, também, dos seus colaboradores 
mais próximos, deixando ainda um abraço para 
"aqueles que estão do lado de cá e do lado de lá do 
rio", referindo-se à fronteira com a Argentina, onde a 
sua cidade natal, São Bo~a. está localizada. 

Registramos com pesar essa atitude, apesar 
de a considerarmos corajosa, determinada, e uma 
opção para um fim de vida. Nós a respeitamos. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senado
res, somamo-nos àquele sentimento que invade, 
sem dúvida, todo o Brasil, em especial o Estado do 
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Rio Grande Sul por perder um dos grandes herdei
ros de Vargas, que se mostrou um colaborador para 
a História do nosso País. 

Queremos transmitir, daqui do Senado Federal, 
nossos sentimentos aos familiares e a todos aqueles 
que, de certa forma, conviveram com Maneco e sa
bem da figura sincera, amiga, gentil, humanitária e 
alegre que era. 

Sr. Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, esse é o 
registro que gostaríamos de fazer, na certeza de que 
neste ato de um filho, rememorando a tragédia ocor
rida com o pai, possamos refletir o quanto é impor
tante a nossa vida nesta Terra. 

Peço ao Senado Federal - até porque estamos 
talando de um ex-prefeito de Porto Alegre, que assu
miu, quando lido Meneghetti foi eleito para o Gover
no do Estado- que se manifestem, de forma oficial, 
os sentimentos de condolência pelo seu passamento. 

Era o registro que tínhamos a fazer, Sr. Presi
dente. 

Muito obrigada. 
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, votaremos 
hoje um matéria de suma importância: a questão da 
doação de órgãos, o que corresponde a uma discus
são sobre a vida, sobre a saúde da sociedade e dos 
cidadãos brasileiros. E em função disso, recordo-me 
de que também tramita no Congresso Nacional, des
de 1991, um projeto de lei que também trata da 
questão da saúde da cidadania brasileira', no caso, o 
da saúde mental. Refiro-me ao projeto de autoria do 
Deputado Paulo Delgado, que dispõe sobre a extin
ção progressiva dos manicômios e sua substituição 
por outros recursos assistenciais e regulamenta a in
ternação psiquiátrica compulsória. Esse projeto é tão 
polémico quanto o da doação, mas está, diferente
mente do da doação, parado nas nossas Comissões. 

Sr. Presidente, a Itália, com o seu governo de 
centro-esquerda democrática, depois de 18 anos, 
coloca em prática a extinção dos manicômios. Espe
ramos que também aqui esse projeto seja votado, 
para que possamos colocar em prática o processo 
de extinção, o que significa talvez a libertação da 
saúde mental brasileira. 

Neste sentido, estou apresentando um requeri
mento para que esse projeto seja incluído na Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que se encontram em seus ga
binetes e em outras dependências da Casa que 
compareçam ao plenário, uma vez que vamos discu
tir uma matéria de grande importância para os nos
sos trabalhos, que é a reforma administrativa do Se
nado Federal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. . 

O SR. NEY· SUASSUNA (PMOB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, o que me traz 
à tribuna neste momento é a preocupação com a 
proximidade de um ciclo de seca no Nordeste. 

Tivemos chuvas regulares nos últimos anos, 
mas, a partir do próximo ano, entraremos em um ci
clo de falta de chuva. É primordial, para que não 
haja um retrocesso na economia do Nordeste, que 
tem crescido, principalmente os Estados de Pernam
buco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que 
empenhemos esforços na transposição das águas 
do São Francisco. 

Pedimos, desta tribuna, que o Poder Executivo 
dote recursos para concluir esses estudos o mais rá
pido possível, e que essa transposição venha real
mente a ocorrer. Porque, caso isso não aconteça, 
nos próximos anos, nesse ciclo de seca que está 
sendo previsto, vamos ter falta de água. Para muitos 
Estados pensa-se em irrigação para a agricultura; no 
caso do Estado da Paraíba, teremos dificuldade de 
água até para consumo humano e animal. 

O nosso apelo é no sentido de que todos os 
Parlamentares pressionem o Poder Executivo, prin
cipalmente os nordestinos, para que, conclufdos os 
estudos, a dotação para essa transposição venha a 
ser locada e tenhamos a transposição das águas do 
rio São Francisco. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 11 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 33, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item nQ 2, seja submeti
da ao Plenário em primeiro lugar. 
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Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
esclarece que, de acordo com o art. 163 do Regi
mento Interno, a inversão da pauta deverá ser feita 
para as matérias, separadamente. A matéria sobre a 
qual se pede inversão da pauta está em regime de 
urgência. Portanto, a preferência deve ser feita após 
a sua votação. (Art. 163, incisos I e 11.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. 
Ex- a palavra pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-5E. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, já tivemos n exemplos aqui de matérias que esta
vam em regime de urgência e ficaram para o final da 
pauta. Quero dar um exemplo, especificamente, da 
última sessão da sessão legislativa ordinária: um 
projeto de lei complementar, de autoria do Senador 
Francelina Pereira, que estava em regime de urgên
cia, mas como não se tinha ainda segurança da sua 
votação, pelo fato de se tratar de lei complementar, 
através de requerimento de inversão de pauta esse 
projeto ficou para o final. Como a urgência foi delibe
rada pelo Plenário e a inversão, se for votada, será 
também deliberada pelo Plenário, não vejo o porquê 
de não se submeter o requerimento de inversão ao 
Plenário. 

O projeto do Item 1 não deixa de continuar em 
regime de urgência pelo fato de passar a ser o se
gundo item da pauta. Registro que isso tem aconte
cido constantemente aqui na Casa e cito especifica
mente, de memória, o caso desse projeto de lei 
complementar que dizia respeito às multas em atra
so de tributos. 

Insisto que um mero requerimento de inversão 
de pauta seja submetido ao Plenário e que, se for 
aprovado, vote-se primeiro o Item 2. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A inver
são citada por V. Ex- não foi realmente uma inver
são. O próprio Relator solicitou que a matéria, por 
não estar ainda devidamente preparada, fosse sub
metida posteriormente. A Mesa não deseja, de ne
nhuma maneira, impedir que o Plenário se manifeste 
a respeito, mas se sente no dever de esclarecer que 
um dispositivo regimental, na realidade, não permite 
que esta inversão seja feita, uma vez que a outra 
matéria está incluída no bloco de não urgência. Mas 
se o Plenário decidir em contrário, a Mesa respeitará 
a decisão. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra a V. E:xa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-5E. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, SrDs e Srs. Senadores, o Item 2 da pauta trata da 
doação de órgãos. O Item 1, que está em regime de 
urgência, trata da reforma administrativa do Senado. 
Não vou entrar no mérito do'projeto da reforma ad
ministrativa, mas já estou informado de que é um 
projeto que vai gerar polémica, até porque trata-se 
de um projeto que está em regime de urgência, um 
pacote do qual os Senadores não têm conhecimento 
e tenho certeza de que, para a sociedade brasileira, 
por mais importante que seja o projeto de reforma 
administrativa do Senado, o projeto de transplante 
de órgãos, independente da opção que for feita pelo 
Plenário desta Casa, seja a doação presumida ou a 
voluntária, é um projeto, a meu ver, mais importante. 

Nesse sentido, peço aos Srs. Uderes que 
aprovem o requerimento de inversão de pauta, vo
tando-se o projeto de doação e, em seguida, entran
do-se no projeto de reforma administrativa do Sena
do. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esclare

ço ao eminente Líder que a Mesa não está fazendo, 
de modo algum, qualquer juízo de valor a respeito 
do conteúdo das matérias submetidas à decisão da 
Casa; está simplesmente procurando ordenar os 
nossos trabalhos, no cumprimento das normas regi
mentais existentes. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peça a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, entendemos que aso
licitação de inversão da pauta para que o Item 2 seja 
apreciado em primeiro lugar pelo Senado é o mais 
lógico. A matéria do Item 1, que altera o regulamen
to administrativo do Senado, é altamente importante 
para esta Casa. Estamos acompanhando, sabemos 
do seu conteúdo. Enfim, será polêmico? Talvez, mas 
é importante e sabemos disso. 

Ontem, no Senado, chegou a entrar um pedido 
de adiamento da matéria constante do Item 2. Foi 
encaminhado, o Plenário entendeu que era impor
tante; depois, voltamos atrás, a matéria foi ampla
mente debatida e tenho a certeza de que os Srs. Se-
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nadares já estão com o pensamento formado a res
peito, prontos para votar. Nós sabemos inclusive do 
sentimento e do desejo do próprio Senador Darcy 
Ribeiro de ver essa matéria aprovada, S. Exi que é 
também um dos autores desse projeto, além de ou
tros dois Senadores que apresentaram projeto nes
se sentido. 

Por isso, Presidente Samey, faço um apelo a 
V. Exi no sentido de que votemos primeiro o Item 2, 
porque ele já está amplamente debatido, discutido e . 
pronto para ser votado. É também uma matéria que 
a sociedade acompanha atentamente e que está 
aguardando uma resposta do Senado Federal a res
peito. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção. 

Os Srs. Senadores que concordarem com a in
versão da pauta queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

Votação, em turno único, do substituti
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n11 6, de 1995 (n11 1.579196, naquela Casa), 
de autoria do Senador José Eduardo Outra, 
que dispõe sobre a remoção de órgãos, teci
dos e partes do corpo humano para fins de 
transplante e tratamento, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos So
ciais, Relator: Senador Lúcio Alcântara, con
cluindo: 

- favoravelmente à redação dos se
guintes dispositivos do Substitutivo da Câ
mara: §§ 42 e 52 do harto. 92 ; caput do art. 
12; e§ 22 do art. 22; 

- contrariamente ao art 22; § 22 do art. 
32

; caput do art. 42 ; § 12 do art 92 ; art 11 ; 
parágrafo único do art. 13; arts. 14, 15, 16 e 
17; § 12 do art 21 e caput do art. 22; e 

- pela prejudicialidade dos parágrafos 
do art. 42 , e do art 52 • 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de ontem, quando foi encerra
da a discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 34, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o 

art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado, do art. 42 do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n11 6, de 1995. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador Jeferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Sr. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi

dência esclarece ao Plenário que o art. 52 do substi
tutivo da Câmara ficou automaticamente destacado, 
por versar matéria correlata ao art. 4!!, devendo a 
apreciação dos referidos dispositivos ser conjunta. 

As partes destacadas serão apreciadas oportu~ 
na mente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que, nos termos do art. 
287 do Regimento Interno, o substitutivo da Câmara 
ao projeto do Senado é considerado série de emen
das, a ser votado separadamente por artigos, pará
grafos, incisos, alfneas e itens, em correspondência 
aos do projeto emendado, salvo aprovação de ~ 
querimento para votação em globo ou por grupo de 
dispositivos. 

Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 35, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação, 

em globo, dos dispositivos, de parecer favorável, ao 
Substitutvo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n!! 6, de 1995, (n11 1.579/96, naquela Casa), de auto
ria do Senador José Eduardo Outra, que dispõe so
bre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante e tratamento, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gosta
ria que V. Ex" me prestasse um esclarecimento. Estou 
perdido em relação ao que estamos votando: doação 
de órgãos. O projeto é o substiMivo da Câmara? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Estamos 
votando os requerimentos apresentados à Mesa, so- ~ 

mente isso. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Mas já votamos o 

substitutivo? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não, não 

votamos o substitutivo. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Obrigado, Sr. 

Presidente; estou esclarecido. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que será _lido pelo Sr. 1 11 Secre
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NR 36, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação, 

em globo, dos dispositivos, de parecer contrário, ao 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n11 6, de 1995 (n11 1.579/96, naquela Casa), de auto
ria do Senador José Eduardo Outra, que dispõe so
bre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante e tratamento, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara. , 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

As Sr.Ms e Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Vamos proceder à votação da matéria. 
Em votação os dispositivos do Substitutivo da 

Câmara de parecer favorável, §§ 411 e 511 do art. 92 ; 

caput do art. 12; e § 211 do art. 22. 
As Sr.Ds e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram perma.necer sentados. (Pausa.) 
Aprovados. 

São os seguintes os dispositivos apro
vados: 

Art. 19 ................................................... . 
§ 42 O doador deverá autorizar, preferencial

mente por escrito e diante de testemunhas, especifi-

camente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da 
retirada. 

§ 512 A doação poderá ser revogada pelo doa
dor ou pelos responsáveis legais a qualquer momen
to antes de sua concretização. 

Art. 12. O poder público constituirá, no prazo 
máximo de dois anos, contado da data de publica
ção desta lei, junto aos órgãos de gestão estadual 

· do Sistema Único de Saúde, çentrais de notificação, 
captação e distribuição de órgãos, com a finalidade, 
nas respectivas áreas de jurisdição, coordenar o sis
tema de doação de tecidos, órgãos e partes de cor
po humano, vivo ou morto, com fins terapêuticos; or
ganizar e manter uma lista única de pacientes recep
tores; e supervisionar o funcionamento dos bancos 
de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, entre 
outras competências definidas nos termos do pará
grafo único deste artigo. 

Art. 22 ............................................................... . 
§ 211 Em caso de reincidência, além de multa, o 

órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saú
de poderá determinar a desautorização temporária 
ou permanente da instituição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção os dispositivos do Substitutivo da Câmara de 
parecer contrário: art. 22 , § 2!1 do art. 311 caput do 
art. 412 , § 111 do art. 911, art. 11; parágrafo único do art. 
13; arts. 14, 15, 16 e 17; § 111 do art. 21 e caput do 
art. 22; ressalvados os destaques requeridos, refe
rentes aos arts. 411 e 5!1 

As Srlls e os Sr.s Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitados. 

São os seguintes os dispositivos rejei
tados: 

Art. 211 A realização de transplantes ou enxertos 
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só po
derá ser realizada por estabelecimento de saúde, pú
blico ou privado, e por equipes rnédico-cin.Jrgicas de 
remoção e transplante previamente autorizadas pelo 
órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes 
ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano só poderá ser autorizada após a realização, 
no doador, de todos os testes de triagem para diag
nóstico de infeção e infestação exigidos para tria
gem de sangue para doação, segundo dispõem a 
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Lei n11 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamen
tos do Poder Executivo. 

Art. 311 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 211 As instituições referidas no artigo anterior 
enviarão relatórios ao órgão gestor estadual do Sis
tema Único de Saúde, que encaminhará os dados 
consolidados ao gestor nacional do sistema, de 
acordo com o disposto na regulamentação desta lei. 

Art. 4 11 São considerados doadores as pessoas 
que fizeram constar da Carteira de Identidade ou da 
Carteira Nacional de Habilitação a expressão "doa
dor de órgãos ou tecidos". 

Art. 911 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 111 A permissão previstá no caput deste arti
go limita-se à doação entre cônjuges e parentes até 
o terceiro grau. 

....................................................................................................................... 
Art. 11. É proibido a veiculação, por qualquer 

meio de comunicação social de anúncio que configu
re publicidade de estabelecimentos autorizados a 
realizar transplantes e enxertos, relativa a estas ati
vidades. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacio
nal, regional e local do Sistema Único de Saúde rea
lizarão periodicamente, por intermédio dos meios 
adequados de comunicação social, campanhas de 
esclarecimento público dos benefícios esperados a 
partir da vigência desta lei e de estímulo à doação 
de órgãos. 

Art. 13 ............................................................... . 
Parágrafo único. Quando não houver a central 

de notificação, captação e distribuição de órgãos, a rnr 
tificação deverá ser feita à Secretaria Municipal de saú
de, e, na falta desta, à Secretaria Estadual de saúde. 

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do 
corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as 
disposições desta Lei: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, 
de cem a trezentos dias-multa. 

§ 111 Se o crime é cometido mediante paga ou 
promessa de recompensa ou por outro motivo torpe: 

Pena - reclusão de três a oito anos, e multa, 
de cem a trezentos dias-multa. 

§ 211 Se o crime é praticado em pessoa viva, e 
resulta para o ofendido: 

I - incapacidade para as ocupações habituais, 
por mais de trinta dias; 

li - perigo de vida; 
III - debilidade permanente de membro, senti

do ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, 

de cem a quinhentos dias-multa. 
§ 311 Se o crime é praticado em pessoa viva, e 

resulta para o ofendido: 
I - incapacidade permanente para o trabalho; 
li - enfermidade incurável; 
III -perda ou inutilização de membro, sentido 

ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V -aborto; 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e mul-

ta, de cem a quinhentos dias-multa _ 
§ 411 Se o crime é praticado em pessoa viva e 

resulta morte: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa, 

de cem a oitocentso dias-multa. 

Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou 
partes do corpo humano, sob qualquer pretexto: 

Pena- reclusão, de cinco a dez anos, e multa, 
de cem a quinhentos dias-multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
promove, intennedia, facilita ou aufere qualquer van
tagem com a transação~ 

Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizan
do tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de 
que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo 
com os dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão, de um a seis anos, e multa, 
de cem a trezentos dias-multa. 

Art. 17. Recolher. transportar, guardar ou distri
buir partes do corpo humano de que se tem ciência 
terem sido obtidas em desacordo com os dispositi
vos desta Lei: 

Art. 21 ............................................................. .. 
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§ 12 Se a instituição é particular, a autoridade 
competente poderá multá-la e, em caso de reinci
dência, poderá ter suas atividades suspensas tem
porária ou definitivamente, sem direito a qualquer in
denização ou compensação por investimentos reali
zados. 

Art 22. As instituições que deixarem de manter 
em arquivo relatórios dos transplantes realizados, 
conforme o disposto no § 12 do art. 32 , ou não en
viarem os relatórios mencionados no § 211 do art 32 

ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de 
Saúde, estão sujeitas a multa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
em conjunto dos arts. 42 e 52 do Substitutivo, desta
cados. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 37, DE 1997 

Senhor Presidente: 
Requeiro nos termos regimentais, votação nol minai para o art. 42 do Substitutivo da Câmara ao 

1 
Projeto de Lei do Senado n2 6, de 1995. 

1 Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento de votação nominal. 

As Srlls e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à votação dos art. 42 e 52 . 

A Presidência concede a palavra ao nobre Se
nador Jefferson Peres, autor do requerimento de 
destaque, para encaminhar a votação, na forma do 
art. 300, inciso XVII, do Regimento Interno. 

O SR. JEFFERSON Peres (PSDB-AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores, já me manifestei sobre o 
assunto na sessão de ontem. 

Trata-se do tulcro do projeto, da parte mais po
lêmica, que é exatamente a que institui a doação 
presumida, que foi aprovada no Senado e modifica
da pela Câmara, que restaurou o princípio da doa
ção expressa. 

Para não ser repetitivo, reitero que entendo 
que existe algo que realmente pertence ao ser hu-

mano, mais do que qualquer outra coisa, obviar :s-n
te, que é o próprio corpo. Creio que não deve haver 
dúvida quanto à manifestação da vontade expressa 
para que se disponha de parte desse corpo depois 
da morte. 

Temo, principalmente, dizia ontem, pelos mais 
pobres, pelos desinformados, por aqueles que pode
rão ser vítimas de toda sorte de abusos. 

Por isso, mantenho o meu voto a-favor do dis
. positivo tal como foi aprovado pela Câmara Federal. 

O . SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, 
porque vamos proceder a uma votação nominal. 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta-
ra. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, SrBs e Srs. Senadores, não quero repetir aqui os 
argumentos que tive ontem oportunidade de trazer à 
consideração do Plenário do Senado. 

Quero reiterar que, a meu ver, a forma adotada 
pelo Senado, preliminarmente, isto é, o princípio da 
doação presumida, é muito mais generosa, altruísti
ca, solidária, e muito mais simplificadora de todo o 
processo de doação de órgãos, que hoje está limita
do por uma lei anacrônica, que, ao contrário de faci
litar, impede a realização dos transplantes. 

A oferta de órgãos não é o único fator limitante 
ao número de transplantes. Também devem ser esti
muladas a publicidade, a divulgação, a organização 
dos serviços, a elaboração de listas de pessoas a 
serem transplantadas, como o projeto dispõe. 

Volto a trazer um depoimento que recebi on
tem, do Professor Elias, Presidente da Associação 
Brasileira de Transplantes de Órgãos, segundo o 
qual somente a adoção desse princípio poderá re
verter o declínio do número de transplantes que 
vem acontecendo no Brasil. O número de doações 
permanece o mesmo há muitos anos, e ele repre
senta pouco, sendo 5 brasileiros por cada milhão, 
contra 40 na Espanha, 20 nos Estados Unidos, 17 
no Chile. Se raciocinarmos que uma maior oferta 
de órgãos irá, conseqüei"Jtemente, diminuir a pos
sibilidade de negócios, de tráfico, verificaremos 
que esse princípio, longe de incentivar os atos ilí
citos, a mercantilização, pelo contrário. reduzirá 
essas possibilidades. 

Quero, portanto, reiterar a minha posição favo
rável ao princípio da doação presumida. reconhe
cendo. como fiz ontem, por justiça, que o princípto 
da Câmara é melhor do que a lei de hoje: mas prect-
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sarnas, num problema como esse, ousar, adotar so
luções mais audaciosas. 

Por esse motivo, quero defender, mais uma 
vez, o princípio da doação presumida, solicitando ao 
Sr. Presidente, no momento da votação, por se tra
tar de uma matéria polémica, que suscita muita dis
cussão, que se digne a explicar como deverá votar 
cada Senador para adotar esta ou aquela posição, 
ou seja, ou ficar com o princípio da doação presumi
da ou com o da doação expressa, como quer a Câ
mara dos Deputados. 

C SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. 
EXO a palavra, Senador Bernardo Cabral. 

Senador Hugo Napoleão, V. Exil, como Líder, 
falará por último. ~ 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, antes de emitir a minha opinião e o meu voto, 
co1 ,.;uttei o Senador Hugo Napoleão sobre qual seria 
a posição da Ban, •a e S. Exil declarou que a ques
tão estava em aben". 

Quero acompa11har, por isso mesmo, a posição 
do eminente Senador Jefferson Peres, contrária à 
doação presumida, uma vez que ela poderá levar a 
prejuízos incalculáveis, sobretudo na área pobre. 

Por essa razão, acompanho S. Ex11 e faço 
questão de declarar o meu voto. 

O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Tem 
V. Ex1 a palavra. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srts e Srs. Senadores, tenho ouvido atentamente to
dos os argume:-~tos referentes a esse projeto de lei, 
que é, sem dúvida nenhuma, de conteúdo profunda
mente humanitário e, por dizer respeito à liberdade 
das pessoas de disposição dos próprios órgãos, en
volve questões eminentemente pessoais, de cons
ciência, culturais, religiosas. 

Tratanoo-se de matéria de transcendental im
portância, tendo sobre a mesma meditado, sinto-me 
no indeclinável dever de manifestar perante a Casa, 
para que fique registrado, o meu ponto de vista so
bre projeto de tamanha relevância. 

Sem dúvida nenhuma, sei que são proceden
tes os argumentos de que poderia a aprovação da 
doação presumida provocar um mercantilismo, atin
gindo a população mais pobre e sacrificada do nos
so País. 

Todavia, Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senado
res, acredito e vejo o outro lado também: quantas vi
das estão em perigo, quantas vidas estão necessi
tando de órgãos para serem salvas. Assim, nessas 
condições, acredito que esse projeto tem um dispo-

. sitivo de suma importância e os meios de comunica
ção vão nos ajudar a divulgá-lo. Gostaria de ter 
apresentado urna emenda no sentido de que o pro
jeto apenas entrasse em vigor seis meses após sua 
publicação. Por quê? Para que a Nação se cons
cientizasse, se preparasse. 

O Relator, Senador Lúcio Alcântara, andou 
bem, a população tem chance, não fere o princrpio 
da liberdade individual de cada um. O projeto abre 
a oportunidade, a todo brasileiro que não quiser 
fazer a doação de seus órgãos, de fazer essa de
claração expressamente quando for retirar algum 
documento. Fica, portanto, resguardado o princr
pio da liberdade no r11omento em que o projeto dá 
chance de opção a todos. Aqueles que estiverem 
dispostos a doar seus órgãos não precisarão de
clarar absolutamente nada. 

Acredito, sinceramente, que entre os argumen
tos prós e contras prevalece a doação presumida, 
que justamente permite a liberdade das pessoas de 
escolher sim ou não; o que acontece é simplesmen
te a inversão das posições, o que não causa prejur
zo à liberdade individual. 

Daí por que, ao fim de debates intensos que eu 
presenciei nesta Casa, congratulo-me com todos os 
Srs. Senadores e, especialmente, com o Senador 
Lúcio Alcântara, pelo excelente trabalho realizado e 
pelas excelentes explicações e interferências feitas 
todas as vezes em que foram necessárias, permitin
do a cada um de nós que realmente profira o seu 
voto com profundo conhecimento de causa. 

Por ter sentimento cristão, por acreditar que 
as pesso'3.s que necessitam de órgãos estão à es
pera de doadores para que possam continuar vi
vendo é que eu vou acompanhar o eminente Rela
tor, votando, integralmente, junto com a doação 
presumida. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, era essa a 
manifestação que eu queria registrar, aqui, perante a 
Casa. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão para 
encaminhar a votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o encaminhamento é mais para um es
clarecimento à Bancada do Partido da Frente Liberal 

i com assento nesta Casa. Ontem, eu tive a oportuni-
1 dade de assomar à tribuna e declarar que estou de 
acordo com o destaque requerido pelo eminente Se
nador Jefferson Peres. Fiz apenas um adenda: o de 
que nós poderíamos, eventualmente, suprimir os pa
rágrafos, uma vez que o próprio caput do artigo já 
obriga, nos casos de doação voluntária, que se faça 
constar da Carteira de Identidade ou da Carteira de 
Motorista a expressão "doador de órgãos ou de teci
dos·, não havendo necessidade de se acrescentar 
"não-doador de órgão ou tecidos• ou "sem defini
ção", como querem os parágrafos e até o art. 52 • 

Mas, para facilitar, vou manifestar-me favoravelmen
te por entender que o ser humano tem direito a dis
por sobre as suas próprias condições orgânicas. 
Nesse sentido, adoto a teoria voluntária, embora 
aceite, como quer o Senador Lúcio Alcântara, que a 
opção presumida é mais generosa, na expressão de 
S. Ex". 

Sendo assim, staria de dizer que o PFL, por 
intermédio do seu Líder, votará favoravelmente ao 
destaque do Senador Jefferson Peres, mas conside
ra a questão em aberto para que cada Senador do 
Partido se manifeste de acordo com a sua consciên
cia, uma vez que temos verificado, pelos debates, 
que essa é uma questão controvertida, que compor
ta várias interpretações. Eu aduziria apenas as su
gestões que recebi do Senador Romeu' Tuma, do 
PSL, Líder nesta Casa, de que seria de bom alvitre 
que, após a aprovação pelo Congresso Nacional e 
sanção do ExcelentÍssimo Senhor Presidente da Re
pública, houvesse a maior divulgação possível em 
tomo da matéria a fim de que a população brasileira 
fosse bem esclarecida. 

Portanto, Sr. Presidente, recomendo pessoal
mente o voto sim, mas considero, no PFL, a questão 
inteiramente em aberto. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

1 
a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima. 

1 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, o meu voto pessoal é no sentido da 
tese que sustenta a doação voluntária, com respeito 

aos que defendem a presumida. Respondendo, 
eventualmente, pela Liderança do PMDB. com os 
mesmos argumentos expostos pelo Senador Hugo 
Napoleão, face o aspecto polêmico da questão, a 
matéria na Bancada é aberta aos Senador<.:: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Concec~· 

a palavra ao Senador Francisco Escórcio. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO {PFL-MA. 
Para encaminhar .. Sem revisão do oràdor.) - Sr. Pre

. sidente, Srs. Senadores, estou favorável ao desta
que do nobre Senador Jefferson Peres. 

Ontem tive a oportunidade de me pronunciar, 
nesta Casa, sobre a situação que vivi com a morte 
de uma filha. Comecei a pensar e, hoje, aqui, venho 
defender os mais pobres, os mais humildes desta 
Nação. Neste País tudo pode acontecer. Quem sabe 
se não podem querer matar os pobres para poder 
dar a vida para os ricos? 

Por isso é que fico com a proposta do desta
que do nobre Senador Jefferson Peres. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr45 e Srs. Senadores, gostaria, inicialmente, de 
cumprimentar as lideranças partidárias desta Casa 
por deixarem essa questão em aberto, porque é, 
efetivamente, um assunto muito polémico, que en
volve questões emocionais, éticas, religiosas, filosó
ficas. 

Gostaria de dizer que esse assunto já vem 
sendo debatido nesta Casa há muitos anos. Tive a 
oportunidade de participar de uma mesa redonda 
com o grande cirurgião brasileiro, Dr. Euryclides 
de Jesus Zerbini, de saudosa memória. Naquela 
oportunidade, ele apelava para o Congresso Na
cional por ver milhares e milhares de cardiopatas à 
espera da doação de um órgão. O Brasil não tinha 
uma legislação que incentivasse essa doação de 
órgãos. 

Quero dizer que o projeto ou substitutivo apre
sentado pelo eminente Senador Lúcio Alcântara é 
ousado, é arrojado, pode causar algumas preocupa
ções, mas entendo que, nessa questão, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, temos que ousar. Existem 
mais de 40 mil pessoas na fila de espera. já selecio
nados, esperando órgãos em nosso País. Sabemos, 
principalmente, do problema por que passam os ne
vropatas, aqueles que necessitam de um rim, órgão 
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que normalmente deveria ser doado por pessoas da 
mesma tamnia, pessoas com a mesma possibilida
de. Portanto, nem todos os órgãos que se doam são 
literalmente aproveitados. 

Com relação a essa questão temos que ousar. 
Tenho certeza que o povo brasileiro, a sociedade 
brasileira, a organização médica nacional, os hospi
tais não estão preparados para desenvolver o trans
plante em várias cidades do nosso País. Na realida
de, é íntima a quantidade de hospitais que têm os 
aparelhos necessários para proceder à operação de 
transplante. Mas nessa matéria, que é fruto de mais 
de dez projetas de lei aqui apresentados, temos que 
ser ousados. 

Cumpnmento a ética aue os Par1amentares, 
que o Senado Federal está apresentando, mas me 
inclino a votar com o substitutivo do eminente Sena
dor Lúcio Alcântara, respeitando as demais posições 
já expandidas nesta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a 
palavra o nobre Senador José lgnácio Ferreira, para 
encaminhar. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente. Sr'ls e Srs. Senadores. também me alinho 
entre aqueles que se situam, nessa questão mo
mentosa. em favor da doacão voluntária. 

A doação presumida é muito séria, sobretudo 
considerando as razões do Direito Penal, que me dá 
exemplos muito claros, quando, por exemplo, não 
pune a prostituição e oune o rutianismo. O uso do 
próprio corpo é alguma coisa absolutamente volun
tária. Não se pune a prostituição, pune-se apenas a 
exploração da prostituição, que é claramente apena
da no Código Penal. Não se pune a autolesão, não 
se pune o suicídio. A disposição do próprio corpo 
está ao atvedrio do intaressado. 

O Estado brasileira protege o cidadão e, an
tes de ele ser cidadão, protege o ser humano des
de a concepção; ele protege o cidadão antes de 
nascer; a partir da concepção, o cidadão já é pro
tegido pela legislação brasileira. E mais, depois cie 
morto, há toda a legislação, no campo penal, que 
pune a violação de sepulturas. essas coisas todas, 
que, afinal de contas. mostram claramente o inte
resse do Estado em tutelar o indivíduo desde a 
concepção. ainda não nascido: e depois de morto, 
muito tempo deoois de mono. eie continua protegi
do pela estrutura estatal. 

Essa ingerência que se determina aqui, Sr. 
Presidente, para que, ao alvedrio de terceiros, se 
possa tomar um corpo, depois de consumada a mor
te, e extrair dali órgãos, é algo muito sério e muito 
grave. Não posso participar - e por isso achei que 
eu, pessoalmente, devia dizer isso desta tribuna -
do entendimento de que a doação é presumida. Ela 
tem de ser voluntária, ela precisa ser voluntária, por
que aí já se abre uma janela na reali~de atual, em 
sintonia com as exigências do tempo novo. A doa
ção presumida é algo muito além do que nós, afinal 
de contas, desejamos, está muito além dessa janela, 
dessa pequena abertura. 

Trago à colação, Sr. Presidente, um documen
to que me passa às mãos o eminente Senador Ger
son Camata. A legislação atual determina que, nas 
carteiras nacionais de habilitação, já haja referência 
ao tipo de sangue e se o portador é doador de órgã
os. 

Então, a legislação existente já cogita da doa
ção voluntária, fato que dispensaria até a disposição 
legal, que, por não haver mais tempo para emendas, 
teremos de votar. Mas é uma redundância e a exis
tência da legislação já orienta para que prossigamos 
mantendo esse comportamento da doação voluntá
ria e não da doação presumida. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr41s e Srs. Senadores, não vou discutir 
o uso da língua portuguesa, até porque é uma ques
tão muito mais de interpretação. Mas não estamos 
acabando com o princípio da doação voluntária. O que 
estamos definindo é, diferentemente, como se dá a 
doação -ou não. Ela continua sendo voluntária 

O Senador José lgnácio Ferreira não será obri
gado a doar, nem o Senador Jefferson Peres, nem 
nenhum cidadão brasileiro. Basta colocar na carteira 
de habilitação, na carteira de identidade, ou por 
qualquer forma em Direito admitida, que não quer 
ser doador. E isso será respeitado. 

O que se está modificando talvez seja para 
acabar com a hipocrisia dos ricos e achar um meca
nismo para que os pobres, que precisam de transplan
tes, possam fazê-lo sem precisar comprar o órgão. 

Querer pensar que se vai matar é uma forma 
de indignação - que quero aqui repelir- em relação 
à atitude dos médicos brasileiros: será que vão ma
tar os pobres? 
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A lei garante toda a segurança para a morte 
cerebral, a garantia do testemunho de médicos, in
clusive de família, e do testemunho de médicos que 
não estejam atendendo, enfim, todas as garantias 
que há hoje, com a diferença de que, se, voluntaria
mente- e é bom que se frise, voluntariamente-. o 
cidadão não tiver dito que não quer doar, ele é um 
doador automaticamente, para a sociedade, para os 
pobres, para quem precisa. Melhor do que hoje, 
quando se busca inclusive doadores através de 
quem tem mais recursos, de quem tem mais influên
cia, de quem pode superar toda e qualquer definição 
de quem está na frente ou está mais necessitado. 
Não se trata de quem está na frente ou necessitado, 
trata-se de quem tem maior poder na República 
hoje. 

Vamos acabar com esse tipo de discussão: 
não é presumido contra voluntário. Não é isso. E, 
segundo, não vai contra a pobreza, talvez ajude a 
quem não tem recursos neste "Pafs, nem tem influên
cia, a não ficar prejudicado quando a sua saúde indi
ca a necessidade do transplante. 

É nesse sentido que queremos votar pelo substitu
tivo do Senado, de autoria do Senador LOOo Alcãntara. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Romero Jucá. 

Estão inscritos ainda os Senadores Pedro Si
mon, Benedita da Silva, Geraldo Melo, José Eduar
do Dutra e Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, estamos votando um assunto 
extremamente importante, eu diria até talyez um as
sunto com repercussões históricas. 

Eu gostaria, para participar do debate, na linha 
do pensamento também levantado pelo Senador Ro
berto Freire, de fazer comentários sobre duas ques
tões distintas. O primeiro deles é exatamente sobre 
questões que foram levantadas aqui, para as quais 
quero fazer o raciocínio inverso. 

Os pobres não serão prejudicados devido à 
doação presumida. É exatamente o contrário. Os po
bres serão beneficiados pela doação presumida, 
porque, mesmo não conhecendo a fundo as estatís
ticas dos transplantes no Pafs. tenho certeza de que 
a comunidade mais pobre tem sido a menos atendi
da. Ela não pode fazer transplantes no exterior, não 
pode comprar órgãos e não tem poder político e in
fluência para furar as filas de transplantes. Mas, com 
a abundância de órgãos provenientes da doação 

presumida, teremos a comunidade mais pobre do 
País sendo atendida. 

Dizer, então, que os pobres serão prejudicados 
porque poderão ser mortos para doarem órgãos não 
é, convenhamos, um argumento que deva ser levan
tado aqui hoje. Na ·mesma linha, poder-se-ia argu
mentar que se os pobres podem ser mortos para 
doar órgãos, se votarmos a doação presumida, esta
remos salvando a vida dos doadores· explicitados, 

. porque esses também poderão ser mortos pelos JTlé. 
dicas pelo fato de constar em seus documentos que 
são doadores. Essa não é urna colocação válida. 
Essa é, então, uma questão gravíssima. Estamos 
escrevendo aqui a História. 

Há, ainda, mais um argumento. A doação, por 
ser presumida, não é obrigatória, continua sendo 
uma doação voluntária. Está se mudando a forma de 
doar voluntariamente: uns explicitarão a doação em 
carteira; os outros, ao não explicitarem a proibição, 
estarão doando automaticamente, de forma também 
voluntária. 

Registro, portanto, o meu voto. Votarei com a 
doação presumida, porque assim faremos avançar a 
medicina pública no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, para 
encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
penso que, a rigor, todos têm razão. Trata-se de um 
projeto polémico, do qual ninguém pode se conside
rar dono da verdade. 

Não se trata de um projeto eterno. Estamos em 
um País onde a Constituição vale tão pouco! Por 
que não podemos votar um projeto dessa natureza e 
ficar na expectativa do que acontecerá daqui a um 
ano? Daqui a um ano, saberemos o que vai aconte
cer. Se ocorrer realmente o que alguns estão dizen
do, vamos nos reunir novamente e alterar ou até 
mesmo anulá-lo. 

Porém, o espírito de grandeza do projeto é o 
de oferecer condições para melhorar a qualidade de 
vida da população. 

Com toda sinceridade, se é como alguns estão 
imaginando, seria muito mais fácil! Conforme o Rela
tor, na Índia, a doação é divulgada pelos jornais e 
pode ser oferecida: "ofereço um rim, para quem qui
ser comprar, ao preço ·x·. 
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Portanto, se vale a lei da oferta e da procura, 
no momento em que houver essa oferta imensa, 
diminuirá infinitamente a possibilidade de aconte
cer o que afirmam alguns, ou seja, a possibilidade 
de se aproveitar, de se violentar os pobres, que 
existem muito mais hoje. Aprovada a nossa lei, 
praticamente desaparece a perspectiva de nego
ciação de órgãos. 

Por outro lado, veja como é bom quando as 
duas Casas funcionam! Que pena quando a Câmara 
vota, debate, e nós, aqui, não discutimos ou vice
versa! 

Esta Casa é um exemplo clássico de corno um 
projeto pode ser aperfeiçoado nas duas Casas. O 
Senado votou a matéria por unanimidade, ou seja, 
todos eram doadores voluntários. A Câmara contes
tou e inverteu o projeto em 180 graus. Disse que 
ninguém é doador, a não ser que se inscreva. 

O Relator entendeu a análise da Câmara, viu 
que o projeto que havíamos v_otado estava errado e 
que agora está aperfeiçoado, está na linha correta. 
Dessa forma, não existe mais doador obrigatório, to
dos são doadores. Quem não o quiser é só encami
nhar-se ao órgão competente e declarar a sua deci
são. 

Ora, Sr. Presidente, tenho visto na televisão a 
propaganda que está sendo realizada - não sei por 
quem - a favor da reeleição. Ela é tão espetacular 
que garanto que, daqui a um mês, não haverá fave
la; em todos os cantos do País qualquer cidadão sa
berá o que é reeleição. 

A proposta que faço é de uma campanha corno 
essa. Se daqui a 20 dias o Brasil inteiro vai saber o 
que é reeleição, por que não se faz também uma 
campanha nesse sentido, para que, dqqui a dois 
meses, todo brasileiro saiba que, se não quiser doar 
os seus órgãos, terá de se dirigir ao local competen
te para registrar a sua vontade? 

O que não se deve é deixar de permitir o me
lhor, que é salvar vidas, por causa da alegação de 
que há maldade no mundo. E mais: isso não é defi
nitivo, não é eterno; estamos votando uma lei que, 
se der errado, poderá ser alterada. 

Conforme o sistema neoliberal, adotado pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o que deve 
prevalecer é a lei da oferta e da procura; pelo nosso 
projeto, a oferta aumentará e, com isso, o escândalo 
diminuirá, ou seja, a possibilidade de compra de ór
gãos. 

Voto, Sr. Presidente, com muita tranqüilidade, 
com o Relator. 

Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR.-PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à V. ExO. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Srlls e Srs. Senadores, tive a oportunidade de 
manifestar-me ontem, quando afirrnaya que era sig
natária do projeto e colocava::me em posição contrá
ria à da doação presumida. 

Falava de outros valores que me preocupa
vam, mas não o fato de que agora teremos uma 
mortalidade presumida em favor da doação. Penso 
que a doação presumida retira a oportunidade de o 
indivíduo desinformado fazer a sua opção. Vamos 
desconhecer que ternos grupos enormes, entre os 
segmentos da sociedade brasileira, que nem sequer 
têm o registro de nascimento, quanto mais um docu
mento para registrar a sua opção de doação de ór
gãos. 

Sou uma doadora, mas não podemos despre
zar essas argumentações. Elas fazem parte da cui
tura de um povo. 

O projeto é verdadeiramente polémico. Implica 
alguns valores os quais levaríamos muito tempo 
para discutir nesta Casa. É importante que se vote, 
e eu estou votando com o substiMivo ressalvado o 
destaque. Manifesto-me, neste momento, porque o 
meu Líder liberou a Bancada para a votação. 

Reafinno que a doação voluntária protege o in
divíduo desinformado, que, sem condições de pos
suir documentos, poderá ter o seu corpo resguarda
do; caso contrário, seria uma violação, dependendo 
dos seus princípios éticos e religiosos. 

Serei uma contumaz defensora das campa
nhas de doação de órgãos, mas quero deixar clara a 
minha posição. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para 
uma questão de ordem, concedo a palavra ao Sena
dor Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, gostei muito 
das explanações do eminente Senador Pedro Si
mon. 

Foi suscitada uma dúvida sobre a qual discuti
mos nesta Casa. Eu gostaria de solicitar de V. E:xi o 
seu esclarecimento, no sentido de se apresentar 
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uma emenda para que essa lei vigore com 45, 60 ou 
90 dias. Qual seria a tramitação? Voltaria à Câmara 
dos Deputados? Entendo que esse seria o tempo 
ideal e necessário para uma campanha de esclareci
mento. 

Hoje, 95% das crianças brasileiras são vacina
das. Creio que esse prazo seria importante. Isso nos 
passou despercebido. 

Consulto V. E:xl se haveria a possibilidade de 
se inserir a entrada em vigor da lei após sancionada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex11 

solicita um esclarecimewnto. Infelizmente, na forma 
regimental, é impossível, a essa altura da votação, a 
apresentação de qualquer emenda. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra, para uma questão de ordem, à nobre Se
nadora Emilia Fernandes. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão da oradora.)
Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, entendo que 
o Senador Lúcio Alcântara, Relator da matéria, esta
ria plenamente em condições de esclarecer essa dú
vida. No entanto, quero alertar que, no art. 14, está 
previsto que o Poder Executivo regulamentará o dis
posto nessa lei, no prazo máximo de 60 dias, a partir 
da data de sua publicação. 

Há ainda um prazo legal para o Presidente 
sancionar a matéria. Enfim, teríamos já garantido 
para a regulamentação 60 dias, além do prazo regi
mental do qual dispõe o Presidente. 

Portanto, temos tempo suficiente para que se 
comece a campanha de esclarecimento, que está 
prevista no bojo da lei e no compromisso, que pas
sará, sem dúvida, pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias de Saúde dos Estados e por todos os 
Municípios deste Pafs. 

Entendemos que se trata de um avanço. Há 
uma mudanç'l de cultura e há um compromisso de 
todas as pessoas, acima de tudo, com a vida. Isso é 
fundamental, e d o que estamos a defender. 

Portanto, apenas uso esse tempo para dizer 
que a própria lei garante que, nesse caso, os meios 
de comunicação também exercerão um papel impor
tantíssimo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, concordo com o 

Senador Pedro Simon, que disse que, em matéria 
como essa. não há ninguém que seja dono da ver
dade. 

Faço uma ponderação e levo aos meus Pares 
a minha preocupação. Na realidade, o meu senti
mento é o de que, se aprovarmos o projeto da forma 
proposta pelo Senador Lúcio Alcântara, em primeiro 
lugar, estaremos realmente acabando com a doação 
voluntária. A doação presumida significa que todo 
brasileiro é doador, salvo "aquele que, advertido 
oportunamente de que todo o seu corpo está dispo
nível para ser doado, expressar formalmente sua 
vontade de que não seja. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores. o Esta
do brasileiro vai penetrar na casa de todos os cida
dãos, sem consultá-los, para dizer que o corpo de 
cada um está disponível para ser usado como ele
mento de doação, salvo se o cidadão, alertado em 
tempo, tomar as medidas para evitar isso. Não 
quero nem dizer se isso é bom ou ruim, porque 
não me sinto em condições de fazê-lo. Mas acho 
que não podemos ignorar a cultura que existe nes
te País. A campanha de televisão realmente vai 
esclarecer a opinião pública de Porto Alegre, de 
Brasília, do Rio de Janeiro ou São Paulo, mas es
tou pensando aqui em alguém que mora no povoa
do de Palma, no interior do Município de Caicó. 
Não sei se esse cidadão terá conhecimento de 
que precisa dizer ao seu filho de 18 anos, a ele 
próprio e a sua mulher que, depois desta lei, ele 
terá que sair de casa, correr para algum lugar -
presumo seja um cartório - para fazer uma decla
ração formal de que não é doador, se esse for o 
sentimento. 

Desconfio que, por melhor que seja essa cam
panha, dificilmente ela vai chegar a todas as casas 
com a clareza necessária para que possamos ter 
completa lealdade para com o cidadão brasileiro. 

Em segundo lugar, não sei se o Estado brasi
leiro que se arroga o direito de dispor da vida das 
pessoas, como vem dispondo; que se atribui direi
tos, vantagens e privilégios em relação a todo mun
do, deve ter também agora este: o de dispor do cor
po físico das pessoas, para dar a ele, o Estado, esse 
destino. 

Finalmente, pergunto-me: se estamos falando 
em uma campanha de esclarecimento, por que não 
transformar essa campanha em uma grande convo
cação aos brasileiros para que façam a doação vo
luntariamente? Aí, sim, quem quiser doar que saia 
de casa e tome as providências oara consumar, pra
ticar o seu gesto. Será um belo gesto de manifesta-
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ção, como diz a nossa colega, Senadora Emília Fer
nandes, de apoio à vida. Que a pessoa saia de casa 
e diga que quer doar. Mas obrigar a todos os brasi
leiros que não quiserem doar, primeiro, a saber que 
existe essa obrigação e, depois, a sair de casa para 
tomar a providência de preservação de seu próprio 
corpo dá-me a impressão de estannos de fato pro
pondo não um avanço, mas uma violência. 

Fazendo essa ponderação, pergunto a mim 
mesmo se não deveríamos estar um pouco mais 
atentos à cultura de nosso povo, porque se sarsse
mos perguntando ao peão do interior de Goiás, ou 
ao do Rio Grande do Sul, ao matuto, como chama
mos no interior do Rio Grande do Norte, se é isso 
que ele quer, desconfio que ele responderia que 
não. E talvez devêssemos votar, nesse caso, com 
um pouco mais de respeito pela cultura de nosso 
povo. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex
tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, talvez eu não te
nha aspectos novos a acrescentar a essa discussão, 
mas gostaria de lembrar alguns argumentos já apre
sentados ontem que, a meu ver, respondem alguns 
questionamentos expostos no debate de hoje. 

Primeiro, repito, não estou encaminhando em 
nome da Bancada do PT, porque trata-se de uma 
questão para cuja votação a Bancada encontra-se li
berada, uma vez que o tema envolve convicções e 
concepções de natureza filosófica e religiosa bastan
te profundas. Segundo, quero relembrar que ·o moti
vo que me levou a apresentar o projeto refere-se às 
preocupações expostas aqui no sentido de que o 
projeto poderia prejudicar os pobres. Essa não é 
uma área em que eu tenha atuação profissional, não 
é uma área que elegi como prioritária na minha ação 
Parlamentar. Apresentei o projeto por ter tido conta
to com o tipo mais repugnante de pistolão. Logo que 
fui eleito, recebi um cidadão que me pediu para in
tervir a favor do seu filho na fila dos que estão espe
rando órgãos. Disse-me que, por ser pobre, dificil
mente conseguiria receber um órgão; então, enten
deu que, procurando um político com prestígio, po
deria receber ajuda. Respondi-lhe que não poderia 
fazer isso, mas que faria o possível, do ponto de vis-

ta de iniciativa legislativa, para diminuir-lhe o sofri
mento, dele e de outros milhares de brasileiros. 

O simples fato da existência desse tipo repug
nante de pistolão, a meu ver, demonstra a quem 
esse projeto vai beneficiar. Em segundo lugar, em 
relação à ação do Estado, bem lembrou o Sr. Sena
dor Lúcio Alcântara que já existe a possibilidade de 
ação impositiva do Estado na manipulação dos cor
pos no caso de necrópsia em pessoas mortas por 
ação violenta, que dê margem a investigação crimi
nal. No que tange à exumação de corpos, isso é fei
to por ação do Estado, independente da vontade da 
pessoa que morreu. 

Em terceiro lugar, vou falar do princípio da 
ação voluntária individual. Sabemos muito bem que 
as doações hoje muitas vezes não são resultado aa 
decisão da pessoa em questão, mas da sua tamflia. 
Muitas vezes, as pessoas morrem sem ter se mani· 
testado, ao longo da vida, sobre a doação. A atual 
legislação. então, não garante o princípio da vontade 
individual de cada cidadão. 

Por último, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, com relação à campanna de informação da po
pulação. se formos consultar os dados estatísticos 
da eficácia das campanhas de vacinação no BrasiL 
verificaremos que talvez haja um atendimento total 
da população brasileira. Se um cidadão de Catolé do 
Rocha ou de Canindé do São Francisco, em Sergi
pe, tem a informação de que precisa levar o seu filho 
para ser vacinado, temos certeza de que terá tam
bém a informação de que é preciso tomar uma deci
são sobre a questão da doação de órgãos. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, essa não é uma questão de "donos da verdade". 
mas entendemos que o Senado da República tem 
oportunidade de contribuir de maneira etetiva para a 
modernização da nossa legislação. 

Voto favoravelmente ao parecer do Senador 
Lúcio Alcântara, reafirmando que esta não é a posi
ção da Bancada do PT, que está liberada para votar 
de acordo com as suas convicções. 

Muito obrigado. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Peço a pala
vra para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. E~ 
está inscrito. 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Canos 
Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, de início gostaria de 
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afirmar que a única coisa que quero preservada em 
relação à minha pessoa, após a minha morte, é o 
património moral que construi durante toda a minha 
vida privada e pública. Quanto aos meus órgãos, se, 
após o meu falecimento, servirem para salvar algu
ma vida, que o médico possa usá-los no proveito de 
um conterrâneo ou de um patrfcio, seja de Sergipe 
ou de qualquer Estado do Brasil. 

Entretanto, Sr. Presidente, tenho uma preocu
pação que vou relatar a V. Ex-s: na feitura da legis
lação eleitoral do ano passado, das eleições munici· 
pais, incluiu-se uma exigência que, depois, foi consi
derada. pelos próprios autores da proposta, total
mente inviável, principalmente com relação à sua 
aplicação no Nordeste, qual seja a necessidade da 
carteira de identidade do eleitor para votar. 

Ora, mais de 50% dos nordestinos não têm 
carteira de identidade e não sabem nem votar, 
quanto mais entender o que é doação presumida e 
que precisam escrever na carteira de identidade 
que seus órgãos não devem ser doados, pois, do 
contrário, poderão ser utilizados, momentanea
mente, para salvar uma vida. Considero este as
pecto negativo. 

Outro aspecto, Sr. Presidente, é que, segundo 
o próprio Relator da matéria, Senador Lúcio Alcânta
ra, existem mais de 30 mil brasileiros esperando por 
um transplante de rim, cuja falta está causando a 
morte de muitos brasileiros. 

A OAB, órgão ao qual sou filiado como advoga
do, e o Conselho Regional de Medicina são contra a 
doação presumida, mas entendo que, havendo uma 
aceleração na emissão de carteiras de identidade e 
na conscientização da população sobre o assunto, 
esse projeto aprovado será totalmente viáyel. 

Entre a dúvida do ser ou não ser, terei que vo
tare não ficarei em cima do muro. Votarei confiante 
de que as autoridades constituidas neste Pafs não 
vão permitir o comércio de órgãos e o assassinato 
de pessoas pobres, de que vão investigar se por 
acaso acontecer uma investida de inescrupulosos 
sobre os órgãos dos cidadãos brasileiros. 

De sorte que, Sr. Presidente, com essas preocu
pações e essas reflexões, o meu voto será favorável 
ao projeto e ao parecer do Senador Lúcio Alcântara. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que sejam breves, uma vez que, 
por tolerância da Mesa, estamos permitindo o enca
minhamento de votação em destaque, coisa que o 
Regimento da Casa não permite. O encaminhamen-

to da votação é feito anteriormente, quandc é sub
metido o projeto à votação. 

Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr'as e Srs. Senadores, o parecer do 
Senador Lúcio Alcântara é bastante abrangente. Te

\nho a impressão de que o Senado. dfi República, 
aprovando esse parecer, em que as pessoas que 

· não desejam, após a sua morte, doar seus órgãos 
devem declará-lo expressamente, estará seguindo o 
sentimento de solidariedade da família brasileira. 
Acredito que a maioria das pessoas do nosso Pafs 
doarão os seus órgãos para, após a sua morte, sal
var a vida dos seus semelhantes. 

Considero muito bom e aprovo o parecer do 
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sras e Srs. Senadores, vou ser breve por 
vários motivos. Um deles, porque V .Ex& acabou de 
dizer que está sendo uma liberalidade encaminhar
se a votação de destaque. Concordo com isso. 

Na realidade, estou convencido, pela quantida
de de Senadores que estão no plenário e tora dele, 
que a decisão vai ser dada por aqueles que não par
ticiparão de nenhuma discussão. Acho, por exemplo, 
que o nobre Senador Roberto Requião também está 
encaminhando no mesmo momento que eu. 

Estamos todos aqui dando o nosso voto, ou ten
tando explicar o que vamos fazer, porque não somos 
donos da decisão, que é do Colegiada. Cada um vê o 
assunto pelo seu prisma, pelo seu Estado, pela sua 
condição financeira, pela sua vivência com o povo. 

Faço uma pergunta, antes de mais nada: será 
que tudo que é dito aqui é em benefício do pobre, 
daquele que não pode comprar órgão? E o pobre 
consegue entrar no hospital? Eu me pergunto, pois 
não é o pobre que está no hospital esperando por 
um órgão. Ele nem conseguiu entrar. 

Pergunto-me, ainda: tenho o direito de dispor 
da parte física do povo brasileiro, que não me deu 
autorização para fazer isso? E o que dizer do ho
mem do interior que vem para a cidade - onde os 
transplantes sempre são realizados-, aqui é atrope
lado e o médico diz que não tem cura, que podem ti
rar-lhe os órgãos? Quantos processos vamos ter, ao 
final, de famílias que d:rão que tiraram os órgãos do 
seu parente antes que ele estivesse morto? 
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Tudo isso é uma realidade e todas essas in
dagações culminariam com uma pergunta: será 
que algum dos Srs. Senadores se conformaria se 
tivesse um filho atropelado e, chegando ao hospi
tal, constatasse que já lhe haviam retirado os ór
gãos? Será que concordaria que o médico estava 
certo em retirar os órgãos do seu filho antes que 
pudesse vê-lo, antes de ter certeza que não era 
possível salvá-lo? 

Se penso isso em função dos Srs. Senadores, 
também o faço em função do povo. Mais ainda em 
função do povo, porque, na realidade, os órgãos reti
rados não serão os dos ricos, mas os do povo, da
queles que nem sabe que não são mais donos do 
seu corpo depois da morte, porque os Senadores da 
República já decidiram isso. 

Voto contra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
) a palavra ao nobre Senador V~dmir Campelo. 

I O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srlls e Srs. Senadores, a adoção do prin-

, cípio da doação presumida, sem dúvida nenhuma, é 
a maneira mais eficaz para o aumento da oferta, 
desde que obedecidas algumas ações como essas 
que constam do substitutivo do Relator. 

Que fique claro que não se trata de questão ju
rídica, mas, sim, de questão ética e, principalmente, 
cultural. 

O substitutivo do Senador Lúcio Alcântara é 
um avanço. 

A Bancada do PTB discutiu com profundidade 
esse assunto, chegando à conclusão, inclusive fe
chando questão por unanimidade, pela. aprovação 
do substitutivo do Senador Lúcio Alcântara. 

De forma que encaminhamos favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra, ao Senador Laura Campos, para encami

. nhar a votação. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre

, sidente, Sr'ls e Srs. Senadores, parece-me que esta-

;
: mos diante de uma opção muito limitada. A doação 
voluntária limita e restringe o número de transplan
tes possíveis; a presumida amplia este número. Al-
guns, aqueles que optam pela voluntária, talvez prefiram 
doar seus órgãos aos vermes; enquanto os outros, que 
adotam o princípio da doação presumida, preferem doá
ias ao próximo, ao invés de doá-los aos vermes. 

Fico, com o próximo. Fico com a doação presu
mida, de acordo com o parecer do ilustre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, 
pois vamos proceder à votação. Conforme consta do 
painel, a votação será dos arts. 42 e 511 do substituti
vo, destacados. 

O pedido de destaque foi para o art. 42 • Mas, 
na forma regimental, estende-se ao art 511, por trata
rem de matérias conexas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
. dente, peço a palàvra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srlls e Srs. Senadores, pediria que a Mesa esclare
cesse bem o processo de votação. Quem quer votar 
a favor do substitutivo do Senador Lúcio Alcântara, 
ou seja, da doação presumida, vota "sim" ou "não"? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quase 
ao final do meu mandato nesta Casa, vou repetir o 
que sempre fiz. A decisão submetida ao plenário re
fere-se à matéria dos arts. 411 e 511• Os que forem fa
voráveis aos arts. 42 e 511 votarão "sim"; os que fo
rem contrários votarão "não". 

A SRA. EMÍUA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES - Sr. Presiden
te, quem vota "sim" aos arts. 411 e 511 está contra o 
Senador Lúcio Alcântara, portanto, com a posição 
do Senador Jefferson Peres, retomando a posição 
da Câmara; quem votar "não" estará apoiando, na 
íntegra, o projeto do Senador Lúcio Alcântara. Esse 
é o entendimento que estamos tendo. Está certa a 
nossa posição, Senador. Estamos votando o desta
que do Senador Jefferson Peres, que é para preva
lecer a posição da Câmara. Quem, portanto, votar 
com o Senador Jefferson Peres, que apóia a propos
ta da Câmara, vota "sim"; quem apóia, na íntegra, o 
Senador Lúcio Alcântara, que é a posição do Sena
do já votada uma vez e que agora está sendo ratifi
cada, deverá votar "não". 

Nós, da Bancada do PMDB, votamos "não". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Reitero, 
mais uma vez, que o Plenário sempre decide sobre 
a matéria. Se votarmos "sim", manteremos os arts. 
42 e 511 do substitutivo da Câmara dos Deputados, 
ambos com parecer contrário do Relator. Quem vo
tar "não" rejeita os referidos arts. 42 e 52

• 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. E~. pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sei 
que não se trata de um encaminhamento normal. 
Mas, como o debate foi entre doação presumida e 
voluntária - embora não concorde com o termo •vo
luntária" -, ao invés da orientação ser no sentido de 
suprimir os arts. 411 ou 511 da Câmara ou do Senado, 
solicito que a Mesa - é lógico que esse é um enca
minhamento informal - estabeleça a votação em ter
mos de quem seja a favor da doação presumida ou 
a favor da doação voluntária. Sei que esse procedi
mento não está de acordo com o encaminhamento 
formal, mas essa é uma dúvida que está permeando 
todo o Plenário do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE {Jqsé Samey) - O Presi
dente não faria essa injustiça para com os Srs. Se
nadores. De modo que os arts. 411 e 511 estão aí distri
buídos nos avulsos da Casa. Há parecer. Então, a 
Mesa não vai orientar 01zendo que se deve votar de 
uma maneira ou de outra. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. 
Ex- não estará indo contra o Regimento, tampouco 
contra nenhuma obtusidade do Plenário, ao dizer 
concretamente como se vota. Quem quiser manter o 
substitutivo do Senador Lúcio Alcântara, votará 
"não"; quem quiser manter o substitutivo da Câmara, 
"sim". 

O SR. PRESIDEN"."E (José Sarney)- V. Ex
entendeu o Regimento. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, o PTB vota com o Senador Lúcio Alcân
tara. Vota "não". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-SE) - O 
PT está liberado. Eu, particularmente, voto com o 
Senador Lúcio Alcântara. Voto "não". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr. 
Presidente, em se tratando de decisão de foro ínti
mo, a questão está aberta no Partido Progressista 
Brasileiro. Voto "sim". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB abre a auestão, Sr. Presidente. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) -
Sr. Presidente, o PMDB abre a questão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pre
sidente, pessoalmente, votarei "sim", mas considerei 
a questão aberta à Bancada do PFL. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) - Voto 
"não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sam~y) - A Mesa 
so)icita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu
gares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, a vo
tação é como sempre. Isso daqui fica para outra vez. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perfeita
mente. 

Procede-se à votação 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Benedita da Silva 

- Bernardo Cabral - Edison Lobão - Élcio Alvares -
Epitácio Cafeteira - Fernando Bezerra - Francisco 
Escórcio - Geraldo Melo - Hugo Napoleão - lris Re
zende - Jefferson Peres - João Rocha - Josaphat 
Marinho - José lgnácio Ferreira - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Roberto Requião- Romeu Tuma
Ronaldo Cunha Uma- Waldeck Omelas. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Antônio Carlos Valadares- Artur da Távola

Beni Veras - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Cacildo Maldaner- Coutinho Jorge- Emnia Fernan
des - Esperidião Amin - Raviano Melo - Francelina 
Pereira - Freitas Neto - Gerson Carnata - Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira -
Humberto Lucena - João França - Joel de Hollanda 
- Jonas Pinheiro -José Agripino- José Alves -
José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira- José 
Roberto Arruda - Júnia Marise - Lauro Gampos -
Lucídio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho
Nabo r Júnior- Ney Suassuna- Osmar Dias- Pedro 
Simon- Rarnez Tebet- Regina Assumpção- Re
nan Calheiros - Roberto Freire - Romero Jucá -
Sérgio Machado - Teotónio Vilela Rlho - Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
sim 21 Sr.s Senadores; e não 43. 

Houve uma abstenção. 
Total: 65 votos. 
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Foi mantido o texto do Senado e rejeitado o 
texto da Câmara dos Deputados. 

São os seguintes os artigos 42 e 52 re
jeitados: 

Art. 411 São considerados doadores as pessoas 
que fizeram constar da Carteira de Identidade ou da 
Carteira Nacional de Habilitação a expressão "doa
dor de órgãos ou tecidos·. 

§ 111 Será gravada, de forma indelével e invioiá
vel, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira Na
cional de Habilitação, a opção por uma das alternati
vas: "doador de órgãos ou tecidos"; "não-doador de 
órgãos e tecidos"; "sem definição". 

§ 211 A gravação de que trata este artigo será 
obrigatória em todo o território nacional a todos os 
órgãos de identificação civil e departamentos de 
trânsito, decorridos trinta dias da publicação desta 
lei para os documentos tirados pela primeira vez. 

§ 311 O portador da Carteira de Identidade Civil 
ou de Carteira Nacional de Hábilitação emitidas até 
a data a que se retere o parágrafo anterior poderá 
manifestar sua vontade de doar ou não tecidos, ór
gãos ou partes do corpo após a morte, comparecen
do ao órgão oficial de identificação civil ou departa
mento de trânsito para proceder à gravação da sua 
opção. 

§ 411 A manifestação de vontade feita na Car
teira de Identidade ou na Carteira de Habilitação 
poderá ser reformulada a qualquer momento, re
gistrando-se, no documento a nova declaração de 
vontade. 

§ 5; No caso de dois ou mais documentos le
galmente válidos com opções diferentes quanto à 
condição de doador ou não, do morto, prevalecerá 
aquele cuja emissão for mais recente. 

Art. 511 A remoção post mortem de tecidos, ór
gãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente in
capaz ou da que se houver declarado "sem defini
ção" na Carteira de Identidade ou na Carteira de Ha
bilitação poderá ser feita, desde que permita expres
samente por ambos os pais ou por seus responsá
veis legais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 118, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n11 19, de 1997) 

Projeto de Resolução n11 118, de 1996, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que alte
ra o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto e as emendas; e da Direto
ra, sobre as emendas de Plenário. 

A Presidência esclarece que a matéria ficou 
sobre a mesa durante cinco dias úteis, quando to
ram oferecidas 39 emendas à proposição. 

Nos termos do art. 140, designo o nobre Sena
dor Ney Suassuna para proferir parecer· sobre o pro

. jeto e as emendas de plenário, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Quero fazer um apelo aos Srs. Senadores 
para que permaneçam em plenário, pois estamos 
votando uma matéria que diz respeito ao funciona
mento da Casa e que tem repercussões, no pre
sente e no futuro, sobre o desempenho dos traba
lhos do Senado. Por isso, pediria aos Srs. Sena
dores que permanecessem no plenário, acompa
nhassem a votação e discussão da matéria, pois 
se trata de uma das matérias de caráter adminis
trativo mais importantes submetidas ao Plenário 
da Casa. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassu-
na. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr'ls e Srs. Senadores, trata-se de um projeto 
de autoria da Comissão Diretora, que altera o Regu
lamento Administrativo do Senado Federal e dá ou
tras providências, e emendas, configurando uma 
proposta de modernização e reforma administrativa 
do Senado Federal. 

O Programa de Modernização foi uma das 
preocupações da atual Mesa, sob a Presidência do 
Senador José Samey, e teve a relataria do Senador 
Renan Calheiros. Para ultimar esse projeto, criou-se 
um grupo de trabalho da reforma, que trabalhou du
ramente por todo o período do mandato da atual 
Mesa. 

Não bastando isso, contratou-se a Fundação 
Getúlio Vargas, que, durante muito tempo, por 
meio de workshops, tez ponderações não só em 
relação a cada diretoria, como às chefias de gabi
nete. Enfim, tez todo um levantamento da estrutu
ra existente, do que era preciso mudar e do que 
seria o ideal. 

Portanto, é um projeto que, de longa data, 
vem sendo maturado, e, por essa razão, a Comis
são Diretora sentiu-se muito tranqüila em apresen
tá-lo. 
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Hoje, na Comissão Diretora, Sr. Presidente, 
sr-5 e Srs. Senadores, houve ainda uma série de 
discussões, que nos levaram a fazer algumas altera
ções no projeto que V. E~ têm. A principal se deve 
ao Instituto Legislativo Brasileiro, que, sendo uma 
transformação do Cedesen, passa a ter a preocupa
ção com a área tecnológica administrativa e de trei
namento, como também com a formação de quadros 
para os Parlamentos, seja em nível municipal, seja 
em nível da nossa própria Casa,.seja em nível esta- _ 
dual e, principalmente, na ajuda aos Parlamentos 
dos países vizinhos. 

Hoje, o nosso Senado já presta assessoria à 
Venezuela, ao México, à Guiné-Bissau e, recente
mente, à Argentina; mas, com toda certeza, se cria
do este Instituto, teremos condição de abrir a assis
tência a todos os demais Parlamentos e, principal
mente, receber recursos do BIRD e da Unesco. 
Quando o Presidente Samey pediu auxílio para que 
fortalecêssemos mais ainda es5a interação, o BIRD 
informou que conseguiria recursos, desde que abrís
semos aos demais países. Por essa razão, estamos 
fortalecendo essa interação. 

Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, eu 
queria deixar patente que, nessa transformação, 
estaremos economizando no projeto total, entre o 
que existe hoje no Senado e o que está sendo 
apresentado, R$662 mil em economia direta; tam
bém haverá economias indiretas, seja pelo plane
jamento estratégico, seja pelas obras que agora 
passarão a ser planejadas, que não mais poderão 
ser feitas à revelia ou porque o órgão •a• ou "b" 
quis fazer; agora, tudo estará sendo coordenado e 
controlado. 

:.-.~ão, esse Instituto teve a transformação 
hoje; estou fazendo essa observação, porque 
hoje, na sessão da Mesa Diretora, chegamos à 
conclusão de que era preciso haver uma supervi
são permanente dos Senadores. Foi incluído um 
Conselho de Supervisão dos Senadores que terá 
pmpo;cionalidade dos Partidos. Portanto, esse 
Instituto terá a permanente fiscalização e supervi
são dos Srs. Senadores que estarão dizendo qual 
será a linha de atuação e estarão não só planejan
do, como criticando e avaliando as ações que fo
rem feitas. 

Um outro item, Sr. Presidente, também foi co
locado em relação às edições. Hoje, temos um siste
ma que diferencia as edições onde elas estão sendo 
feitas com o material da Gráfica. Com a fusão, na 
área das Edições Técnicas, teríamos a economia da 
ordem 75% só pela padronização. Então, do ponto 

de vista econômico se justifica plenamente. No en
tanto, existiu a preocupação de que pudesse haver 
uma modificação e uma queda do nível dessas edi
ções. Diferentemente do que está no projeto dos 
Srs. Senadores, a Relataria acatou a criação de um 
Conselho Editorial que teria três servidores da Casa 
e mais dois notáveis. De forma que esse Conselho 
Editorial, permanentemente, zelará para que não 
caia de maneira nenhuma o nível das edições técni
cas hoje existentes. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em rela
ção ao projeto que V. Ex-s têm em mãos, havia 
sido colocado que já entraríamos na equiparação 
do que hoje ocorre no Poder Judiciário e também 
na Câmara, em que as gratificações ficariam fora 
do teta. Retiramos esse item porque ele merece 
um estudo isolado e a Mesa, na próxima reunião, 
fará um outro documento que submeterá aos Srs. 
Senadores. 

São esses os problemas que têm relação com 
a versão que os senhores têm em mãos e, dessa 
forma, estamos efetuando uma reforma que tende a 
dar mais dinamismo, não traz modificações que se
jam drásticas, mas cria uma economia direta da or
dem de R$662 mil e, indireta, de uma quantia muitas 
vezes superior a essa. 

Esse projeto busca dar ao Senado Federal 
uma estrutura ágil e dinâmica de forma que possa
mos, daqui por diante, ter realmente uma Casa mais 
atuante, com uma administração mais coordenada e 
facilitada. 

Por todas essas razões que acabo de apresen
tar e por essas modificações que informo que ocor
reram na reunião de hoje, somos de parecer favorá
vel. Solicitamos a nossos Pares que nos auxiliem, 
dando à Casa a estrutura que ela precisa e deve ter. 

É o seguinte o parecer na íntegra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer conclui favoravelmente pelo projeto, apresentan
do emenda de Relator, de n2 40, enquanto as 
emendas de Plenário, favoravelmente, às Emen
das n2s 2, 6, 8, 1 O, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 
30, 33, 34, 35, 36 e 39; favoráveis, com subemen
das, às Emendas n2s 4, 5, 9, 19, 21, 23, 24, 27, 37 
e 38; contrário às Emendas n2s 1, substitutiva, 7, 
14, 17 e 26 e pela prejudicialidade das Emendas 
n2s 3, 18, 28, 29, 31 e 32. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 
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Pareceres sobre o Projeto de Resolução n° 118, de 1996, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que altera o Regulamento 
Administrativo do Senado Federal e dá outras providências, e sobre as 
emendas oferecidas em Plenário. 

I - Parecer de Plenário, sobre o Projeto e as emendas, 
em substituiçao à Comlssao de Constituiçao, Justiça e 
Cidadania. 

RELATOR: Senador NEY SUASSUNA 

I - RELA TÓRIO 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Resolução no 
118, de 1196, de autoria da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal e dá outras providências, e Emendas, configurando 
urna proposta de modernização e reforma administrativa do Senado Federal. 

O programa de modernização da atividade legislativa e da estrutu
ra adnunistrativa e organizacional do Senado constitui um dos pilares da atual 
Legislarura, sob o comando pessoal do Presidente José Sarney e Relatoria do Se
nador Renan Calheiros, que não têm poupado esforços a fim de dotar a Casa de 
processos mais eficazes de elaboração das leis e de rotinas, procedimentos e re
cursos tecnológicos mais eficientes e de baixo custo; para melhorar o desempe
nho da missão do Senado Federal. 

A referida proposta representa a conclusão de um trabalho que 
teve início com o Grupo de Trabalho de Reforma e Modernização. do Senado Fe
deral, cnado pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1995, e instalado em 8 de 
março de 1995. O Grupo, do qual fizemos parte, realizou um amplo levantamento 
de dados e informação sobre o funcionamento do Senado, com a participação de 
uma equipe de técnicos na elaboração de um diagnóstico· sobre a situação existen

te. recebeu e analisou sugestões e propostas de senadores e funcionários e desen
volveu um questionário que foi remetido a todos os senadores, o qual possibilitou 
sistematizar as suas opiniões sobre os principais aspectos da estrutura e àQ funci
onamento do Senado. Além disso, o referido Grupo promoveu um Seminário so
bre a cnse dos parlamentos e reuniões com as chefias das áreas administrativa e 
legislativa do Senado. 
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A experiência do Grupo de Trabalho foi relatada no liwo intitula
do "Reengenharia do Legislativo" que, entre inúmeras sugestões, recomendou 

que se desse continuidade ao planejamento estratégico deflagrado pelo Grupo de 
Trabalho, sugerindo a contratação de consultona externa e a instalação de uma 
Assessoria Especial de Modernização, ligada à Presidência do Senado e funcio
nando como mterface junto à consultaria externa, para elaboração e implementa
ção das demais etapas de mudanças planejadas e dos necessários rearranJOS in

ternos na estrutura organizacional, nas suas normas e procedimentos e em qual
quer ponto do sistema onde tenham sid~ detectadas disfunções. 

Cabe assinalar que a referida proposta de modernização e reforma 
administrativa apresenta um novo modelo de adequação organizacional para a 
Casa e é fruto do trabalho da Fundação Getúlio Vargas em articulação com a As

sessona Especial de Modemtzação do Senado. A firma de consultona externa 
contratada promoveu dois workshops com diretores e vários chefes de gabinete e 

fez visitas permanentes aos órgãos para obter o seu próprio diagnóstico e formu
lar suas sugestões de acordo com o saber técnico-cientifico que a distingue. 

Cabe assinalar aqui que. em nenhuma outra gestão, houve tanta 

atividade legislativa quanto na atual, em parte porque o Grupo de Trabalho de 
Reforma e Modemtzação do Senado diagnosticou e recomendou a eliminação de 

inúmeros obstáculos à eficiêncta e eficácia do processo legislativo. As sugestões 

foram acatadas pelo presidente e o resultado foi um empenho nunca visto nos tra
balhos legislativos no Plenário e nas Comissões e uma agilização enorme da 
pauta de votações, o que, de resto, é reconhecido por todos os meios de comuni

cação que acompanham os trabalhos do Senado. 

Cabe ressaltar que. no plano da disserrunação da informação legis

lativa. o Senado deu passos largos na atual gestão. podendo destacar a Constitui
ção e o Regimento Interno em rede, a edição diária do DCK o Senado em Linha 
Direta. a Agência Senado Rádio Sat. o Jornal do Senado, a TV Senado e, proxi
mamente, a Rádio Senado FM. 

Esses resultados favoráveiS nos planos legislanvo e informativo Já se fizeram 
acompanhar de algumas medidas concretas na área administrativa. tais como a 
modernização na área de compras, material e patrimônio; introdução do calendá

rio de compras e centralização das compras, já decidida por Ato da Com1ssão 
Diretora no I 7, de 1995. O presente Projeto de Resolução consolida e amplia es
sas ações administrativas movadoras, formulando uma nova fisionorma orgaruza
cional para o Senado, com o objeuvo de reduzir custos e tomar o Senado uma 

instituição eficiente, cujo funcionamento esteJa calcado nos modernos pr ·cipios 

de administração. 

II- ANÁLISE 

1 - Do Projeto 

Na sua JUStificação. a Comissão Diretora argumenta que, de forma 
resumida. as seguintes prem1ssas básicas none1am a apresentação da proposta 
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1) compete à Comissão Díretora, através de atos normativos, de
finir objetivos e estabelecer díretrizes, políticas e metas para serem cumpridas 

pela Administração; 

2) cabe a uma Assessoria de Planejamento e Modernização Ad
ministrativa, órgão técnico em nível de assessoramento superior, ligado à Comis
são Diretora, formular as políticas de modernização administrativa, de recursos 
humanos, de informação e de planejamento estratégico do Senado Federal como 
um todo, em articulação com representantes das unidades envolvidas; 

3) a Administração da Casa -deve estar voltada para o eficiente 

atendimento da missão constitucional do Senado Federal e da atuação político
parlamentar dos senadores; 

4) redefinição das atribuições da Diretoria-Geral como órgão de 
execução e coordenação central da Administração; 

5) revitalização do Conselho de Administração com vistas a asse
gurar uma visão harmoniosa para a implementação dos programas e projetas para 

a Instituição como um todo; 

~ 6) no âmbito operacional, a Administração reger-se-à pela profis
sionalização da gerência, via especialização e aperfeiçoamento; 

7) valorização do servidor, tendo como carro-chefe a formação 
profissionalizante, a reciclagem e o treinamento; 

8) definição centralizada das políticas e estratégias de recursos 
humanos para a Instituição como um todo; 

9) adoção da gestão descentralizada, estimulando a mtegração das 
unidades administrativas e a co-participação nas decisões; 

1 O) enxugamento da máquina -administrativa, favorecendo a ab
sorção, extinção, fusão, incorporação e redução da estrutura, tanto em níveis hie
rárquicos, quanto em número de unidades administrativas, resultando em redução 
de custos e aumento da eficiência, eficácia e efetividade nas açõ<:s administrati
vas; 

11) o msumo dos processos legislativos - a informação - recebera 
atenção especial, de forma que a política de informação e o tratamento desta pos
sam colocar à disposição da Instituição indicadores jurídicos e econômico-sociais 
de toda ordem, confiáveis, atualizados e com extrema rapidez. À Assessoria de 
Planejamento e Modernização Administrativa, em articulação com a Subsecreta
ria de Informações e Pesquisas e as Consultarias Legislativa e de Orçamentos 
Públicos e de Fiscalização, competirá a coordenação da política de informação do 
Senado, através da formulação de um Plano Anual de Informação, e caberá a to
das as unidades do Senado, tanto da área legislativa, quanto da administrativa, 

dar o tratamento e a mdexação da informação: 

12) adaptado ao novo modelo proposto, o Prodasen como órgão
meio fornecerá o apoio tecnológico para a operacionalização do Plano de Infor
mação; 

13) as estruturas e sistemas operacionais e de assessoramento de
vem estar onentados para o bom desempenho da missão do Senado. ou seJa. para 
a ação dos senadores, tanto no plano legislativo_ quanto no político-parlamentar: 
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14) implantação de um programa de qualidade totaL buscando 
aperfeiçoar permanentemente o produto das diversas unidades admimsrrauvas. 

As vantagens que o Projeto apresenta para a Casa, são as seguin-
tes: 

1) o projeto pnoriza a missão do Senado com ênfase no atendi
mento da atuação político-parlamentar dos senadores, através de uma bem defini
da função Informação e da transformação de seu gabinete, que, de mero órgão de 
apoio, passa a ser unidade de assessoraníenfo a seu titular, abrangendo as ativi
dades legislativa, parlamentar, fiscalizadora, política e de divulgação social da 
atuação do senador; 

2) o projeto restabelece que, através de Ato da Comissão Direto
ra, será definida uma equânime distribuição de atividades entre todos os seus 
membros, eliminando a permanência de conflitos entre o Colegiada e a 1 • Secre
taria, que hoje centraliza quase todas as decisões por força da delegação conce
dida em 1972. Portanto, as competências administrativas do Primeiro-Secretário, 
por delegação-da Comissão Diretora, somente continuarão em vigor até a conclu
são dos trabalhos da atual Sessão Legislativa; 

3) o projeto objetiva enfatizar o planeJamento estratégico e a for
mulação de políticas permanentes de modernização, ao conferir a sua elaboração 
a um órgão especializado (Assessoria de Planejamento e Modernização Adminis
trativa), constituído de técnicos de alto nível, em articulação com todos os órgãos 
da Casa; 

4) o projeto transforma o gabinete dos senadores e lideranças, de 
uma simples unidade logistica, num órgão de assessoramento direto ao senador 
para cumprimento da atividade legislativa, parlamentar, fiscalizadora, política e 
de comunicação social deste: Pela proposta, essa unidade fica tainbétn encarrega
da de prover o suporte administrativo e logistico necessários à sua atuação. O 
projeto delega à Comissão Diretora a competência para fixar a infra-estrutura e 
os recursos humanos, matenais e financeiros necessários ao funcionamento dessa 
importante unidade administrativa; 

5) o proJeto, além disso, profissionaliza a Administração mediante 
o fortalecimento do Órgão Central de Coordenação e Execução (atual Diretoria 
Geral), subordinando-o, tod~via, às diretrizes, políticas e metas emanadas da 
Comissão Diretora, a quem cabe a superior supervisão e fiscalização da gestão. A 
esse órgão central o proJeto reservou o papel de coordenação central do Senado 
Federal como um todo. visando à unidade de comando e uniformidade de proce

dimentos, normas e rotinas, eis que se revelou ineficiente a autonomia atual dos 
Órgãos Supervisionados em executar atividades passíveis de centralização 
(serviços geraís, manutenção predial, compras de materiais comuns a toda a 
Casa, gestão de recursos humanos, treinamento. área jurídica etc.); 

6) a profissionalização da gerência e do corpo funcional e o forta
lecimento do Órgão Central de Coordenação e Execução deverão liberar a Co
missão Díretora para desempenhar as funções magnas de que está mvesuda, a 
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saber: a definição de objetivos; o estabelecimento de diretrizes, políticas e metas 
para serem cumpridas pela Administração; a supervisão e a fiscalização da ges
tão, trazendo a garantia de que está havendo um eficiente atendimento da missão 
do Senado e satisfação dos Senadores no que se refere à sua atuação político
parlamentar. Com a profissionalização da administração, os servidores receberão 
inúmeros beneficies, tais como formação, treinamento e capacitação, um novo 
plano de cargos e carreiras, com padrão s3larial compatível, e regulamentação da 
gratificação de especialização; 

7) o projeto simplifica a estrutura da organização, reduzindo.-:de 5 
para 4 níveis hierárquicos, a saber: Diretoria, Secretaria, Subsecretaria e Serviço. 
Com a extinção das Seções, passam os seus titulares a exercer função de assesso
rarnento dos Serviços a que estão subordinados, sem nenhum prejuízo financeiro 
para seus ocupantes; o Senado Federal ganha com diminuição da burocracia, agi
lização do processo decisório e fortalecimento da autoridade gerencial; 

8) o projeto unifica atividades hoje desenvolvidas de forma parcial 
e triplicada, já que existem na estrutura organizacional do Senado e de seus ór
gãos supeNisionados, especialmente nas áreas de treinamento, administração de 
pessoal, c~mpras e serviços juridicos. A centralização dessas atividades acarreta
rá redução de custos e, no caso da gestão dos recursos humanos, levará a um 
tratamento mais uniforme quanto à política de salários e beneficias; 

9) o projeto objetiva promover práticas colegiadas de gestão e 
planejamento, através da revitalização do Conselho de Administração, como ór
gão consultivo e planejador da administração, e da forma de atuação estabelecida 
para a Assessoria de Planejamento e Modernização Administrativa; 

I O) o projeto incorpora a estrutura do Cegraf à do Senado, em ní
vel de Secretaria, com implicações de eliminação dos setores administrativos co
muns, além das vantagens de propiciar melhoria e maior integração da gestão da 
informação, redução de custos, simplificação das estruturas organizaciOnais, atra

vés da aglutinação de órgãos afins, e fortalecime.JtO do órgão de coordenação 
central da Administração. Convém, ainda, frisar que certas unidades do Cegraf 
não foram exintas pelo projeto, de plano, porém deverão ser aglutinadas ou sirn
plemente exintas a médio prazo, à medida que inovações tecnológicas forem sen
do desenvolvidas para o setor industrial gráfico, possibilitando aquisição de equi
pamentos mais sofisticados e, conseqüentemente, redução da mão-de-obra que 
poderá ser absorvida por outras unidades administrativas do Senado; 

li) o projeto objetiva efetivar a reestruturação da área de Comu
nicação Social para adequá-la às novas exigências de atuação do Senado, quanto 
ao escopo de atividade e ao formato do processo de trabalho; 

12) a criação do Instituto Legislativo Brasileiro- ILB é um com
ponente essencial do programa de modernização do Senado Federal. Segundo o 
projeto, o ILB terá a missão de planejar, desenvolver e executar atividades de 
pesquisas, desenvolvimento de proJetes, estudos, seleção, treinamento e consul
taria. Ao ILB caberá, igualmente, promover a valorização do servidor nas dimen
sões profissional, social e humana, tendo como carro-chefe a formação profissio-
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nalizante, a reciclagem e o tremamento, bem como implementar projetas que cui
dem da motivação do servidor, acoplando o plano de carreira com uma politica 
definida de admissão, desenvolvimento, alocação, avaliação de desempenho e 
recompensa do servidor. A concepção desse órgão toma possível que todas as 
forças, material humano e toda a experiência acumulada do Senado possam estar 
a serviço da democratização desse conhecimento para outros parlamentos, consti
tuindo-se num empreendimento ímpar na história legislativa. Finalmente, além de 
incumbir-se do plano integrado de treinamento dos recursos humanos do Senado 
Federal corno um todo, notadarnente na alfabetização do corpo funcional quanto à 
familiarização com os .mftwares disponíveis na rede interna de informática, o IT..B 
deverà estar apto a desenvolver progr-olllas de capacitação e desenvolvimento de 
recursos humanos de nível estrategico (consultores, assessores e gerentes), bem 
como a promover programas de estudos avançados em convênio com outros par
lamentos do Pais e do estrangeiro. Como órgão central de treinamento para a 
Instituição, o ILB deverà substituir os três atuais setores encarregados da capaci
tação funcional dos servidores, justificando a sua extinção. Tendo em vista que o 
instituto deverà estar organizado por gerências de projetas, os atuais setores de 
treinamento profissionalizante do Cegraf e do Prodasen estarão representados 
respectJVamynte por um gerente de projeto conhecedor das caracteristicas técni
cas e da missão desses órgãos; 

13) por fim, sem aumento de despesa, o projeto engloba, sob o 
comando do gabinete das Secretarias e Subsecretarias, todas as unidades de 
apoio ao titular para garantir melhor funcionalidade e racionalidade das ativida
áes, pnncipalmente no que diz respeito à identificação da responsabilidade funci
onal; 

14) o projeto enfatiza o atendimento prioritàrio às necessidades 
internas do Senado. À Comissão Diretora compete disciplinar a relação do Sena
do Federal com o público externo, caso a caso (serviços gràficos, utilização de 
recursos da Biblioteca, convênios do Prodasen, distribuição de avulsos e outros), 
visto que a Instituição ainda carece de aperfeiçoamentos para o atendimento estri
to das suas necessidades internas; 

15) o projeto introduz inovações radicais, na adoção de uma polí
tica de informação, expressa nos Planos Anuais de Informação. Na área da in
formação, a firma de consultaria externa contratada (FGV) detectou talvez amai
or lacuna existente na estrutura do Senado. Ao descrever a função Informação, a 
FGV identificou fragilidades nos três grandes conJuntos de atividades que tratam 
da função informação no Senado, a saber: o plane;amento, a tecnologw e o tra
tamento. 

Quanto às atividades de planetamento, a FGV recomenda que sejam feitas por 
órgão do mais alto nível possível dentro do Senado Federal. Em consonância com 
a recomendação da contratada, o projeto cria a Assessoria de Planejamento e 
Modernização Administrati·:a, com a missão, entre outras, de desenvolver uma 
matriz de informações gerenciadas, em articulação com as Consultarias Legislati
va e de Orçamentos e de Fiscalização e a Secretaria de Informação e Documenta
ção. A ex c ;ução das atividades básicas relativas à implementação das diretrizes 
emanadas desse órgão deve estar dividida entre a unidade de informática 
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(Prodasen), as unidades envolvidas no tratamento da informação e as áreas usuá
nas da mformação. 
Quanto a recno/oy:ra da informação, a contratada detectou mau uso desse suporte, 
recomendando que se deva explorar as novas tecnologias que derrubaram as bar
reiras amda vigentes nos sistema em uso e constatando que não existe um Siste
ma de Informações Gerenciais para fornecer apoio à Administração, que não 
existe urna Matriz de Informações que oriente a busca e o tratamento dos dados 
relevantes à atuação do Senado e que não hà integração entre os aplicativos utili
zados no apoio ao processo legislativo, os quais não exploram as tecnologi~ já 
disponíveis nem estão orientados para ·processo, mas sim para automatizar tarefas 
isoladas e armazenar textos. Para o cumprimento de toda essa agenda de inova
ções, a FGV sugere a reestruturação do Prodasen. Em consonância com a propos
ta da contratada, o projeto reproduz, sem alterações, a nova estrutura organizaci
onal para o Prodasen, definindo claramente a sua missão e o âmbito da sua atua
ção. 
Quanto ao rraramemo da informação, a FGV recomenda que esta atívidade seja 
feita em tempo real e de forma descentralizada, diretamente pelas áreas usuárias 
da informação, que pode ser dos seguintes tipos: legislativa, administrativa, pro
cessual e faétual. Ao Prodasen cabe prover os recursos tecnológicos e o suporte 
técmco para a realização das atividades relaciOnadas com a informação no âmbito 
do Senado Federal, bem como desenvolver os sojtwares necessários à missão da 
Casa e promover a familiarização dos usuários com os recursos disponíveis. O 
mapeamento das necessidades de informação das diversas áreas da Casa e a pro
posta de política de informação do Senado, consubstanciada no Plano Plurianual 
de Informação à Comissão Diretora, são ativídades a serem desempenhadas pela 
Assessona de PlaneJarnento e Modermzação Administrativa, em articulação com 
as unidades envolvidas no processo, com o auxílio da matriz de dados gerencia
dos. O proJeto. por sua vez. mantém todas essas recomendações. 

2 - Al\ÁLISE DAS EMENDAS 

2.1 - Relatório 
Ao ProJ~to de Resolução no 118, de 1996, de autoria da Comissão 

Diretora foram apresentadas 39 emendas. a saber: 

Emenda no O 1 - Substitunva mtegral, do Senador Odacir Soares; 
Emenda no 02 - De adequação à técmca legislativa. do Senador Lúcio Alcântara; 
Emenda no 03 - Modificativa. do parágrafo úmco do art. 9°, do Senador Guilher-

me Palmeira: 
Emenda no 04 - Substitutiva, da Subseção I. da Seção IIL do Capítulo II, do Títu

lo II, do Livro I, do Senador Bernardo Cabral; 
Emenda no 05 - Substitutiva, da Subseção III, da Seção III, do Capítulo II, do 

Título II, do Livro I, do Senador Bernardo Cabral; 
Emenda no 06 - De adequação. do Senador Arthur da Távola; 
Emenda n° 07 - Modificativa, do art. 72, do Senador Lúcio Alcântara; 

Emenda n° 08 -De adequação, suprimindo o § 2°, do art. 75, do Senador Lúcio 
Alcântara; 

Emenda no 09- Modificativa, do§ 1°, do art. 75, e da Subsção IV, da Seção IV, 
do Capitulo L do Título II, do Senador Lúcio Alcântara; 
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Emenda no 10- Supressiva, do inciso III, do§ 1°, do an. 75, do Senador José 
Eduardo Outra: 

Emenda no II- SupreSS!Va, do mciso III, do§ }0
, do an. 75, do Senador Ademir 

Andrade, idêntica a emenda no lO; 
Emenda n° 12- SupreSS!Va, do inciso III, do§ 1°, do art. 75, do Senador José Ar

ruda, idêntica a emenda no lO; 
Emenda no 13 - De adequação à técruca legislativa, do art. 81, do Senador Lúcw 

Alcântara; 
Emenda no 14 - Mod.ificativa, do § 2o do art, 89, do Senador Lúcio Alcântara;. · ·. 
Emenda no 15- Mod.ificativa, dos ans. 89 a 94, do Senador Edson Lobão; 
Emenda no 16 - De adequação à técruca legislativa, do Senador Lúcio Alcântara; 
Emenda no 17 - Supressiva, do inciso II, do art. 118, do Senador José Eduardo 

Outra: 
Emenda no 18 - Mod.ificativa, do § I o, do art. 7 5, do Senador Bernardo Cabral; 
Emenda no 19 - Mod.ificativa, do an. 134, parágrafo úmco, e aditiva de um artigo, 

do Senador Francisco Escórcio: 
Emenda no 20- Modificativa, do art. 134. e aditiva de dois anrgos, do Senadores 

, Lúcio Alcântara. Carlos Patrocíruo, João Rocha e Francisco Es

córcio: 
Emenda no 21 - Mod.ificativa, do art. 134 parágrafo único, do Senador Humberto 

Lucena: 
Emenda n° 22- Modificativa, dos ans. 140 a 142, do Senadores Lúcio Alcântara, 

Carlos Patrocínio. João Rocha. Francisco Escórcio e Humberto 
Lucena: 

Emenda no 23 - Modificativa, do Prodasen, do Senador José Arruda; 

Emenda no 24 - Mod.ificativa, do art. 179, do Senador Lúcio Alcântara: 
Emenda no 25 -De adequação à técnica legislativa. do art. 176, do Senador Lúcio 

Alcântara: 
Emenda no 26 - Supressiva. dos ans. 193, I 94 e 195. do Senador José Eduardo 

Outra: 
Emenda no 27- Modificativa, dos ans. 193 e 194, do Senador Lúcio Alcântara; 
Emenda n° 28 - SupreSS!Va, do parágrafo único, do art. 9°. do Senador José Edu

ardo Outra: 

Emenda no 29 - Modificativa. do parágrafo único, an. 9°. do Senador Gerson 
Carnata: 

Emenda no 30 - Modificativa, do parágrafo único, an. 9°. do Senador Lúcio Al
cântara: 

Emenda n° 3 I - Modificativa, do parágrafo único, an. 9°, da Senadora Regina 
Assurnpção; 

Emenda no 32 - Mod.ificativa, do parágrafo único, an. 9°, do Senador Sérgio Ma-
chado: 

Emenda no 33- Aditiva. do inciso do art. 10, do Senador Adernir Andrade: 
Emenda n° 34- Do Senador José Roberto Anuda, idêntica à Emenda 33: 
Emenda no 35- Do Senador Eduardo Outra. idêntica á Emenda 33: 
Emenda no 36 - Aditiva. do Senador Pedro Simon: 
Emenda n° 3 7 - Modificativa, da Senadora Regina Assumpção: 
Emenda n° 38- Modificativa. do Senador Bernardo CabraL 
Emenda no 39 - De adequação à técruca legislativa. do Senador LúCIO Alcántara 
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2.2 -Parecer sobre as emendas 

2.2.1 Emenda n" O I 

Parecer Pela rejeição 

A Emenda substitutiva mtegral. de autona do Senador Odacir So
ares. tem conteúdo idêntico àquela presentada e náo acolhida, por unarurnidade, 
pela Comissão Diretora, quando da discussão e deliberação da maténa naquele 
órgão técmco. tendo em vista a divergência de enfoque sobre a condução àdmi
nistrativa da Casa. 

Não obstante ter feito uso. em sua parte formal. de matéria seme
lhante à contida no projeto. o autor da emenda ateve-se exageradamente à análise 
de propostas distintas do projeto da Comissão Diretora. sem agregar contribUI
ções mais efetivas a concepção de uma proposta modemizante para o Senado 
FederaL defendendo práticas consolidadas por antiga cultura que se têm revelado 
ineficazes para possibilitar à Casa fazer avanços qualitativos nos seus processos 
legislativos,e admimstrativos 

Conforme ficou patenteado na análise ao presente Parecer, a 
Emenda descaractenza o proJeto. através de uma postura muno conservadora. 
tímida para a arual necessidade de mudança que foi diagnosticada tanto pelo 
Grupo de Reforma e Modernização Admmistrativa, quanto pela Corrussão Dire
tora. a qual sina!tzou. através do Ato no 8. de 1995, a "necessidade de mudanças 
nos processos da InstitUição ! administrativos, legislativos. fiscalizadores e políti
cos)". com a constatação de que "é fundamental o estabelecimento de outros ins
trumentos e canais de comunicação para a formação dessa nova cultura admirus
tranva que se almeJa" 

2.2.2 Emenda n" 02 

Parecer Pela aprovação 

A Emenda comge eVIdente erro de técnica legislativa. Entretanto, 
na enunciação dos amgos do Regulamento Administrativo, objeto de alteração, 
remete à recente Consolidação 

Essa numeração ha de ser entendida em termos: não' podera signi
ficar a retificação do texto de 1996. mas apenas o referencial adotado pelo autor 
da emenda. 

Com relação ao artigo 1 78, hà de considerar-se o texto da Emenda 
n° 04. que lhe introduz alterações. 

Os obJetivos da Em~nda senam obtidos com a suprêssão do texto 
sob "Titulo I" e. quanto ao Titulo IIL com a mtrodução de simples reticências 
para mdicar que a alteração refere-se apenas as competências do Diretor-Geral e 
do Secretano-Gerai da Mesa 
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2.2.3 Emenda n• 03 
Parecer: Pela prejudicialidade em face da aprovação da Emenda 

2.2.4 Emenda n• 04 
Parecer: Pela aprovação, com Subemenda. 

A Emenda proposta atende à necessidade da manutenção e me
lhoria do nível qualitativo das atividade~ a cargo da Secretaria Geral da Mesa. 

A Emenda, nos seus itens I e III, refere-se a estrutura do órgão, 
estando, portanto, acorde com o objeto do Projeto de Resolução; entretanto, no 
item II, atém-se, principalmente, a criação de funções de confiança, matéria obje
to dos arts. 6" e 7" do Projeto. 

Visando dar o mesmo tratamento à Assessoria T écníca da Direto
ria Geral, col)ferido a Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa, opinamos 
pela aprovaÇão da Emenda n• 04, com a seguinte Subemenda: 

Subemenda à Emenda n• 04 

Ao art II, do item II e do 197, do item III constantes da emenda 
_.n• 04, dêem-se as seguintes redações: 

II - Acrescentem-se ao projeto os seguintes artigos: 

Art II. São criadas 06 (seis) funções comissionadas de Assessor 
(FC-08), que integrarão, em igual número, a Assessoria Técnica da Secretaria
Geral da Mesa e a Assessoria T écníca da Diretoria-Geral. 

I 

Paragrafo Único - As funções comissionadas de que trata este ar
tigo serão consideradas como Cargos em Comissão quando seus ocupantes não 
tiverem vínculo efetivo com a administração pública. 

"Art. 197. Ao Sec:retàrio-Geral da Mesa incumbe assistir à Mesa 
nos trabalhos de Plenário; planejar, supervisionar, coordenar e controlar a execu
ção das atividades compreendidas na competência das unidades administrativas 
da Secretaria-Geral da Mesa; prestar assistência à Mesa no curso de suas reuni
ões; opinar sobre o provimento das funções comissionadas de diretores de subse
cretarias integrantes da Secretaria-Geral da Mesa; solicitar ao Diretor-Geral a 
lotação e designação ou dispensa de servidores de cargos e funções da Secreta
ria-Geral da Mesa; observar e fazer observar, no âmbito das unidades adminis
trativas do órgão, as disposições regulamentares e legais; impor penalrdades nos 
limites estabelecidos neste Regulamento: e desempenhar outras atividades peculi
ares a função, de iniciativa própria ou de ordem superior." 
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2.2.5 Emenda n• 05 
Parecer: Pela aprovação nos termos da Subemenda da Comissão 

Diretora. 

A presente Emenda tem por finalidade ampliar a acessibilidade do 
público em geral aos trabalhos desenvolvidos nesta Casa Legislativa. 

Ressalve-se o artigo que trata da ratificação do Ato da Comissão 

Diretora n• 19, de 23 de outubro de 1996, pela sua impropriedade. .· 

Ressalve-se, também, a parte que trata da criação de funções, 
tran5formação de cargos, autorização de concurso e revogação expressa de dis

positivos do Regulamento Administrativo. 

Este último assunto está insito na redação do Projeto, destinado 
exatamente a alterar o RADM, enquanto que os demais constituem matéria objeto 
dos arts. 6• e 7• do mesmo Projet_o, deve(ldo,_portanto, ser excluídas da emenda 

as ressalvas. 

Quanto ás funções de confiança decorrentes da estrutura propria
mente dita., elas se institucionalizarão mediante ajuste da Tabela constante do 
Anexo I do Projeto, acrescendo-a da quantidade especificada. 

Subemenda à Emenda n• OS 

Suprimam-se da Emenda n• 05 artigo que ratifica o Ato da Comis
são Diretora n• 19, de 23 de outubro de 1996, e artigo que revoga arts. 36 a 42 e 

280 do Regulamento Administrativo. 

2..2.6 Emenda n• 06 
Parecer: Pela aprovação. 

I 

A Emenda adequa melhor a estrutura da referida Secretaria aos 
objetivos de controle da Administração Pública decorrentes dos preceitos consti

tucionais. 

2.2.7 Emenda n• 07 
Parecer: Pela rejeição. 

A Emenda proposta toma menos ágeis as providências exigidas na 
formulação das políticas de recursos humanos, de informação, de modernização 
administrativa e de planejamento do Senado Federal. 

Ademais, em se tratando de órgão diretamente subordinado à 
Comissão Diretora, haverá evidente distorção organizacional em submeter suas 
conclusões à aprovação <ia Direção-Geral. 

2.2.8 Emenda n• 08 
Parecer: Pela aprovação. 
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A supressão do~ 2° do art. 75 do Projeto, evita a duplicação inútil 
de estruturas e atende às exigências de econornicidade na Administração Pública. 

2.2.9 Emenda no 09 
Parecer: Pela aprovação. 

A Emenda objetiva a dinamização dos trabalhos desempenhados 
pela Subsecretaria de Assistência Médica·e Social com a redução de níveis ·hie

rárquicos, tomando mais ágil a adoção das medidas necessárias à valorização da 
atividade médico-sociaL 

A inclusão far-se-á no item III e não no item IV, tendo em vista a 
exclusão da Advocacia-Geral do§ 1° do art. 75 a que se refere a emenda. 

Entendemos justo o pleito dessa importante unidade em relação á 
criação dos Serviços e à sua subordinação ao Diretor-Geral para a dinamização 
dos trabalhos e o aperfeiçoamento dos processos burocráticos, ressaltando, por 
oportuno, a_'.!alorização da atividade médico-social. 

Não obstante, precisamos apresentar uma Subemenda para pre
servar o Conselho de Supervisão, bem como garantir a representação dos servi
dores filiados ao SIS, tendo em vista tratar-se de recursos exclusivamente priva
dos e como tal merecer um tratamento diferenciado, a fim de tomar a administra
ção desse Importante Sistema de saúde legitimo e transparente. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Emenda no 09, com 
a seguinte Subemenda: 

Subemenda à Emenda n• 09 

Dê-se ao caput do art. 80, constante da Emenda, a seguinte reda-
ção 

Subseção IV 
Da Subsecretaria de Assistência Médica e Social 

Art. 80. À Subsecretaria de Assistência Médica e Social compete 
a previsão, a coordenação, o controle e a direção dos seviços relativos à presta
ção de assistência médica, de urgência e ambulatorial aos Senhores Senadores, 
Servidores e seus respectivos dependentes, realizar auditoria médica nas institui
ções credenciadas, assistência odontológica, psicológica, social, fisioterápica e de 
enfermagem: exercer o controle e a fiscalização sobre a execução do Sistema In
tegrado de Saúde dos servidores do Senado Federal e Órgãos Supervisionados 
sob a coordenação do Conselho de Supervisão, com a participação de um mem

bro da Comissão Diretora, Diretor Geral e Servidores, nos termos do definido 
pela Comissão Diretora, e prover o assessoramento técnico específico à Comis
são Diretora e demais órgãos do Senado Federal e órgãos Supervisionados sobre 
assuntos de sua competência. 
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2.2.10 Emendas n° 5
• 10, 11, 12, 33,34 e 35 

Parecer. Pela aprovação sob os fundamentos a seguir expostos. 

Conforme mciso V do art. 9° combmado com os arts. 93 a 95 da 
aludida Emenda Substituuva. as Emendas nos. 33, 34 e 35 , de autoria dos Sena
dores Ademir Andrade . José Roberto Arruda e José Eduardo Dutra, respectiva~ 
mente. visam inclUir no artigo I O do Projeto de Resolução no. 118/96 o inciso 
VIII. com a seguinte redação : 

"Art. 10 .................................................................•..... 
VIII- Advocacia do Senado Federal" 

Portanto, preservam à Advocacia do Senado Federal a posição de 
orgão de assessoramento superior, diretamente vinculado à Mesa Diretora e não a 
Diretoria Geral. como se encontra no texto original do Projeto de Resolução no. 
118/96_ 

Por uma questão de técnica legislativa, foram ainda apresentadas 
as Emendas nos lO. 11 e 12, de autoria dos Senadores José Eduardo Dutra, 
Ademir Andrade e José Roberto Arruda, respectivamente, por meio das quais 
supnme-se o mciso III do §lo do artigo 7 5, bem como realocam-se e renumeram
se os artigos 78 e 79 para a Seção III do Titulo II do Projeto de R:!solução no 
118/96 

É indiscutível a importância das funções institucionais desempe
nhadas pela Advocacia do Senado Federal, não se justificando a subordinação 
dtreta à Diretoria Geral. como proposto no Projeto de Resolução no 118/96. A 
natureza dos misteres desempenhados pela Advocacia e sua importância ·estraté
gica para os destmos desta alta Casa Parlamentar JUStificam a sua manutenção 
como órgão de assessoramento superior, diretamente vinculado à Comissão Dire
tora. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação. 

2.2.11 Emenda no 13 

Parecer: Pela aprovação. 

Com efeito. a menção do endereço é desnecessária e até prejudi
cial ao entendimento do dispositivo_ 

2.2.12 Emenda n" 14 
Parecer: Pela reJeição. 

A Emenda não se coaduna com a linha medular do ProJeto de 
Modernização do Senado Federal, que prima por reduzir o organograma mtemo 
de órgãos e setores no âmbito do Senado Federal. As funções propostas no texto 
da Emenda podem ser inteiramente desempenhadas pela Subsecretana de Admi
mstração de Pessoal. sem que seJa necessária a criação de novos órgãos, com 
evidente acréscimo de despesas e fracionamento de competências 
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2.2.13 Emenda n" 15 
Parecer: Pela aprovação. 

A Emenda pretende aperfeiçoar a estrutura da Subsecretaria de 
Administração de Pessoal mediante a especialização de funções. 

2.2.14 Emenda n" 16 
Parecer: Pela aprovação. 

A clareza do texto dó artigo fica prejudicada pela utilização de 
termo inespecifico que possa gerar dúvidas. 

2.2.15 Emenda n" 17. 
Parecer: Pela reJeição. 

Esclareça-se que a Emenda se refere ao art. 181, não ao 118. 

2.2.16 Emenda n• 18 
' Parecer: Pela preJudicialidade. 

A questão já foi adequadamente tratada pela Emenda n• 9. 

1.2.17 Emenda n" 19 
Parecer: Pela aprovação, nos termos da Subemenda. 

A Emenda proposta objetiva criar, na estrutura da Secretaria de 
Informação e Documentação, um Serviço de Controle de Informações, o que nos 
parece JUstificável tecnicamente. 

O art. 4° do ProJeto prevê que "a utilização pelo público externo 
das informações de outros serviços e atividades do Senado Federal e órgãos su
pervisionados, será definida pela Comissão Diretora." 

Entendemos que o Serviço de Controle de Informações, para não 
gerar conflitos. deverá ficar localizado na Subsecretaria de Informações. 

Ante o exposto. opinamos pela aprovação da Emenda n° 19, nos 
termos da segumte Subemenda da Comissão Diretora: 

Subemenda à Emenda n• 19 

Acrescente-se o mciso IV ao parágrafo único do art. 145, criando
se um novo artigo e renumerando-se os subseqüentes. 

''Art. 145. 
Parágrafo único 
I - .. 
II - . 
III- . 
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IV- Serviço de Controie de Informações. 

An. .Ao Serv1ço de Controle de Informações compete centralizar 
a recuperação das mformações geradas pelos demais órgãos do Senado Federal; 
receber e armazenar manuais de usuános referentes as bases de dados disponí
veis; avahar a qualidade das mformações constantes nos bancos de dados; aten
der solicitações de pesqmsas. nos termos do definido pela Comissão Diretora."' 

2.2. 18 Emenda n" 20 
Parecer: Pela aprovação na forma da Justificativa apresentada. 

Implica aJuste na Tabela constante do Anexo I do Projeto, para 
mclmr as funções de confiança acrescidas 

Há que ser coordenada com o texto da Emenda no 21 

2.2.19 Emenda n" 21 
Parecer Pela aprovação com Subemenda nos tennos da Comissão 

Diretora 

Mantem a arual Subsecretána de Anais. responsável pela gestão 
de um valioso acervo histonco composto de 1.500 obras. conferindo a ela a estru
tura necessána ao desenvolVImento de suas atribuições 

Implica aJuste na Tabela do Anexo I do Projeto. 

Coordenar com a Emenda no 20. 

2.2.20 Emenda n" 22 
Parecer: Pela aprovação. 

A estrurura proposta atende ao objetivo da Casa de adequar a 
Subsecretana de Biblioteca a concepção de qualidade total 

Implica aJuste na Tabela do Anexo I do Projeto 

2.2.21 Emenda no 23 

Parecer Pela aprovação. nos termos da Subemenda da Comissão 
Diretora 

A proposta adequa as competências do Prodasen às dos demrus 
órgãos da estrutura organizacional do Senado FederaL notadamente aquelas rela
CIOnadas com a definição de políticas de informação e modernização admimstra
tiva. à exceção do art. 175 a que se refere. em cujos incisos se observa notória 
mvasão de competência do órgão centraL merecendo os aJustes necessános 

A numeração dos seus artigos está desatualizada. 

Implica aJuste na tabela do Anexo 2 do Projeto. 
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Subemenda à Emenda n° 23 

Dê-se à Emenda no 23. ao Projeto de Resolução no 118/96. a se-

gumte redação 

"Subseção I 
Do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 

Art. 171 . Ao Centro de Informática e Processamento de Dados do 

Senado Federal- PRODASEN- compete· 

I - prover o Senado Federal de equipamentos, sistemas e aplicati
vos de informática. nos termos do Plano Diretor anual aprovado pela Comissão 
Diretora: 

II - executar, em articulação com o ILB, o treinamento relaciona
do com os equipamentos e SIStemas de informática; e 

III- planejar, projetar, desenvolver e executar o tratamento tecno
lóg-~co de informações e o processamento de dados, nos termos do seu Plano Di

retor, aprova9o pela Com1ssão D1retora 

Parágrafo Único- São órgãos do PRODASEN: 

I- Conselho de Supervisão; e 

II - Diretoria Executiva. 

Art. 172. O Centro de Informática e Processamento de Dados do 
Senarlo Federal - PRODASEN, gozará de autonomia administrativa, orçamentária 

e financeira nos termos do artigo 172 do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevere1ro 
de 196 7. com a alteração dada pelo Decreto-Lei n° 900, de 29 de setembro de 
1969. através da alocação de recursos orçamentários do tesouro, constantes do 

Orçamento Geral da União e do Orçamento da Seguridade Social e, complemen

tarmente, através de recursos próprios provenientes dos contratos, acordos, con
vêmos ou ajustes firmados no âmbito da sua competência, os quais serão geridos 

através do Fundo de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal -
FUNDAS EN. 

Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeirã. do 
PRODASEN caracteriza-se pelo exercício das atividades de recebimento e apli
cação de recursos, bem como pela prática dos atas de gestão administrativa, or

çamentàna e financeira. nos termos do seu Regulaqmento Administrativo, apro
vado pela Comissão Diretora, podendo 

I - celebrar contratos. acordos. convênios e aJustes; 
II - prestar serviços no âmbito de suas atividades. cobrando, 

quando for o caso, os valores devidos de acordo com a Tabela de Custos do 

PRODASEN, aprovada pelo Conselho de Supervisão e segundo suas diretrizes; 

III - designar servidores para o desempenho de Funções Comissi-
onadas. de acordo com o Plano de Carreira em vigor, lotar servidores nas unida

des do órgão e prancar outros atos relativos à admmistração do pessoal; 

IV - praticar todos os atos de gestão necessários para a aqms1cão 
de matenais e equipamentos. contratação de serviços e obras de acordo com os 

regulamentos e com as normas de licitação VJgentese 
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V - especificar matenais e eqUipamentos a serem adquiridos pelo 
Senado Federal CUJa utilização envolva sefVIços incluídos no rol de suas ativida
des~ 

VI - administrar e conservar o seu património e os bens sob sua 
guarda~ 

VII - impor, parcelar e dispensar multas ou taxas, por força de 
contratos, acordos, convênios ou ajustes~ 

VIII- estabeler normas internas de administração geral, financeira 
e de funciOnamento de seus serviços, assliD como regulamentar os serviços colo
cados à disposição pelo PRODASEN: ê 

IX - outras que lhe forem conferidas pela Comissão Diretora. 

Art. 173. Ao Conselho de Supervisão compete: 
I - apreciar e submeter à Comissão Diretora pedidos de autoriza

ção do Diretor-Executivo para a realização de obras que alterem o estilo arquite
tônico do PRODASEN; 

II - aprovar o Plano EstratégiCO e de Ação do PRODASEN, nos 
termos da onentação fixada pela Conussão Diretora; 

- ' III -designar, por proposta do Drretor-Executivo do PRODASEN, 
os membros que comporão a Comissão Permanente ou Especial de Licitação, nos 
termos da legislação; 

IV - homologar procedimentos licitatórios e ratificar as dispensas 
e as situações de inexig:ibilidade de licitações, nas compras e contratações no 
limite estabelecido para a modalidade de concorrência; 

V - aprovar tabelas de custos e autorizar reduções e isenções de 
serviços prestados, por proposta do Diretor-Executivo; 

VI - homologar as concorrências públicas; 
VII - aprovar o intercâmbio de informações entre o PRODASEN 

e entidades públicas e privadas. nos termos da politica e diretrizes baixada pela 
Cmmssà0 Diretora: e 

VIII- submeter à Comissão Drretora a modificações na estrutura 
administrativa do PRODASEN, visando adequá-la à realidade tecnológica. 

Parágrafo' Único E órgão do Conselho de Supervisão a sua Secre
taria. à qual compete a execução das tarefas burocráticas necessárias ao exercício 
das atnbuições conferidas a esse órgão coleg:iado. 

Art. 1 7 4. O Conselho de Supervisão será integrado por um mem
bro da Com1ssão Dtretora do Senado Federal, o Diretor-Geral, o Diretor
Execunvo do PRODASEN, na qualidade de membros natos e por mais três (03) 
Conselheiros nomeados pelo Presidente do Senado Federal, dentre servidores os 
do Senado Federal. 

Parágrafo único. O Conselho de Supervisão será presidido pelo 
membro da Comissàqo Diretora que o mtregrar, e, em seus impedimentos, pelo 
Dtretor-Geral, na qualidade de V ice-Presidente do Conselho. 

Art. 175. À Diretoria Executiva compete 
I -realizar a mtegraçào admmtstratlva do PRODASEN, estabele

cendo as normas mtemas e as medidas màtspensàvets ao funciOnamento dos ór
gãos mtegrantes de sua estrutura; 
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II - assessorar. no que tange às atribuições do PRODASEN, o 
Conselhó de SupeTV!sào, a Assessona de PlaneJamento e Moderruzação Admmis
trativa e a Comissão Diretora.: 

III - elaborar e submeter ao Conselho de Supervisão proposta de 
alteração da estrutura organizaciOnal do PRODASEN; 

IV - elaborar e submeter ao Conselho de Supervisão as diretrizes 
e normas da politica de ação do PRODASEN nas áreas administrativa, orçamen
tária. financeira. de comunicação e cooperação técnica. de informática e de pro
cessamento de dados; 

V- elaborar e encaminhar à·Diretoria Geral a previsão da despesa 
anual do PRODASEN. inclusive do seu Fundo Especial, para consolidação no 
orçamento do Senado FederaL assim como suas alterações no decorrer do exer
cíciO: 

VI - elaborar e encaminhar anuaimente ao Conselho de SupeTV!
são os Planos a prestação de contas anuaL acompanhado do necerssário parecer 
da Secretária de Controle Intemo. mclusive o relatório anual de atividades; 

VII - celebrar contratos. acordos, convêmos e aJustes; nos termos 
do seu Regulamento Administrativo; 

_ ' VIII- onentar a politica de adrnimstração, consoante normas legais 
e decisões da Comissão Diretora e do Conselho de SupeTV!são; 

IX - autorizar compras e contratações, de acordo com os planos 
de aquisições: 

X - homologar os procedimentos hcitatónos e autonzar as dispen
sas e as situações de mexigib1hdade de licitações nas compras e contratações até 
o limne estabelecido para a modaiidade de convite, submetendo ao Presidente do 
Conselho de SupeTV!são. para os mesmos fins, aquelas licitações que se enqua
dram no limite de Tomada de Preços e Concorrência; 

XI- onentar e superintender as atividades do PRODASEN; 
XII - praticar todos os atos de gestão administrativa, financeira e 

operaciOnaL do órgão, observadas as limitações constantes desta Resolução; e 
XIII- representar e divulgar o PRODASEN. 

Parágrafo único São órgãos da Diretoria Executiva do Prodasen: 
I- Gabmek 
II - Consultona; 
III - DiVIsão de Administração e Finanças; 
IV- Divisão de Supone Técnico e Operações; 
V - DiVIsão de Atendimento e DesenvolVImento de Sistemas para 

a Área Legislativa. Parlamentar e de Orçamento: 
VI - Divisão de Atendimento e Desenvolvimento de Sistemas para 

a Área Admmistranva e Usuários Externos: e 
VII - Divisão de Adrnimstração de Dados e Recursos de Apoio. 

An. 176. Ao Gabinete compete: 
I - providenciar sobre o expediente, as audiências e a representa

ção de seu titular: 
II - auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ati-

>1dades: e 
III - executar as tarefas de supone administrativo vmculadas às 

atnbUições do órgão 
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Art. I 77. À Consultaria da Diretoria Executiva compete: 
I - realizar esrudos e pesquisas, emitir pareceres e propor medidas 

nas áreas técmca, administrativa, financerra, juridica, de comunicação soctal, de 
tecnologia, de planeJamento de aperfeiçoamento do órgão e de política de infor
mações; 

II - receber das Divisões as estatísticas de trabalhos realizados, 
consolidá-las e preparar relatórios, de acordo com orientação do Diretor
Executivo; 

III - receber das Divisões as informações necessárias e preparar .. o 
plano de aquisições e a previsão da despesa âllual do PRODASEN e do seu Fun
do Especial, para consolidação no orçamento do Senado Federal e suas altera
ções no decorrer do exercício; 

IV - promover prospecção de mercado, obJetivando manter o 
PRODASEN sempre arualizado em termos de tecnologia e novas ferramentas de 

trabalho; 
V - executar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas 

pela chefia imediata; e 
VI - executar as demais atribuições que lhe forem conferidas no 

Regulamento próprio do Prodasen. 

Art. 178. À Divisão de Administração e Finanças compete: 
I - coordenar. onentar. controlar e executar as atividades de ad

ministração geral e financeira do PRODASEN nas áreas de recursos humanos, 
compras de matenais e contratações de obras e serviços, patrimônio, transporte, 
comunicações oficiais, arquivo, recepção, zeladoria, vigilância e contabilidade; 

II - preparar e fornecer à Consultaria da Diretoria Executiva as 
estatísticas dos trabalhos efetuados pela Divisão, assim como os elementos para a 
elaboração da prevtsão da despesa anual do PRODASEN e da proposta de orça
mento interno do Fundo especial do Órgão; e 

III - executar outras atribuições que lhe forem conferidas pela 
Chefia imediata. 

nanças: 

custos; 

Parágrafo único São órgãos da Divisão de Administração e Fi-

I - Serviço de Finanças; 
II- Serviço de Apoio Administrativo; 
III - Servtço de Administração de Recursos Humanos; 
IV - Serviço de Expediente e Arquivo de Documentos; e 
V - Serviços Gerais. 

Art. 179. Ao Serviço de Finanças compete: 
I - organizar e administrar sistema de apuração e apropriação de 

II - fornecer à Consultaria da Diretoria-Executtva os elementos e 
o apoio necessàno à elaboração da proposta orçamentária anual e plurianual e 
suas alterações, bem como exercer o controle sobre a programação e execução 
orçamentária e financeira; 

III - coordenar. controlar e executar. sintética e analiticamente. as 
attvidades de escriruração contábil dos sistemas orçamentário. financetro e patri
monial. inclusive do Fundo Espectai. analtsando os atas e fatos delas decorrentes; 
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IV - acompanhar a execução orçamentária em todas as suas fases, 
mediante empenho da despesa e controle dos saldos das dotações orçamentárias; 

V - promover a liquidação da despesa, 
VI - informar e preparar processos que versem sobre pagamento, 

observados os dtsposmvos legais que regem a maténa; 
VII - emitir, mediante autorização prévia, todos os documentos 

necessários a execução orçamentária e financeira, providenciando sua assinatura 
pela autoridade competente; 

VIII- efetuar o pagamento dos compromissos da PRODASEN. de 
acordo com a programação financeira-e as instruções do Diretor da Divisão; · 

IX - analisar os processos de reajustamento e revisão de preços e 
emitir parecer sobre os reaJuStes dos contratos; 

X - elaborar e propor normas de execução orçamentária e finan
ceira, inclusive de suprimentos de fundos e para custeio de despesas de viagens a 
serviço ou de treinamento; 

XI - emitir, de acordo com informações das areas técnicas envol
vidas, as Notas de Cobrança dos serviços prestados pelo PRODASEN, acompa
nhar o faturamento, emtssão de relatórios de devedores e cobrança de débitos; 

XII - analisar e conferir todos os processos encaminhados; 
XIII- acompanhar os prazos de validade das garantias prestadas 

ao PRODASEN nos contratos de obras, serviços e demais aquisições; e 
XIV- desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia imediata. 

Art. 180. Ao Semço de Apoio Administrativo compete: 
I - coordenar. controlar e executar as atividades referentes a ad

mimstração de material, de patnrnônio e dos serviços auxiliares do PRODASEN: 
II - preparar os atos e expedientes necessários a realização de lici

tações para compra de material, realização de obras, contratação de serviços e 
alienações; 

III - auxiliar a Comissão Permanente de Licitação ou Especial, na 
elaboração de minutas de editais, atos e mapas das licitações; 

IV - elaborar e propor a politica de material a ser seguida pelo 
PRODASEN. nas areas'de compra, estocagem, distribuição e alienação; 

V - especificar, padronizar e codificar os materiais usados pelo 
PRODASEN, observadas, no que couber, as normas vigentes no Senado FederaL 

VI - elaborar. com a colaboração dos demais órgãos do PRODA
SEN, :~preVIsão de consumo de materiais; controlar o cumprimento, pelos forne
cedores, dos prazos e condições estipulados nos instrumentos de formalização 
das aquisições ou serviços, propondo as penalidades cabíveis, quando constatada 
a não observância desses prazos e condições; 

VII - receber, guardar, conservar e distribuir os materiais adquiri
dos pelo PRODASEN, exercendo o controle geral dos estoques, programando as 
aquisições ou requisições, a fim de que seJam mantidos os níveis mínimos de 
pronto atendimento das solicttações de material; 

VIII- fornecer ao Serviço de Finanças subsídios para elaboração 
dos balancetes e balanços patnmoniats; 

IX - orgaruzar e executar o cadastramento e o tombamento dos 
bens móvets e imóvets que constttuem o acervo patnmorual do PRODASEN, 
mantendo constantemente atuahzados os regtstros a ele pertinentes; 
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X - exercer fiscalização e controle sobre os bens móvets e trnóvets 
do PRODASEN_ elaborando relatonos relanvos à sua regularidade. utthzação e 
estado: 

XI - amcular-se com os dema1s Orgãos para as providénctas ue
cessarias no caso em que a admissão, movimentação ou demissão de servidores 
impone em responsabilidade sobre a guarda e conservação de bens pammomais 

ou curnpnmento de normas mternas: 
XII - amcular-se com o ServJço de Finanças. no que se refere à 

incorporação_ avahação e baixa de bens patnmomais do PRODASEN. e 
XIII- desempenhar outras atnbuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia Imedtata 

.'\rt 18 J Ao Servtço de Admmisrração de Recursos Humanos 
compete 

I- definir e tmplementar. com o corpo gerenc1ai do PRODASEN, 

o plano de gestão de recursos ilumanos_ 

II - formular. Implementar e admmistrar o programa de análise de 
potenctal: 

. lli - formular. Implementar e admnustrar o programa de desempe
nho, gerando informações para os processos de tremamento e desenvolvnnemo. 
moVJmentação. promoção e outros: 

IV - formular, implementar e adrrurustrar o programa de avaliação 
da capacnação profissiOnaL gerando tmonnações para o processo de desenvolVJ
mento de recursos humanos: 

V - prever e dimensiOnar. em conjunto com o corpo gerencial do 
l'~ODASEN, as necessidades de recursos humanos; 

VI - eferuar estudos e recomendações sobre cnação. extinção e 
alteração de cargos. mantendo atuahzadas as respecuvas descnções e avaliações: 

VIl- reahzar e pamctpar de pesqmsas salanais Junto a mstJruições 
de processamento de dados: 

Vlll - elaborar e manter atualizadas as descrições dos períis pro
fissionais dos servJàores do PRODASEN. 

IX - administrar o quadro de cargos e de lotação de pessoaL 
X - execurar as auvidades referentes a nomeação e exoneração de 

servidores e de seus pensiOmstas. elaborando os aros necessanos e proVJdencian_
do sua assmarura e publicação: 

XI - programar e executar as amndades de cadastro e movimenta
ção de pessoaL mantendo atuahzados os reg:tstros e os expedientes reianvos à 

VJda funcwnal dos sefVldores. obedecidas as nonnas -..1gentes. 
Xll - exammar e mformar processos relativos a direitos, deveres e 

outros aspectos da -..1da funcwnal dos ser-..1dores, prestando as mformações perti
nentes quanto aos seus assentamentos; 

XIII - mstrmr o pessoal do PRODASEN relauvamente a direitos, 

deveres. aspectos de sua VJda functonai e demais assentamentos do seMdor; 

XIV - zelar pela obser-..·áncta da let,'1slação especifica de pessoal e 

das normas baixadas pelas autondades supenores; 
XV - elaborar a folha de pagamento dos servidores do PRODA-

SEN. 
XVI - tormuiar_ tmpiementar e admmistrar. em comunto com as 

umdades competentes ào Senaào Feàer::;:_ o plano àç benet!cws dos ser-..·Idores: 
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X VIl - desenvoivc:r e adm1mstrar programas voltados a assistência 
culturaL recreativa. de saude .: bem-estar dos servidores; 

XVlll - elaborar c propor normas técrucas e administrativas rela
tivas a sua area de atuação; 

XIX - fornecer mformações orçamentanas e gerenciais relativas à 

sua área de atuação; e 
XX - desempenhar outras ambuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia imediata 

Art. 182. Ao Semço de Expediente e Arquivo de Documentos 
compete: 

I- controlar a circulação de documentos no PRODASEN, incluin
do: autuação de processos, JUntadas, anexações, desanexações, recebimento, 
tramitação e arquivamento, em conformidade com as normas vigentes; 

II - acompanhar a tramitação de documentos. verificando o cum
primento de prazos e a correção do registro de trarnitações, de conformidade com 
as normas VIgentes; 

III - formular e propor normas e rotinas administrativas referentes 
á gestão dos arquivos do PRODASEN; 

' IV - executar as atividades de arquivo e guarda de documentos; 
V - executar os serviços de reprografia; 
VI - receber, transmitir e controlar mensagens oficiais; 
VII - proceder à publicação e divulgação dos atos administrativos 

do PRODASEN; 
VIII- elaborar e propor normas técnicas e administrativas relativas 

á sua área de atuação; 
IX - fornecer informações orçamentárias e gerenciais relativas á 

sua área de atuação; 
X - elaborar relatórios mensais dos serviços; e 
XI - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia imediata. 

Art. 183. Aos Serviços Gerais compete coordenar, fiscalizar ou 
executar, diretamente on por meio de terceiros, os serviços de limpeza e conser
vação. vig~lância. jardinagem, transportes e demais serviços auxiliares, necessan
os ao bom funcionamento do PRODASEN. 

Art. 184. À DiVIsão de Suporte Técnico e Operações compete: 
I - coordenar, onentar, controlar e executar a operação, a produ

ção e o suporte ao ambiente computacwnal do Senado Federal, incluindo o com
putador de grande porte, os equipamentos servidores da rede, as estações clien
tes, os programas operacionais, os básicos e os aplicativos, bem como a rede e 
seus equipamentos; 

II - realizar o planejamento, a prospecção tecnológica, o projeto, a 
implementação e a avaliação de novos produtos e serviços de informática para o 
Senado FederaL 

III - gerenciar a oferta de recursos computacionais do PRODA
SEN, de modo a garantir a satisfatória prestação de serviços; 

IV - promover o acompanhamento sistemático e eventual do am
biente operacional do PRODASEN. com o propósito de assegurar a qualidade. 
confiabilidade e disponibilidade dos sel"\'Jços. 
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V - elaborar, coordenar e manter, em conJunto com as demais 
umdades. o Plano de Contingência do ambiente computacional do PRODASEN: 

VI - preparar e fornecer a Consultaria da Diretoria Execunva as 
estatísticas dos trabalhos efetuados pela DiVIsão. assun corno os elementos para a 
elaboração da proposta orçamentaria anual e plurianual do PRODASEN e suas 
alteraçóes: e 

VII - executar outras ambuiçóes que lhe forem conferidas pela 
Chefia Imediata 

Operaçóes 

Porte. 

ente-SerVIdor: 

Parágrafo único. São órgãos da Divisão de Suporte Técnico e 

I - Serviço de Suporte ao Ambiente ComputaciOnal de Grande 

II - Serviço de Suporte ao Ambiente Computacional da Rede Cli-

III - Serviço de Administração de Equipamentos e Instalações; 
IV - Serviço de Operação da Rede e Suporte a Problemas; 
V- Serviço de Produção: e 
VI- Serviço de Manutenção da Infraestrutura Técnica. 

Art. 185. Ao Semço de Suporte ao Ambiente Cornputacwnal de 
Grande Pone compete: 

I - planeJar, fazer prospecção, implementar e prestar suporte a 
eqmparnentos. sistemas operacionais. programas básicos, programas produtos e 
de comunicação do ambiente computacional de grande porre; 

II - planejar, fazer prospecção, implementar e prestar suporte a 
sistemas gerenciadores de banco de dados: 

III - planejar e gerenciar a utilização dos recursos do ambiente 
computaciOnal de grande porte nas áreas de gerência de desempenho. mudança. 
capacidade e segurança; 

IV - executar a gestão de contratos relativos á sua área de arua-
ção: e 

V - deserT)penhar outras atribuiçóes correlatas que lhe forem con
fendas pela chefia Imediata. 

Art. 186. Ao Serviço de Suporte ao Ambiente Computacional da 
Rede Chente-SerVIdor compete: 

I - planeJar, fazer prospecção, implementar e prestar suporte a 
equipamentos. SIStemas operacionais, programas básicos, programas produtos, de 
comunicação e serviços do ambiente computacional da rede Cliente-Servidor; 

II - planejar e gerenciar a utilização dos recursos do ambiente 
computacwnal da rede cliente-servidor, nas áreas de gerência de desempenho, 
mudança, capacidade e segurança; 

III - elaborar projetas de rede no âmbito do Senado Federal e de 
mterconexão com outras redes: 

IV - executar a gestão de contratos relativos a sua área de arua-
ção: e 

V - desempenhar ourras atribuiçóes correlatas que lhe forem con
fendas pela chefia imediata. 
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Art. 187. Ao Serviço de Administração de Equipamentos e Insta-
lações compete 

I - executar e participar do planejamento da rede quanto às carac
terísticas de configuração, meios de comunicação, tipos de eqmpamentos. segu
rança e serviços públicos ou privados a serem utilizados; 

II - manter atualizado o cadastro e a documentação de recursos de 
equipamentos e outros compcnentes da rede, instalados sob sua responsabilidade: 

III - executar e gerenciar as instalações e remaneJamentos de 
eqUipamentos e cabeação da rede; 

IV - executar a gestão .de contratos relativos à sua área de atua-
çào;e 

V - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem con
feridas pela chefia imediata. 

Art. 188. Ao Serviço de Operação da Rede e Suporte a Problemas 
compete: 

I - gerenciar a operação e garantir a funciOnalidade dos eqUipa
mentos da rede: 

, II - prestar atendimento a problemas e dúvidas quanto a funciona
lidade e opéraçào dos recursos de equipamentos e programas da rede: 

III - administrar os serviços de atendimento a problemas relativos 
a produtos e recursos da rede; 

IV- prestar suporte quanto à utilização dos equipamentos e se!VI-
ços da rede; 

V - produzir relatórios gerenciais sobre os problemas e qualidade 
de equipamentos e serviços; 

VI - prestar informações sobre problemas ou interrupções ocom-
das na rede: 

VII - executar a gestão de contratos relativos à sua área de atua-
ção;e 

VIII- desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata. 

Art. 189. Ao Serviço de Produção compete: 
1 - avaliar, aprovar e coordenar a transferência de Sistemas para o 

ambientt de produção; 
II - executar rotinas de reorganização, recuperação. restauração. e 

segurança de dados: 
III - planeJar e gerenciar os recursos de produção, com relação a 

uso, acesso e segurança: 
IV - acompanhar as atividades de produção, elaborar e propor al

terações de modo a raciOnalizar e otimizar suas rotinas; operar os eqUipamentos 
de entrada de dados, os computadores centrais e periféricos, o computador de 
votação e administrar a guarda das fitas magnéticas; 

V - propor normas técnicas e administrativas relativas a sua área 
de atuação e zelar pelo cumprimento; 

VI - executar a gestão de contratos relativos à sua área de atua-
ção: e 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata 
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Art 190. Ao Serviço de Manutenção da Infraestrutura Técnica 
compete 

I - executar e participar das atividades de prospecção, planeJamen
to e proJetos de arqunetura e engenharia referentes às instalações do PRODA
SEN: 

II - zelar pela perfeita adequação da infra-estrutura predial às ne
cessidades do orgão~ 

III - executar a gestão de contratos relativos à sua área de atua-
ção;e 

IV - desempenhar outras ·atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata. 

Art. 191. A Divisão de Atendimento e Desenvolvimento de Sis
temas para a Área Legislativa, Parlamentar e de Orçamento compete 

I- planejar, coordenar, orientar, controlar e executar as atividades 
técnicas de desenvolvimento, implantação de sistemas e serviços; 

II - prestar suporte no que diz respeito a orientação quanto à ade
quada utilização dos serviços prestados e dos recursos disponibilizados pelo 
PRODASEN; 

III - prestar assistência técnica e apoio para correção de eventuais 
deficiências~ 

IV - analisar e desenvolver sistemas para atender às necessidades 
de assessoramento imediato à elaboração legislativa e à atividade parlamentar e 
orçamentária; 

V - divulgar no âmbito do Senado Federal, os objetivos e proce
dimentos de modernização legislativa e atualização tecnológica, necessários à 

adequada utilização dos serviços prestados pelo PRODASEN; 
VI - preparar e fornecer à Consultaria da Diretoria Executiva as 

estatísticas dos trabalhos realizados pela Divisão, assim como os elementos para 
a elaboração da previsão anual da despesa, com vistas à elaboração do orçamento 
do PRODASEN; e 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela Chefia imediata. 

Parágrafo único. São órgãos da Divisão de Atendimento e Desen
volvimento de Sistemas para a Área Legislativa, Parlamentar e de Orçamento: 

I - Serviço de Atendimento à Área de Assessoramento Legislan-
vo: 

II - Semço de Atendimento ao Orçamento, Fiscalização e Contra-
I e~ 

III - Serviço de Atendimento à Área Legislativa; 
IV - Serviço de Atendimento aos Gabinetes Parlamentares~ e 
V - Serviço de Atendimento ás Áreas de Documentação, Informa

ção e Comumcação SociaL 

Art. 192. Ao Serviço de Atendimento à Área de Assessoramento 
Leg:Jsiarivo compete: 

I - executar as atividades de elaboração de projetos. adequação. 
desenvolVImento, Implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbi
to dos orgãos de assessoramento legisianvo. observando as normas técnicas esta
belecidas pelo PRODASEN~ 
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II - identificar JUnto aos servidores da área legislativa suas neces
sidades de recursos de informauca e tremamento: 

III - orientar a utilização adequada dos serviços prestados e dos 
recursos de informática colocados à disposição pelo PRODASEN; 

IV - dar assistência no estudo de soluções sobre organização do 
trabalho com vistas a processos de automação e racionalização do trabalho: 

V - executar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação: 
e 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata. 

Art. 193. Ao SefV!ço de Atendimento ao Orçamento, Fiscalização 
e Controle compete: 

I - executar as ativ1dades de elaboração de proJetas. adequação. 
desem·olvimento, implantação e manutencão de Sistemas de informação, no âmbi
to dos Orgàos de Orçamento. observando as normas técnicas estabelecidas pelo 
PRODASEN; 

II - identificar JUnto aos servidores da área de Orçamento suas ne
cessidades de' recursos de informánca e tremamento: 

III - orientar a uuhzação adequada dos serviços prestados e dos 
recursos de informática colocados à dispos1çào pelo PRODASEN: 

IV - dar ass1stênc1a no estudo de soluções sobre organização do 
trabalho com vistas a processos de automação e racionalização do trabalho. 

V - executar a gestão de contratos relativos a sua área de atuação: 

VI - desempenhar outras atnblllções correlatas que lhe forem 
contendas pela chefia imediata. 

Art. 194. Ao Serv1ço de Atendimento à Área Legislam·a compete 
I - executar as anvidades de elaboração de projetas. adequação. 

desen\·oi\unemo. implantação e manutenção de sistemas de informação. no âmbi

to dos Órgãos da Área Legislativa. observando as normas técnicas estabelecidas 
pelo PRODASEN: 

II - identificar JUnto aos sefV!dores da Área Legislativa suas ne
cessidades de recursos de informática e tremamento: 

III - onentar quanto á utilização adequada dos serviços prestados 
e dos recursos de informática colocados a dispos1ção pelo PRODASEN: 

IV - dar assistência no estudo de soluções sobre organização do 
trabalho. processos de automação e raciOnalização do trabalho: 

V -executar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação: 
e 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata. 

Art. 195 _ Ao Serviço de Atendimento aos Gabinetes Parlamenta-
res compete: 

I - executar as atividades de elaboração de projetas. adequação. 
desenYoiV1mento. implantação e manutenção de sistemas de informação. no âmbi
to dos gabmetes parlamentares. incluindo Senadores. Membros da Mesa Diretora 
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e Lideranças Partidárias, observando as nonnas técnicas estabelecidas pelo 

PRODASEN~ 

II • identificar junto aos servidores de Gabinetes Parlamentares 
suas necessidades de recursos de informática e treinamento; 

III - identificar necessidades de hgação entre a rede do Senado 
Federal e equipamentos instalados em residências ou escritórios oficiais do esta
do de ongem dos Senhores Senadores e tomar as providências possíveis com 
vistas a disponibilização do acesso e operação dos eqUipamentos; 

IV - orientar quanto à utilização adequada dos serviços prestados 
e dos recursos de informática colocádos- a disposição pelo PRODASEN; 

V - dar assistência no estudo de soluções sobre organização do 
trabalho com VIStas a processos de automação e racwnahzação do trabalho; 

VI - executar a gestão de contratos relativos a sua área de atua-

ção: e 
VII - desempenhar outras atnbtucóes correlatas que lhe forem 

confendas pela chefia imediata 

Art. 196 Ao Ser-..-tço de .A.tend1mento as Areas de Documentação. 

lnforrnaçã~ e Comunicação Social compete: 

I • executar as atividades de elaboração de projetas, adequação, 
desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbi
to dos Órgãos de Documentação e Informação e Comunicação, observando as 
normas lf!cnicas estabelecidas pelo PRODASEN: 

II • identificar junto aos servidores das Áreas de Documentação, 
Informação e Comurucação Social, suas necessidades de recursos de inrormánca 
e tremamento: 

III - orientar quanto à t:uhzação adequada dos serviços prestados 
e do:> recursos de informànca colocados à dispos1ção pelo PRODASEN: 

IV - dar assistência no estudo de soluções sobre organização do 
trabalho com VIstas a processos de automação e racionalização do trabalho: 

V - e;:xecutar a gestão de contratos relativos a sua area de atuação: 
e 

VI - 1desempen.'1ar outras atnbmçócs correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata. 

Art. J 97 _ À Di'Vlsão de Atendimento e Desenvolvimento de Srs
temas para a Área Administrativa e Usuarios Externos. compete: 

I - planeJar, coordenar. onentar, controlar e executar as atividades 
tecmcas de desenvolvimento, implantação de sistemas e serviços; 

II - prestar supone no que drz respeito a onentação quanto a ade
quada utilização dos serviços prestados e dos recursos dtsponibilizados pelo 
PRODASEN; 

III - prestar assistência tecmca e apoio para correçào de eventuais 
deficiências: 

IV -analisar e deserrvoi\er srstemas para atender as necessrdades 
das atividades administrativas e usuános externos. 

V - divulgar, no àmbJto do Senado FederaL os objetrvos e proce
dimemos de modernização admmrstrat:'. :1 e aruabzacào tecnoióg1ca necessanos a 
adequada utilização dos semços prestados pelo PRODASEN, 
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VI - preparar e fomece~ <1 Consultona da D1retona Executiva JS 

estatiS!Icas dos trabalhos reaÍ!zados pela Dtvisão. <:!SSim como os elementos para 
a elaboracão àa pre\·Isão anual da desoesa. com vistas a elaboração do orçamento 
do PRODASEN. e 

VII - desempenhar omras atnbmções correlatas que lhe forem 
comendas peia Chefia nneciiata 

Parát,rrafo único São Orgãos da Divisão de Atendimento e Des
envol\lmento de Sistemas para a Área .A.dmtmstrauva e Usuários Externos: 

tratiVO. 

I - Serv1ço de Atendtrnento a Área Administrativa e Financeira: 
II - Semço de Atendimento aos Serv1ços de ApoiO Adrnirus-

lfi - Serv1ço de Atendimento a Admimstração GeraL 
IV- Serviço de Atendtmento a Usuanos Externos: e 
V - Serv'lços e Produtos Especiais. 

Art. 198. Ao Serv1ço de Atendimento a Área Adrnirustrativa e Fi
nanceira COI!)J')ete· 

I - executar as atividades de elaboração de proJetas. adequação. 
desenvolvimento. implantação e manutenção de sistemas de informação. no âmbi
to dos órgãos de atividades administranvas e financeiras do Senado FederaL ob
servando as normas técnicas estabelecidas pelo PRODASEK 

II - identificar JUnto aos servidores das áreas Administrativa e Fi
nanceira suas necessidades de recursos de informática e treinamento: 

III - onentar quanto a utilização adequada dos serviços prestados 
e dos recursos de informática colocados a disposição pelo PRODASEN: 

IV - dar assistência no estudo de soluções sobre organização do 
trabalho com vistas a processos de automação e raciOnalização do trabalho: 

V - executar a gestão de contratos relativos a sua área de atuação: 
e 

VI - desempenhar outras atnbuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia Imediata 

Art. 199 Ao Serviço de Atendimento aos Serviços de Apoio 
Admtmstranvo compete 

I - executar as al!vidades de elaboração de proJetas. adequação. 
desemoi\l!nento. implantação e manutenção de sistemas de informação. no âmbi
to dos Orgãos de serv1ços de apmo do Senado FederaL observando as normas 
tecmcas estabelecidas pelo PRODASE"i_ 

li - identificar. JUnto aos serv1dores da area de Serv'Iços de Apoto 
Admmistrativo_ suas necessidades de recursos de mformanca e tremamento: 

III - onentar quanto a unhzação adequada dos serviços prestados 
e dos recursos de infonnanca colocados a àisoostçào pelo PRODASEN_ 

IV - dar assistência no estudo de soluções sobre organização do 
trabalho com v1Stas a processos de automação e racwnaÍ!zação do trabalho: 

V - executar a gestão de contratos relativos a sua area de aruação. 
e 

VI - desempenhar outras atnbutções correlatas que lhe forem 
confendas pela chefia Imediata 
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Art. 200. Ao Serviço de Atendimento à Administração Geral 
compete 

I - executar as atividades de elaboração de prOJetas, adequação. 

desenvolvimento. implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbi

to dos órgãos da Administração Geral do Senado Federal, observando as normas 

técmcas estabelecidas pelo PRODASE?\: 

II - identificar Junto aos servidores dos Órgãos da Administração 

Geral do Senado Federal suas necessidades de recursos de informática e treina

mento: 

III - orientar quanto a uiilizàção adequada dos serviços prestados 

e dos recursos de informática colocados à disposição pelo PRODASEN; 

IV - dar assistência no estudo de soluções sobre organização do 

trabalho com vistas a processos de automação e racionalização do trabalho; 

V - executar a gestão de contratos relativos a sua ãrea de atuação: 

e 
VI - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia imediata. 

Art. 20 1. Ao SerVJço de Atendimento a Usuários Externos compe-
te 

I - coordenar, controlar e executar as atividades de captação, tra

tamento de informações externas de Interesse do Senado FederaL bem como a 

polinca de d1ssemmação de informaçàes produzidas no âmbito do Congresso 
:'-i:ICIO!lai. 

II - desenvolver e executar projetos de agregação de informaçàes 
produzidas no âmbtto do Congresso Nacwnal de acordo com determinações su
penores: 

III - avaliar as bases de dados sob os aspectos de eficiência e efi-
cac1a: 

IV - possibilitar acesso ao acervo de informações armazenadas no 

PRODASEN, considerando sua politica de disseminação e intercâmbio de infor

mações, nos termos do definido pela Comissão Diretora; 

V - viabilizar, operacionalmente, a captação de informações ex
temas de interesse do Senado FederaL 

VI - desenvolver, Implementar e dar manutenção a sistemas de 
captação ou intercâmbio de informaçàes: e 

VII - desempenhar ourras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia Imediata~ 

Art. 202. Ao Serviços e Produtos Especiais compete: 

I - elaborar e executar projetos de implantação e manutenção de 

produtos e serviços contratados com desnnação simultânea a diversos segmentos 
do Senado Federal: 

II - prestar suporte aos produtos e serviços contratados; 

III - executar a gestão de contratos relativos à sua ãrea de atua-
çào: e 

IV - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata. 

Art. 203. A Di>isão de Adm1mstração de Dados e Recursos de 
ApoiO compete 
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I - planeJar. coordenar, onentar. controlar e executar as auvidades 
de admimstração de dados da organização: 

II - planeJar, coordenar. orientar. controlar e executar as arivida
des nonnativas e de suporte ao desenvol\1memo de sistemas e atendimento; 

III - estudar e desenvolver técnicas e métodos que auxiliem as 
auvidades de desenvolvimento de sistemas e de atendimento; 

IV - assegurar o apoio e suporte a utilização de técnicas e ferra
mentas de desenvolvimento homologadas pelo PRODASEN; 

V - propor, implementar e administrar a politica de desenvolvi
mento de recursos humanos do PRODASEN: 

VI - executar a auditona de sistemas sob os aspectos de sua segu
rança. eficiência e eficac1a, propondo, quando for o caso, a execução de medidas 
corretivas: e 

VII - executar outras atnbuições correlatas que lhe forem conferi
das pela Chefia imediata. 

Parágrafo único. São órgãos da Divisão de Administração de Da
dos e Recursos de Apoio: 

I - Serviço de Administração de Dados; 
II - Serviço de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas e Apropn

ação de Tecnologias; 
III- Serviço de Multimídia e Programação Visual; 
IV - Serviço de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos: e 
V -Serviço de Biblioteca Técnica. 

Art. 204. Ao Serviço de Administração de Dados compete: 
I - promover o levantamento dos modelos de dados Junto a diver

sas areas da organização; 
II - identificar e estruturar os assuntos da organização e elaborar o 

macro-modelo corporativo de dados; 
III - coordenar a compatibilização do planeJamento de sistemas 

com o macro-modelo corporativo de dados: 
IV - elaborar o modelo corporativo detalhado de dados e zelar 

pela qualidade dos modelos de dados conceituais detalhados dos aplicativos; 
V- planejar e coordenar a evolução das bases de dados; 
VI - definir e Implementar o sistema de dicionano de dados: 
VII - disponibilizar e divulgar a descnção dos dados da organiza

ção. bem como toda a normalização relativa a seu uso: 
VIII - participar da pesquisa de programas de apoio voltados à 

admimstração de dados e ao gerenciamento de base de dados; 
IX - propor normas, padrões e cntérios para o desenvolvimento de 

bancos de dados fisicos; e 
X - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem con

feridas pela chefia imediata 

Art. 205. Ao SeTVJço de Apmo ao Desenvolvimento de Sistemas e 
Apropnação de Tecnologias compete 

[ - gerenc1ar as atiV1dade de supone ao desenvolvimento. evolução 
e manutenção de Sistemas; 
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II - buscar alternativas tecnoiogJCas e de org:amzaçào ::-ara o dés

envolnmento de sistemas. 
III - fazer prospecção e dtspombthzar tecmcas de modelagem e 

Implementação; 

IV - identificar ronnas e programas que possam ser reutilizados ou 
adaptados para utilização em outros projetas; 

V - manter. divulgar e prestar suporte a utilização de biblioteca de 
módulos de programas e rotinas reusávets; 

VI - auditar. acompanhar e controlar a atividade de desenvolvi
mento. evolução e manutenção de sistemas: 

VII - definir métricas e normas de qualidade e zelar pelo seu cum
primento no desenvolvimento. manutenção e aquisição de sistemas; e 

VIII - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata 

Art 206. Ao Serviço de Mull!midia e Programação Visual compe-
te: 

I - planejar. coordenar e executar proJetas nas áreas gráfica. audi
ovisual e de-nÍultimidia; 

II - prever e dímenswnar as necessidades de planeJamento visual, 
em conJunto com as demais áreas do PRODASEN: 

III - executar tarefas relativas à identidade visual de produtos e 
serviços do PRODASEN. de acordo com orientação da Consultona da Diretona 
Executiva; 

IV - propor. em conjunto com a Consultona da Diretona Executi
va. padrões básicos para peças promocionais; 

V - ap01ar as areas técmca e admmistrativa na elaboração de pu
blicações especializadas e apresentações; 

VI - acompanhar a evoiuçào das tecnologi:J.s de editoraçào ele
trónica. computação gráfica e mulumiàia; e 

VII - desempenhar outras ambuições correlatas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata 

I 

An. 207 Ao Sen1ço de Tremamento e Desenvohnmento de Re-
cursos Huwanos. em amculqação com o ILB. compete 

I - pesqmsar sobre metodologias de ensino e alternativas de 
aprendtzagem em mformál!ca; 

II - diagnosl!car oponumdades de melhona de desempenho dos 
servidores do PRODASEJ\i por mew de tremamento. 

III - identificar e analisar as necessidades d;: tremamento e desen
volvimento de recursos humanos. 

IV - tdentificar e analisar necesstdades de treinamento nas areas 
de informática Junto aos responsáveis pelas Coordenações de Atendimento: 

V -formular, implementar e administrar programas de tremamen
to, desenvolvimento organizacionaL gerencial e de eqmpes: 

VI - Implementar e admimstrar programas de tremamento para 
utilização de sistemas de mformação e recursos de processamento de dados; 

VII - implementar e admmtstrar orogramas de ambtentaçào e on
entação de novos sen1dores: 
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VIII- criar e manter sistemas de informações sobre as atividades 
de tremamento; 

IX - propor normas técrucas e administrativas relativas à sua àrea 
de atuação: e 

X - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem con
feridas pela chefia imediata. 

Art. 208. Ao Serviço de Biblioteca Técnica compete 
I - classificar e catalogar publicações de interesse do PRODA

SEN, bem como manuais de se!VIço e materiais instrucionais audiovisuais; 
II - realizar estudos e prospecções, com vistas a garantir a atuali

zação tecnológica da atividade de biblioteconomia, adequando-se às necessidades 
do PRODASEN; 

III - guardar e manter o acervo bibliográfico, de programas e de 
matenal audiovisual do PRODASEN. controlando sua Circulação e utilização: 

IV - executar a dissemmaçào seletiva de informações bibliográfi
cas. com base nas informações de necessidade de tremamento e outras: 

V - manter entrosamento com instituições congêneres com vistas 
ao intercâm_!Jio de informações e à obtenção. a titulo de empréstimo ou doação. 

de publicações de interesse do PRODASEN; 
VI -propor a aquisição de publicações: 
VII - elaborar e propor normas técnicas e administrativas relativas 

a sua area de atuaçào; 
VIII- executar a gestão de contratos ou convêmos relativos à sua 

àrea de atuação: e 
IX - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia 1med1ata.,. 

2.2.22 Emenda n" 24 

Parecer: Pela aprovação. com Subemenda nos termos da Com1s-
são Diretora. 

Não restam dúvidas de que a atividade editorial no âmbito do Se
nado Federal é uma das mais destacadas e importantes. mclusive com marcantes 
reflexos junto à comunidade. 

Por esta razão, é mais do que recomendável que o Conselho Edi
torial tenha a sua composição definida com a participação maJoritária de servido
res do quadro do próprio Senado Federal, para que o trabalho editorial realizado 
por esta Casa Parlamentar, reconhecido nacionalmente. atinja cada vez mais ní
veis de excelência. Todavia. deve-se manter o mesmo número de participantes 
previsto no Projeto para não dificultar a realização de reuniões. 

Subemenda à Emenda no 24 

Dê-se à Emenda n° 24. ao Projeto de Resolução no 118/96, a se
guinte redaçào 

"Dê-se ao § 1 o. do inciso IV. do art 1 79. a segu~nte redaçào · 
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Art 1 -9. Ao Conselho Edttonal compete 

I -
II -estabelecer normas edltonats e de editoração: 

Il - aprovar o programa ednonai do Senado Federal e superv1sio

nar sua execução. 

IV-
~ 1° O C onseiho Ed!tonai é composto de cmco membros. sendo 

três ser.tdores do Senado Federal. e do1s c1dadãos com notono conhecimento em 

areas afetas a atuação do órgão. todos eles destgnados pela Comissão Dtretora 

* 20 

2.2.23 Emenda no 25 
Parecer Pela aprovação 

A expressão·· e de colaboradores estranhos a Casa--_ realmente. 

não deYe permanecer. notadamente quando o al1. 1'"'6 fixa as competências do 
Ser.·tço de Publicações. dentre as qua1s se destaca a de --pesqmsar e editar as 

matenas necessanas a elaboração da Revista de lnfonnação Leg1slatrva" 

, Ora. a Revista de Informação Leg1slativa afigura-se corno talvez o 

mais represernanvo exemplo do trabalho de ednoração do Senado Federal, com 

presngw nacwnaL nas mats diversas areas do conhec1rnento. As matérias que a 

mtegram. desde muno. são feitas por profissiOnais renomados. tais como Juristas. 

economistas. c1entistas polincos etc .. a maiona destes não mtegrantes do Senado 

Federal. quer corno senadores. quer como ser.1dores 

Sendo asstrn. a expressão -- colaboradores estrat1hos a Casa" 

encerra um laivo de exciusão absolutamente desnecessano. até mesmo um tanto 
agresst\ o. e é bem subsmuída pela expressão e de outros colaboradores-

apresentada vela emenda 

2.2.2~ Emenda no 26 

Parecer Pela rejeição 

Mantida a cnação do Instituto Leg~slatiYo Brasile1ro. devem por 

técmca iet-'lslatlva. ser rnanndos os arts. 193. 19~ e 195. que tratam de suas atn
bUições. competências e estrutura. 

2.2.25 Emenda n" 27 

Parecer Pela aorovação. nos termos da Subemenda 

A Emenda melhora as redações do an. 19~ e do seu paragrafo 

umco. mas mtroduz Irnpropnedades no an. 193. razão pela qual conciUimos por 

uma Subemenda nos seguintes termos 

Subemenda à Emenda n" 27 

Dê-se a Emenda no :::- do ProtelO de Resotuçào n' 118/96_ a se-
!,!UIIlte redacão 

--Dê-se ao an i 9.~ e 19-l_ 111 rrne e 3. seu paragrafo umco. do Regu

:Jmemo '\dmmtstrJmo. como consta do rúendo ProJeto de Resolução n' 118. de 

!996_ 2 seuumte reciacào 
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Art. 193. Ao Instituto Legislativo Brasileiro- ILB compete con
ceber. formular. executar e avaliar as anVJdades de formação, tremamento e ca
pacnação de recursos humanos. inclusive de nível estratégico (consultores e ge
rentes) do Senado Federal e órgãos supefVlsJOnados. elaborar programas de estu
dos avançados em convênio com outros parlamentos 

§ 1 o As atividades menciOnadas neste artigo deverão ser propostas 
à Comissão Diretora pelo Instituto Legislativo Brasileiro. em articulação com. as 
unidades envolvidas, sob forma de programação abrangente anual ou plurianual. 
inclusive programas de intercâmbio formativo avançado com outros parlamentos 
naciOnais e estrangerros. 

~ 2o São órgãos do Instutito Legislativo Brasileiro 

I - Conselho de Supemsào: 
II - Diretoria Executiva 

' Art. 194 . 
.. . exercer outras atribuições relativas à formação de recursos hu

manos e ao intercâmbio nessa matéria que lhe venham a ser cometidas pela Co
missão Diretora. 

Parágrafo único É órgão do Conselho de Supervisão a sua Secre
tana. à qual compete prestar o apoio aàministranvo necessário ao exercício de 
suas a'nbuições ... 

2.2.26 Emenda no 28 

Parecer: Pela preJudiciaiidad<! 

À vista da redação da Emenda no 30. aprovada. afastaram-se as 
tmproonedades que podenam Justificar a supressão do dispositivo 

2.2.27 Emenda n" 29 

Parecer Pela preJudicialidade 

A VJsta da redação da Emenda n" 30. aprovada. afastaram-se as 
unpropnedades que podenam Justifica: 1 supressão do disposmvo 

2.2.28 Emenda n" 30 

Parecer: Pela aprovação. tendo em VISta as razões da JUStificativa 

A Emenda resolve os óbices jurídicos sem engessar as atividades 
rotineiras da C omissão Diretora 

2.2.29 Emenda n" 36 

Parecer: Pela aprovação 

A Emenda traz inteligente solução para matéria de grande rele
vância. No ProJeto. deve ser incluída nas Disposições Finms 
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:.::!.30 Emenda n" 37 
Parecer Pela aorovação. com Subemenda 

A Emenda restabelece s1ruação que reclamava reparação em vlr

:urde de preceno constitucional e a Subemenda equaciona lacuna verificada na 

redação do Anexo I . relativa ao cargo de Coordenador Adjunto da .t\ssessona 

de P!anepmento e Modermzação Adrrurustratlva Já existente. 

Subemenda à Emenda n" 37 

Dê-se á Emenda no 3 7. ao Projeto de Resolução nc 118/96. a se-

~umte redaçào 

"Anexo I 

Cargos em Com1ssão e Funções Comissionadas das unidades admmis
tratJvas do,Senado Federal (fC-7 a FC-lOJ 

1- Caroos em Comissão -
Denommacão r Símbolo T ?\iode Carf!OS 

- C ooraenaaor-Geral de C omumcação Soc1al i FC-9 o l 
, - Dtreror de Coordenação ! FC-8 os 
1- Ccoraenador AdJunto da Assessona de Pla- 1 FC-9 

I 

01 
n~ramemo <: "vlodem1zação Admm1strauva I 

'- Chere cio C enmomal da Pres1dênc1a FC-8 01 
i- ~.sse:ssor FC-8 '8"" 

::!.:!.31 Emenda n" 38 

Parecer Pela aprovação. com Subemenda. 

A Emenda v1sa adequar a tabela de funções corn1sswnadas cons

tante do Anexo I do ProJeto a realidade de que são fixas as funções comissiona

das de Consultor Leg:islauvo e de Consultor de Orçamento. CUJOS órgãos de lota

cáo não sofreram aualquer alteração. quer em sua estrutura. quer em sua compo

Sicào 

Por outro lado. é Imprescindível que se atenda à determmação 

consmucwnal de eqmparação de vencunemos entre cargos de anibmções Iguais 

ou assemeihadas nos três Poderes 

Subemenda à Emenda n" 38 

Dê-se à Tabela constante do Anexo I da Emenda no 38 a segumte 

~edacào 
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A:\EXO I 

2- Funcões Comissionadas 
Denommaçào Símbolo N°de CarRos 

- Drretor-Geral FC-lO 01 -
- Secretário-Geral da Mesa I FC-lO 01 
- Diretor-Geral Adjunto FC-9 I O! 
- Secretário Geral da Mesa Adjunto FC-9 03 
- Consultor-Geral Legislativo I FC-9 O! 
- Consultor-Geral de Orçamento Público FC-9 01 
- Advo~ado-Geral FC-9 01 
- D1retor de Secretana FC-9 05 
- Advo~ado-Geral AdJunto FC-8 O! 
- D1retor Ad1unto da SCINT FC-8 01 
- D1retor de Subsecretária FC-8 19 
- Consultor-Geral Adiunto FC-8 10 
- Consultor Legislativo FC-8 130 
- Consultor de Orçamento FC-8 20 
- Chefe de Gabmete da DG e da SGM FC-8 02 
- Advoe:ado I FC-7 lO 
- Chefe de Gabmete Admimstrauvo FC-7 08 
- Chefe de Semço FC-7 97 

2.2.32 Emenda n" 39 
Parecer: Pela aprovação. 

A Emenda traz ponderação inquestionável a respeito das regras de 
ponruaçào que vem sendo utilizadas como padrão de redação legislativa. 

3 - EMEj\DA DO RELATOR 

3.1 Emenda n" 40 

Dê-se ao paragrafo úmco do art. 194 a seguinte redação, renume
rando-se o atual 

"Art. 194. --·----·-····································································· 

§ 1°. O Conselho de Supervisão do ILB é composto de 8 mem
bros. sendo 7 senadores, respeitada a representação partidária, e o Diretor Exe
cuuvo do ILB 

§ 2o É órgão do Conselho de Supervisão a sua Secretária, à qual 
compete a execução das tarefas burocráticas necessárias ao exercício das atribui
ções conferidas a esse órgão colegiado ... 
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4- REPERCUSSÃO FINANCEIRo\ DO PROJETO 

4.1. Impacto Finance1ro e Orca- :, Senado(-) RS 13:! 746.28(1) 
mentário anual direta do Projeto (") 

Gráfica(-) RS 541.3 3 7.28 -

4.2 Impacto Financeiro das 
emendas acolhidas: 

4.3 Repercussão total an11al do 
projt'lo com as emendas: 

4.4 Em termos oercentuais 

Prodasen(..-) RS 11 975_72(3) 

Subtotal... .....•..•••...... R$ -662.107,84 

(-0.331 %) do Orçamento anual com o~ssoal 
Emenda n' 04 

i Secretaria Geral da Mesa 

Emenda n' 05 
Secretaria de Comunicacão Social 

RS 90 072,00 
+0,045% 

RS 245 760.00 
+0,123% 

Emenda n' 09/!5 
Subsecretaria de Asistência Médica e Social 

Emenda n" 15 
Subsecret:~ria de Pessoal 

RS 17 964,00 
+0,009 

RS II 976.00 
+0,006 

Emenda n" 20 
Secretaria de Informacão e Documentação 

RS 5 988.00 
+0,003 

Emenda n" 21 , 
Secretaria de lnformacão e Documentacão [ 

RS 29 940.00 i 
+0,0151 

Emenda n" 37 
Presidência 

Emenda n' 38 
Consultoria Legislativa 

RS 92 880.00 
+0,046 

RS 41.515,20 
+0,021 

i Reducão .................. (-)RS 126.012,40 
I 
I 
I 0.072% do Orcamento anual com oessoal 

Fonte: 11 )Subsecrctana de PessoaJ do Senaao Federal 
( 2) Serv•ço de Pessoal do Ceo:raf 
13) D1rctona Adrmmstranva ~ Fmance1ra áo Prodasen 

Depreende-se do proJeto e das emendas acolhidas que haverá uma 
substancial redução do nível das despesas aturus. que oscilará em torno de dez 
milhões de reais por ano. em vmude da adoção do planeJamento estratégico con
substanciado em ações concretas relativamente ao plano anual de obras e edifica
ções. centralização e calendário das compras. padronização dos impressos gráfi
cos e introdução de novos processos gerenctais mediante mudanças de rotinas, 
metodos e procedtmentos precomzados pelo novo modelo organizaciOnal propos
to 
.1\nte o exposto. concluímos pelo acoltumento do ProJeto com uma Emenda e Pa

recer favoravel sobre as emendas nos seguintes termos: 
Emenda :{ O I - SubstJtutJ\·a integraL do Senador Odac1r Soares. contrário; 
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Emenda no 02 - De adequação a técmca legislativa, do Senador Lúcio Alcântara. 
favorável; 

Emenda no o:> - Modificativa do parágrafo único do art. 9°, do Senador Guilherme 
Palmeira, prejudicada pela aprovação da Emenda o" 30; 

Emenda n° 04 - Substitutiva, da Subseção L da Seção III, do Capítulo II, do Títu
lo II, do Livro l, do Senador Bernardo Cabral, favorável com 

Subemenda; 
Emenda 1f 05 - Substitutiva, da Subseçào Ill. da Seção III, do Capítulo II, do 

Título II, do Livro l, do Senador Bernardo Cabral, favoráVel 

com Subemenda; 
Emenda n° 06- De adequação, do Senador Arthur da Távola, favoráveL 
Emenda n° 07 - Modificativa, art. 72. do Senador Lúcio Alcântara, contrário; 
Emenda no 08- De adequação, supnme ~ 2°, do an. 75, do Senador Lúcio Alcân-

tara. favorável; 

Emenda no 09 - Modificativa, do § l 0 , do art. 75 e da Subseçâo IV, da Seção IV, 
do Capítulo I, do Títuto II. do Senador Lúcio Alcântara, favorá
vel com Subemenda de redação; 

Emenda no } Q - Supressiva, do inciso III, do § I 0 , do art. 75, do Senador José 
Eduardo Dutra, favorável; 

Emenda no 11 - Supressiva, do inciso III. do § 1°, do art. 75, do Senador Ademir 

Andrade, idêntica a emenda no 10, favorável; 
Emenda n° 12- Supressiva, do inciso III. do§ 1°, do art. 75, do Senador José Ar

ruda, idêntica a emenda no 10, favorável; 
Emenda no 13 - Adequação à técnica legislativa, do art. 81, do Senador Lúcio 

Alcântara, favorável; 
Emenda no 14 - Modificativa, do § 2° do art. 89, do Senador Lúcio Alcântara. 

contrário; 
Emenda no 15 - Modificativa aos arts. 89 a 94, do Senador Edson Lobão. favo

rável; 
Emenda n° 16 - De adequação à técnica legislativa, do Senador Lúcio Alcântara, 

favorável; 
Emenda no 17 - Supressiva do inciso II, do art. 118, do Senador José Eduardo 

Dutra, contrário; 
Emenda no 18- Modificativa, do§ 1°, do art. 75, do Senador Bernardo Cabral, 

prejudicada; 
Emenda no 19- Modificativa, art. 134, parágrafo único. e aditiva de um artigo. do 

Senador Francisco Escórcio. favorável com Subemeoda; 
Emenda no 20 - Modificativa, art. 134. e aditiva de dois artigos, dos Senadores 

Lúcio Alcântara. Carlos Patrocínio, João Rocha e Francisco Es
córcio, favorável; 

Emenda no 21 - Modificativa, art. 134 parágrafo único, do Senador Humberto 
Lucena, favorável com Subemeoda; 

Emenda n° 22 - Modificativa, art. 140 a 142, do Senadores Lúcio Alcântara. 
Carlos Patrocínio, João Rocha. Francisco Escórcio e Humberto 
Lucena, favorável; 

Emenda no 23 - Modificativa. Prodasen. do Senador José Arruda. favorável com 

Subemenda; 
Emenda 11" ~-+ - Modificauva. an. I 79. do Senador LúciO Alcâmara. favorável 

com Subemenda; 
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:enda no :25 - De adequação à técnica legislativa, art. I 76, do Senador Lúcio 

Alcântara. favorável: 

Emenda no 26 - Supressiva, arts. 193, 194 e 195, do Senador José Eduardo Dutra, 

contrário; 
Emenda no 27 - Modificativa, arts. 193 e 194, do Senador Lúcio Alcântar~, favo-

rável com Subemend;~; . . 
Emenda no 28 - Supressiva, do parágrafo único, do art. 9°, do Senador José Edu

ardo Dutra, prejudicada em face da aprovação da Emenda nu 
30; 

Emenda no 29 - Modificativa, do parágrafo único, art. 9°, do Senador Gerson 

Camata. prejudicada em face da aprovação da Emenda no 
30; 

Emenda no 30 - Modificativa, do parágrafo único, art. 9°, do Senador Lúcio Al

cântara, favorável; 
Emenda no 31 - Modificativa, do parágrafo único, art. 9°, da Senadora Regina 

Assumpção, prejudicada em face da aprovação da Emenda 
n° 30; 

Emenda no 32 - Modificativa, do parágrafo único, art. 9°, do Senador Sérgio Ma

chado, prejudicada em face da aprovação da Emenda no 30; 
Emenda no 33 - Aditiva, de incisão ao art. 1 O, do Senador Ademir Andrade, fa

vorável; 
Emenda no 34- Do Senador José Roberto Arruda, idêntica à Emenda 33, favorá-

vel; 
Emenda no 35- Do Senador Eduardo Dutra, idêntica à Emenda 33, favorável; 
Emenda no 36 - Aditiva, do Senador Pedro Simon, favorável; 
Emenda n" 3 7 - Modificativa, da Senadora Regina Assumpção, favorável com 

Subemenda; 
Emenda no 38 - Modificativa, do Senador Bernardo Cabral, favorável com Su

bemenda; 
Emenda no 39- De adequação à técnica legislativa, do Senador Lúcio Alcântara, 
favorável. 

Sala das Sessões. 

Senador NEY SUASSl.JNA, Relator 
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PARECER No 6, DE 1997 

Da Comissão Diretora sobre as 
emendas oferet"tdas ao Projeto de Rr
.<;o/ução 11° 118. de /996, de autoria 
da Comi.'t'iiio Diretora que "Altera o . 
Regulamento Admlmstrativo do Se
I'KJiio Federal r dá outras providênci-
as." 

RELATOR: Smador RE~AN CALHEIROS 

1- RELATÓRIO 

Ao Projeto de Resolução n° 118, de 1996, de autoria da Comissão 

Diretora. que "altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e dá ou

tras providências", foram apresentadas 39 emendas, a saber: 

Emenda no O 1 - Substitutiva IntegraL do Senador Odacir Soares~ 

Emenda n" 02 - De adequação à técnica legislativa, do Senador Lúcio Alcântara~ 
Emenda n" 03- Modificativa do parágrafo único do art. 9°, do Senador Guilherme 

Palmeira; 

Emenda n" 04 - Substituriva, da Subseçào L da Seção III, do Capítulo IT, do Títu

lo II, do Livro I, do Senador Bernardo Cabral~ 

Emenda n" 05 - Subsrituriva, da Subseção III, da Seção III, do Capítulo II, do 

Título II, ,do Livro I, do Senador Bernardo Cabral; 

Emenda n° 06 - De adequação, do Senador Arthur da Távola: 

Emenda n" 07 - Modificativa. do art. 72. do Senador Lúcio Alcântara; 

Emenda n" 08- De adequação. supnme ~ :zo. do art. 75, do Senador Lúcio Alcân

tara: 
r::mcnda n" O<>- Modificativa, do* 1°. do art. 75 e da Subseção IV, da Seção IV. 

do Capítulo L do Titulo li. do Senador Lúcio Alcântara: 

Emenda n" I O - Supressiva. do inciso III. do * 1°. do art. 75, do Senador José 

Eduardo Outra: 

Eml!nda t{ I I - Supressiva. do inciso I I I. do * I o. do art. 7 5, do Senador Adem ir 

Andrade. idêntica a emenda n" I 0: I /' 
Emenda n" 12- Supressiva. do inciso !!L do~ 1°. do art. 75, do Senador José Ar

ruda. idêntica a emenda n~ lO; 
Emenda n~ 11 - Adcqunção à técnicn legislativa. do art. 81, do Senador Lúcio 

Aldntnra: 
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EmendJ n" 14 - ModificJtiYa. do ~ ~c do an. 89. do Senador Lúcio Alcântara: 
EmendJ no 15 - Modificanva. dos arts. S9 a 94. do Senador Edson Lobão: 
Emenda no 16 - De adequação a tecmca leg1siat1va. do Senador Lúcio Alcântara: 
Emenda n° 17 - SupreSSlVa. do inciso !!. do art. 118, do Senador José Eduardo 

Outra: 
Emenda I{ 18- Modificativa. do~ 1°. do art. 75, do Senador Bernardo Cabral: 
Emend:~ I{ 19 - Modific:~tiva. do art. 134. par::l!,.'Tafo único. e aditiva de um artigo, 

do Sen:~dor Fr<1ncisco Escorcio: 
Emend<1 I{ ~O - Modificanva. do art. 13_4. e aditiva de dois artigos. dos Senaderes 

Lúcio Alcântara. Carlos Patrocimo. João Rocha e Francisco Es
córcio: 

EmendJ no ~I - Modificam·a. do art. 1 34 paragrafo único. do Senador Humberto 
Lucena: 

Emend3 no :2~ - Modificanva. dos arts. 140 a 142. do Senadores Lúcio Alcântara. 
Carlos Patrocínio. João Rocha. Francisco Escorc10 e Humberto 
Lucena: 

Ememb I{ ~3 - Modificativa. do Prodasen. do Senador Jose Arruda: 
Ememb I( ~4- Modificam·a. do an 1-9. do Senador LLICJO Alcântara: 
Ememi:1 I{ ~S -De 3dequaçào à recmca iegJslativa. do art. 176. do Senador Lúc1o 

Alcântara: 
t::mend:-~ I{ ~6 - Supress1va. dos ans '93. 194 e 195. do Senador José Eduardo 

Outra: 
Emcno::~ :1' ~- - Modific3ti\J. dos ans ::;;e 194. do Senador Lúc10 Alcântara: 
Emcnci:1 I{ ~S - Supressi\'3. do para~,-'Ta:·o umco. do an 9°. do Senador José Edu

ardo Outra: 
Emc:nu:1 n' ::0 · \1odific<Jti\J. do p::~r~:.,-::~to tllliCO. ::Jrt. 9°. do Senador Gerson 

C::JI11Jt3: 
:::mcnc!:1 11 ;n - \lodific:ltl\a. do p::Jr:J~í':Jlo un1co. :m. (Y. do Senador Lucio AI

câmara: 
Emenci:t 11. ; I - :YlodlfiCJll\a. do D::Jr:::~ato utliCO. an (JO. da Senadora Regma 

Assumpção: 
=menr.::~ n· ;:: - 'v1odtficatl\3 do oarJ~'T~t'o un1co. an. 9o do Senador Sérgio Ma

chado: , 
:::mend:t 11. ;; - ,\dttl\:1. de lllCISào <lO :m I O. do Senador Adem1r Andrade;

1 

Emenda lt 34- Do Senador José Robeno Amlda. Idêntica a Emenda n° 33; 
Emend:11t ~5- Do Senador Eduardo Durra. idênt1ca à Emenda n° 33; 
Emenda 11° :;6 - Aditiva. do Sen3dor Pedro Simon: 
Emenda I{ :17 - Modlficallv:J. da Senadora Regina Assumpção; 
Emenda 1t 1.8- Modific;~nv;~. do Sen3dor Bc:m3rdo CabraL 
Emenda no :19 - De adequ:1ç:io à técnic:1 le~,->islativa. do Senador Lúcio Alcântara. 

II- A:\Oc\I.ISE D.\S El\IE~DAS 

2.1 Emenda n° Ol 
A Emenda. de autona cio Senador Odacir Soares, já anteriormente 

apresenr;~da mmndo da fase de anteproJeto na Com1ssão Diretora, oferece uma 
>1sào distint;~ do proJeto. mantendo <J altlal filosofia e s1stcmanca administrativa. 

Necessano se f:1z esclarecer que múmeras prooostas de senadores 
e orJ!:1os d:1 C;~s;~ for3m an:11Isadas pei:J rc:latona. 111clus1ve a do senador Odacir 
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V A RIA \'t:IS 
I - Filn•nfi~ 

2 - Definido de po-
liticas e fixação de 
diretrizes 

3 - Planejamento 
estrah~gico ~ mi>-
derni7:u;ào adminis-
trativa 

I 
I 

4 - Profissionaliza-

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Sonres. apresentadn equivocndamente como Substitutivo a uma delas (a da As
sessoria Especial de Modernização) 

No voto que proferimos perante a Comissão Diretora enfatizamos 
.. que o voto em sepnrado do Senador Odacir Soares faz várias propostas mteres
sames par<~ o nperfeiçonmento da tecmca legislativa e da estmtura org:anrzac10nal. 
que devem ser nproveitadas de alguma fonna. embora discorde da sua filosofia e 
concepç:io da ~cst:io ndministr<ltrva da Casa. por mvrabilizar a refonnulação adrninis
tranva. mnntendo n nnral sistemática gerencial que enfeixa todos os poderes de_,ges
tão n<J I ' Sccrctana. Afinal. estou buscando somar todos os esforços que possam ser 
transfonmdos em benefícios efetivos para a lnstrrurção que pretendemos refonnar .. 

"Refonnar uma msmurç;)o da ma~:-'T!rtude do Senado Federai não e 
uma tarcfn que se possn nnplemenwr. se tentada rsoladamente. O Senado Federal. 
neste processo. deve ser olhado como um todo. O ir;teresse que aiimenta nosso 
espmto modemrzador deve ser apenas o de tomar esta Casa um centro de e:xce-
10ncra. a fim de dar as respostas que a socredade lhe cobra. Penso que a umca 
'al!st:Jdo de todos os que estamos nesta mrss:io. que e uma obra de rodos- sena
dores c fulK'ronarios - e o orgulho de pertencer :1 um:J msl!turção que corresponda 
~os nnsc1os da socrcdade com eficiência e eticácra.·· 

A segurr mostraremos mediante Quadro Comparativo. as pnncr-
oars dr\·ergêncras entre o ProJeto e a Emenda do Senador Odacrr Soares. 

Ql!A()IW COMPARATIVO !PRS 118/96! 

( 'OMISS.\0 UI RETORA SENADOR ODACIR SOARES 
I nfauz~1 ~• m'"''" cto Sc:nado com c'ntase no atendimento da Não ex.phcuada 
;uu;•,·•ú• k!!l'•l;lll\ a t." pohtit..·n-parlamc.:lltar dos Sc:n:uJorcs. atra-
'e' c.k uma l><:m dclimda hm~ào lnlúnnação. com vistas ao 
dicn:nle d"'"mpc:nho d" ~cu manúaro popular. a CUJO serv1ço 
estarão as ~srrururas e SISiemas, operacionaiS e de assessora-
memo. ta mo no plano legislanvo. quanto no politico-

I parlamentar 
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I 
I 

I 
I 
! 
: 
i 
I 

O Coleg1ado. sem delegação de poderes a nenhum de seus Manurençào da atual s1stemánca adm1msrranva. que cenrralua i 
membros. e'erce sua competência de. arravês de atos nonnari- na I' Secretaria quase todas as dec1sões arraves da delega~:i0 
vos. defin1r obJenvos. formular politicas. bem como estabele- conced1da em 1972. Não possibilita a d1smbmçào de pode'"' 
cer d1remzes e metas para serem cumpridas pela Administra- enrre todos os membros da Com1ssào D•retora. como pre\é <• i 
ção. O pro]eto prevé expedição de Aro definindo as atribuições proJeto. permitindo. assim. a conrmuídade dos confluos entre o i 
de cada memb1o da Comissão D1retoni Colej!iado e a I' Secretana j 

Implementa. arraves da Assessona de Planejamento e Moder- Atribui ao Prodasen. que e subordmado a I" Secre1ana. o pb-l 
mza.~ão Admmlslr:lll\'lL Org.ão tccJuco cm nível de assessora- nejamenro e a modem1zação admimsrrar1va do Senado Fed!é1al! 
mt:lllo supc1 ttn. h gado ú ( 'onu::.são Dnl!'lnl a. para preparar tni- e do Cq;raf 
nulas de nonnas versando sobre: modermzação admímstrativa. i 

politica de recursos humanos. função Informação e planeja- : 
mento esnarêg1co do Senado como um todo. em articulação 
com represemantes das unidades envolvtdas, promovendo prá-
11cas colel!ladas de plane]amento. 
Implementa a formação profissionalizante do corpo funcional e Advoga a pamc1pação dos Senadores na gestão adm1msrrauva 

çào da Administra- i a especialização e aperfeiçoamento da gerencia. com vtsras a 
1 

I h Dc:rar a C om1!>Sào Diretora para desempenhar as funções 1 çio 
magnas que lhe competem. a saber: definição de obJetivos; I 
estabelecimentos de d1retrizes. polincas e metas para serem I 

I 
I cumpndas pela Adm1mstração; supeTVlsão e fiscalização da 
11.estào adm1msrranva. ! 
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\',\RI\\FIS ( ·oMISSAO I>IRETORA SENADOR ODACJR SOARES I 1--------·----
~ - t ~uhuu·tt.·, de: ~,._ 

n~uton·~ '-' l.uh.·r·:m-
l1.an:-.hllm<~ d ~ah•lll'IL·. ~k nh."llt o1gosn de ;.JptliO. e.n unidade Mantetn a mC"snta COIH:cp~ào utual. da11do êul;hc as unu.JadL·~-1 

dL' ~l..,,l ........ oranh .. 'llltl .1 ... cu tuulilr em su:.s :tl1\"idades legislativa. meto I 
padamcnt;u fi-..~.:ah/adma. pol11ica c de di\'ulgaçào social. De 
plano. a ( ·null .... ,;'hl Du..:1o1a resolverá a infr:l-t!'Stnrtura. os re- I 
Cllf~OS lllilteroaJ>. fmancetroS e logÍSllCOS. Ji.:anUO a lotaÇiiO 

----~----------~id~e~a~l~p<ar~a~s~e~r~d~~~~i~n~id~a~po~··~·PT~O•I•e~t~o~d~e~R~eso~lu=~Ç~tê~o~.--~------~~~--~~~~--~~~--~--~~~--~--~~--
6 - Orgno Central i Fm1alece o Orgão Central de Coordenação e Execução Esvazia o Orgão Central de Coordenação e Execução. atribum- i 
de Coordenação e' ll Diretoroa Geral i. subordinando-a. toda~·ia. ao planejamento e do ao Prodasen. que e subordinado à I' Secretana. o plan<t-•-t 
Eucuçilo dtretnzes apro,ados pela Com1ssão Dm~tora. mento e a modernização admmistrat1va do Senado Federal e ..,, .. 1 

Cewaf. 
7 - Orgào de trei-~ Propõe cnação do lnsmuto Legislativo Brasileiro - ILB com • Aceita apenas a mudança de Cedesen para lLB. mas reduz "' 
namento mtssão de planeJar. desenvolver e executar arividades de pc:s- competências propostas para· o Instituto. ficando as mesm.•· 

quisas. desenvol\1mento de proJetos. estudos. seleção, treina- muito aquém daquelas definidas para o atual C'edesen. l'-e;I;, 
mento e consuhoria. abrangendo o Senado. Cegraf e PTodascn. proposta. preserva-se a triplicidade de função de treinamen~<• 
inch•s•ve ourros parlamentos com prejuízos técnicos e financeiros para o Senado Federal I 

8 - Orgãos supervi- ~·lmnem o 1'··xta..._., como <Íf]!àü supervisionado. elimina os confli- Mantém o .>la/11.\ quo . . Superd1mensmna a estrmnra do Proda"'' 
sionados tos de .:ompcténc1a com <Y.. dema1s óq!àos da estrutun1 or-ganizacio- e atribui-lhe compeh~nctas indevidas. ta1s como o planepmc111. : 

n~l do Senado Federal. espeçtalmente os com a Dimoria GentllLB e a modernização admmtstrattva do Senado Federal e do ( , - I 
e Secn:tana de Informação e Docurnentaçllo. e ajusta a sua açilo de graf. o que podera cnar conflitos admmtsrrauvos e pohttC<'> 

1 

órgão-me1o a filosofia do pro_Jeto. A fim de poder cuidar bem do seu Mantem o Cegraf como órgão supervisiOnado. 
negix:to. Pordasen deve adotar a estratégia de desenvo~ .n1itt'IJP'eS 
bastcos para diferentes atividades e processos para os órgãos do Se-
nado Federal. obietivando a qualidade total de sua administração 
para atender a satisfação do cliente. 
Transforma o C eWaf em Secretaria de Editoraçio e Publicações, 
reduzmdo custos e promovendo simplificação adminislrativa, 
através da agluti,~ção de órgãos afins e centralização de lllivida
des. tats como serviços genus. manutenção predial, compras. 
gestão de recursos humanos. tremamento. área jurídica etc. 

: ''- l·un,·iiu lnlunna- I lt:lflll..: 11111,, '1:-.oh• llllq.!•ohla .!01 tün,·;.i,, lutúnnaç.to para o Se· 
çiu Jlatht I L"(kl;al. õliHan~cruh• a:-. <UI\iúad~s de: f'hlllt~falllc!tllo. ,, .. ,._ 

llu/u_-..:,11 I L' IIH(OIII(•ntu. () f1/,llleJctnJ<.•I1111 Srrá fonnul1d0 pe"ll 

\ """"'1a <k- I 'lauqamcnh> c \lod<:rniução Administrativa. 
cm art1C11Ia~·ào com as ( onsultonas l.:gislariva e de Orçamen
tos e de f-Iscalização e a Secretana de Informação e Doc:umen
lação . .; l<'wologw da informação estani a cargo do PTodasen. 
a ~11em cabe prover os recursos tecnológicos e o suporte tec
mco para a reahzação das auúdades relacionadas com a in
lonnaçào no ambito do Senado e promover a familiarizaçio 
dos usuarios com os recursos tecnolób'Ícos disponiveis. razio 
por que necessita de uma nova estrutura organizacional para 
poder desenvolver a integração dos aplicativos utilizados no 
apoto aos processos administrativos e legislativos e fornecer o 
apo1o tecnológtco para operaciOnalização dos Planos de ln
lnnna.;;ín .. \ tudcxaç~o e o lr</lanr<'/1/r> da informação serilo 
h.·nos. L"IH lr.:lllfH• real C' de fnnnit dcscc:ntr.:dizada. diretarnmte 
pelas areas 11suanas e geradoras da informação. segundo o 
l'lano Plurianual de Informação 

lO Niveis hierár-1 Sunphf1ca a eslrutura orgamzac10nal. dimtnando o nível hie-
quicos 

1

. rarqwco COITespondente a Seção e transformando a funçio, 
telam·a em asststente administrauvo do Serviço a que esta 

I subordmado. ganhando o Senado com diminuição da buro
cracta e al!thzação do processo decisório. 

I t - (~;ll,inl'l•·, •I_:P•! ..., .. _.m .mnh.:nh• ~"-· '~l·'P"-"'a "-"11!-!luh;l ....... lh ,, ,· .. muuadu do ~binc1e 
uniuade~ :u1mims-~ d;,, ~ .. :~-.Tl.'WIIa~ ~ Suh~c:nclanas. 1l>d~s .as ~tn1dades de apoio ao 
rrath·a~ lltul:n. a 1-un de gamnur mt·lhor fnnetonaltdade e racionalidade 

'" ""' ul,,.k,. pnncqmhncntc no que dtz rrspeno i identifica
I'~" da "''l"lll"tlulidade fun.:tonal 

12 - Orgãos de com-! lmpl~nra J modennzaçào na area de compras. introduz o ca· 
pras lendario de compras e promove a centrahzaçilo das compras. 

em <:spet·lal a aqutstção de ma1eria1s e seuiços comuns a roda 
a C asa. n:io se JIIStiticando nesses casos a manutenção de ati
''dades triplas Propõe uma aniculada subsecretaria de admi
n 1srraçào de compras e contratação de serviços. incumbida do 
planetamento. allvtdade vnal para atender aos princípios ge
rats da boa admmisn-ação e raptdez dos procedimentos de lici
tações e compras. bem como aos dnames legais. com a clara 
1denuticacáo de responsabilidades 

l.)uebra a espinha dorsal da mms tlllJiortal!te conmbmç!lo ,1.' I 
projeto, que e a Funçio Informação, quando fracmna a Seu·.· i 
taria de Informação e Documentação em apenas Secretana de ' 
Documentaçilo e desloca a Informação para a Secrerana-Cic'. <i 

da Mesa. que seni obrigada a se desviar de suas magnas h .

ponsabilidades do processo legislativo para se preocupar inclu· ' 
sive com indicadores econõmicos e soctais. 

Idêntico ao projeto 

idêntiCO 110 prOjetO. 

Elimina a Subsecretaria de Compras e Contratação de Se~•.;o>. 1 
substituindo-a por tris serviços independentes. Essa estru1n1 r. i 
cerramente. nilo atenderá aos principias da doutrma admmis11 a-; 
tiva e muno menos àqueles relativos à rap•dez. jà que o pro1et•': 
identificou a ausência de planejamento como a causa pnnC~pall 
da grande demora nas aquisições do Senado Federal. \ 
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V\RIA\'t:IS ('O~ISS~~ [)1~~-T~~·..:--------''-------'S::.:E:::.N.:.:.A.:.:DO::.=:.:R....::O:.:D:..:A.::..;C::.:I::.R:..:S::.:O::.:A.:.:R:.;.E=S::._ ___ _ 
13 - R~ur505 hn- Fkf'e " poliuca de recn"os humanos como variável-chave Com a administração centrada na I' Secretana. onde há mudan-1 
manos para o ~'\lhl do JliO_It:IO ( om a prolís~ionahLaçào da Admm1s- ças de d01s ern doi~ anos, ~cri:J lltlf)O~~~~.·d ~~ prof•ssumala.tt~o., .• ,·: 

1_. ( mbl'llw 

.. \dmiui~l r:tç.f•,, 

traçiio. esta assumará funções rotmetras de gestão hoJe desem- da administração. I 

penha das pelo l'mne•ro-Secretáno. por força da delegação A emenda não define nem smaliza para os servtdores - cont.' I 
concedtda em 1972. Para o desempenho das novas atividades, variável-chave - nenhum plano compatível com a proposta dt' 
requer-se a profiss10naltzação da gerencia. VIa especialização modernização. 
e aperfeiçoamento .. e valorizar os servidores. tendo como car-
ro-chefe a fom1açào profiSSionalizante. a reciclagem e o trei-
namento. A Comissão Dtretora passa a defimr cenrralizada-
men te as políticas e estratégtas de recursos humanos para a 
Instituição como um todo 

•k 1.:. ... ·\tlall/ol ~.:~:-.~.: ,u~;"' ... ,,,,, \1 .... 1.1~ a .a:-.~cg.u••n urnft VJsio har
monh''a pata a implcnh."lll;tç-ào d .. )s programas e pr~ielos para 
01 ln=--Uimçào ..:omn um Indo Prnrnnvc praucas ~..-olc-g1adas de 
~!1:'\l:en. anav.:s da rc\llah7a~ão tless~ ósgào consuJti\.O 

Dcsvnllm a t.:oru.:cp"üo th~ l'un~cHw. ao :-.u~t.·~ 11 t!llt.:' ll Puldn:-. ... ·rl j 

faça pane. com auronomta tmegral. das dectsões admmtstrall-, 
vas da C asa. enquanto esse Consdho náo tem nenhuma m~,·-l 
rencia sollre o órgào supervtsJOnado .. -\ adoç~o dessa J'fOJ><"'" i 

com ceneza. ensejaria grandes conflitos admtmstratvos 

15 - En1ugamrnro 
de órgão5 

Esumula a absorçào. e:.tmção. fusão. mcorporação e redução 
da estmtura. tanto em nh·eís híenirqutcos. quamo em número 
de umdades admmistranvas. resultando cm redução de custos 
e aumento da eticíéncía. eficàcta e efetividade nas ações ad
numstrauvas 

Faz crescer as estruturas da Secretana Geral da Mesa e do p,,,_' 
dasen. atribuindo-lhes funções que fogem aos seus objeu' ,,, 
Na primeira. ena tres serVIços (de revisão e conferencia de ,,. 
pediente. de sinopse e de informação legislanva, e tam~m ""'·' 
subsecretaria de informações e pesquisas legislanvas. com " 
mesma incumbéncía dos serviços. alem daquela a de fomec~r 
indicadores econõmicos e sociais. 
Ao Prodasen. em nova duplicidade, atribuí-lhe o planeJament<· 
e a modernização administrativa do Senado Federal. ínclusi\e " 
contratação de tais serviços 

Afora as divergências apontad<:~s. torna-se imperioso esclarecer ao 
Plenário o seguinte: o Projeto não propôs a transformação do Prodasen em Secre
taria. em virtude do grande empenho da Direçào daquele ôrgão em mantê-lo 
como tal. Ao contrário a transformação do Cet-'Taf em Secretaria contou com a 
adesão de quase I 00% do corpo funcional. Além das vantagens técnicas e redu
ção de cargos, ressalte-se, por último. que dentro de uns três anos o parque gráfi

co não precisará mais do que uns 1 00 servidores, devido à crescente automação. 
razão por que a transformação é mais do que justificável. 

Ante o'exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 01. 

2.2 Emenda n° 02 
A Emenda, de autona do Senador Lúcio Alcântara, dá nova reda

ção ao an. 1 o do Projeto e torna expresso que. no Título III. do Regulamento 
Admimstrativo. foi alterada apenas a redação dos artigos referentes às compe
tências. 

Ante o exposto. somos pela <:~provação da Emenda n° 02. 

2.3 Emenda n" 03 
A Emenda. de autoria do Senador Guilherme Palmeira. propõe 

que a fixação da infra-estnttura. os recursos materiais e financeiros dos gabinetes 
dos senadores seja feito por Projeto de Resolução e não por Ato da Comissão 
Diretor:l. como prevê o Projeto 

Justifica que 8 cnaçào de cargos somenre poderá ser feito através 
de ProJeto de Resolução. com o que concordamos 
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Porém, para tomar mais nextvel e racional o aproveitamento dos 

recursos disponíveis da Casa. somos peia preJudicialidade da Emenda no 03, em 

virtude da aprovação da Emenda n° 3 O 

2.4 f.mcnda n" 04 
A Emenda. de autona do Senador Bernardo Cabral. consubstancta 

;1 propno;ta da Secretaria-Geral da Mes;1 relati\·ZJ :1 reestmturação da sua organiza

ção :Jdmimstratlva. 

Bastcamente. a proposta se limna a sugenr a manutenção. na es

tmtura da SGM. das Subsecretanas de Coordenação Legtslativa do Senado Fede
ral e do Con1:-'resso Nacional e dos Semços de Protocolo Legislativo. de Sinopse 

e Infonnaç:io l.egislmiv:1 e de Distnhuiç:io de t\vuisos. assim como propõe a cri

ação do Scrvtço de Rednção. ligado diret:Jmente ao Secretario-Geral. e os Servi

ços de Conferência c Revisiio de !\tas e de Apoio Operacional. na Subsecretaria 

de Ata. 

As duas Subsecretarias de Coordenação Legislativa (do Senado 

Federal e <lo Congresso Nacional) consnmem pilares de sustentação da Secreta

ria-GeraL realizando os trabalhos essenciais de preparação. organização e elabo

ração de informações referentes às sessões plenárias do Senado e do Congresso. 

São, por natureza, órgãos com objetos de trabalhos diferenciados, uma vez que o 
processo lcgisl:1tivo e as rotinas envolvidas são independentes no Senado e no 

Congresso. 

O autor da Emenda justifica que essa é a estrutura mínima para a 

Secretaria-Geral da Mesa desempenhar com eficiência as suas ari'lidades. 

Justifica-se o acolhimento das emendas que criam cargos já neste 

Projeto, pelo fato de ter sido acolhida Emenda que retira da Comissão Diretora a 

competência de fazê-lo. 

Visand? dar o mesmo tratamento :i Assessoria Técnica da Direto

ria Geral. conferido à Assessoria Técmca da Secretaria Geral da Mesa, opinamos 

pela :1provaç:io da Emenda no 04. com a segunne Subemenda: 

Subemenda à Emenda n" 04 

Ao an. I I, do item i I e do I 97. do nem I I I constantes da emenda 

n' 0~. d\:em-se :1s segumtes redações: 

I I - t\crescemem-se ao proJeto os segumtes arttgos: 

Art. 11. São criadas 06 1 se1s1 funções comtsstonadas de Assessor 

1 r: c -OS). que mtet-'Tarào. em tgual número. :1 Assessona T <!cnica da Secretana

Geral da Mesa e a Assessona Técmca da Diretona-Geral 

Par:i'='T"3fo Único - As funções comissionadas de que trata este ar

tigo ser:io considerad::~s como C<1T!,!OS em Comtss:io quando seus ocupantes não 

tiverem ,·inculo efctivo com ::1 admmistr~ç:\o pública. 
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"Art. 197. Ao Secretano-Geral da Mesa mcumbe asstsl!r à :'viesa 

nos trabalhos de Plenario: planeJar, supervisionar. coordenar e controlar a execu

ção das anvidades compreendidas na competência das unidades administraTivas 

da Secrctana-Geral da Mesa: prestar assistência à Mesa no curso de suas reuni

ões: opmar sobre o provimento das funções comissionadas de díretores de subse

cretarias mtcgrantcs da Secretaria-Gerai da Mesa: solicitar ao Diretor-Gerai a 

lotaç:io e design:~ç:io ou dispensa de servidores de cargos e funções da Secreta

ria-G.:ral da Mesa: observar e fazer observar. no âmbito das unidades aàminis

rranvas do órgão. :~s disposições regui::l~enrares e legars: impor penaiidades nos 

limnes estabelecidos neste Regulamento: e desempenhar outras atividades peculi

ares à fi.mç:lo. de iniciativa própria ou de ordem superior." 

2.5 Em~nda no 05 
A Emenda. de autoria elo Senador Bernardo CabraL modifica a 

estnltur:J org:Jtli7acional da Secretaria ele Comunicação Social visando tomar as 

111fonmçcics rcbtivas :1os trabalhos da C::1sa acessíveis à população 

Ressalve-se o arttgo []ue rr:na da ratificação do Ato da Cormssão 

Diretora r( I<J~ d(! 2:1 de outubro de 1996. pela sua unpropnedade JUrídica 

Deve-se exclurr. wmbém. da Emenda os antgos que tratam dare

\OJ:.':1Ç:ÍC1 e'-rress::l de drsnosnivos admrnrstr::Jnvos. tendo em vista que este assunto 

est;J cnntrclono Pro1eto 

Dadas ::1 nnponãnct::J e a relevãncra dos trabalhos dessa Secretana. 

~DIIl:1!11Ps p~:ia :1prov:1ç:io ela Emencla. com a exclusão dos drsposrnvos ressalva

.:os. :h>5 rcnnns el:1 segumte Subemend:J 

Subemenda à Emenda n" 05 

Supmmnn-se el:1 Emenda rr· 0:' anrgo que r::Jttfica o .Ato da Comts

':ÍO íJrn:t,Jr:Jn° 10. tk 27- d.: outubro d~ !0%. e artigo que revoga ans ~6 a~=..: 

:so dn Rc:gui:Jmemo Admmistrattvo 

2.6 Em~nda n" 06 

A Emcnd:1. de auton:1 do Sen:1dor Arthur d.1 Távola. obJetlva ape

nas :Joerfetço:Jr n dtstnbuição de t:Jref:Js de c::là::J setor. sem preJutzo do pernl 

funciOn::li d:1 Secretan:J de Controle lnter.10 

Opinamos pel::1 aprovaç:io da Emend::1 n° 06. 

2.7 Emenda n" 07 

A Emenda. de autoria do Sen::1dor Lúcio Alcântara. objettva dis

ciplirwr as attvidacles da Assessona de Pl:meJamento e Modernização Aàmmts

rram·::r e estabelece que o ProJeto de Resoittçào definirá a mfra-estrutura e os re

cursos marenais e financeiros necessários ao seu funciOnamento. 

Cremos. no entanto. que 3 funciOnalidade da atual Assessona Es

pecr::Ji de: l\1odcmt7:1Ç:io. c nada por Ato tb C ormssào Drretora. transformada em 
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Assesson;J de Pbncpmento e Modemrzação Administrativa no Projeto como ór
gão oenn:mente. j:i demonstrou o acerto àos mstmmenros legais e administrativos 
ullhzados. tendo em \tsta o racronal apro\·e!l::llnento dos recursos existentes 

Dadas as caractensllcas espectais desse órgão de planejamento, 
ele proo6e. em artrculação com as umàaàes admmistrativas envolvidas nas maré
nas. mmut:Js de planos e projetas para serem apreciados pela Comissão Diretora. 

Vale ressaltar. amda. CJtte o Diretor-Geral e o Coordenador
-\drutltt1 s:1n os únrcos memoros efetivns ciessa Assessoria. que tera um pequeno 
nuclcc' tc·cnrco. funcmnandn em c<rrater ,-,ennamenre. como na atual experiência. 

A Assesson<r contara. t:nni:Jem. com a pamcrpação de tecnicos da 
Cas<t. nue scrZ!o convocados p::1r::1 colabor:Jr no desenvolvimento de cada projeto 
~spec:rico. bem como com a deliber;JçZ\o das unid:Jdes envolvidas em cada plano 
111 nrl1.rcro. cup rcgui:Jment:Jc{io sera fc:ra oei:1 Comissào Diretora. confonne pre
. e o Prorcro 

2.8 Emenda n" 08 
A Emenda. de autona do Senador Lúcio Alcântara, objetiva evitar 

a duoiicidade àe unid:1des admmrstrattvas com a mesma função. 

Somos pela aprovaçZ!o cl:J Emenda 11° 08. 

2.9 Emenda no 09 
A Emenda. de :Jutoria do Senador Lúcio Alcântara, objetiva su

boràin:Jr diretamente ao Diretor-Geral a Subsecretaria de Assistência Médica e 
Social e cria os serviços de Laboratorio de Dia!:,'llósticos, de Enfennagern e de 
Junta Médica 

Entendemos justo o pleito dessa imponante tmidade em relação à 
criação dos Serviços e à sua subordinação ao Dirc:tor-Geral para a dinamização 
dos tr:Jbalhos e o aperfeiçoamento dos processos burocráticos, ressaltando, por 
opommo. a valoriznçZ!o da atividade médico-social. 

Não obstante. prectsamos apresentar uma Subemenda para pre
serv:Jr o Conselho de Supervtsão. bem como garantir a representação dos servi
dores fili:-rdos ao S!S. tendo em vista tratar-se de recursos exclusivamente priva
dos e como tal merecer um tratamento diferenciado, a fim de tomar a administra
ção desse nnponante sistema de saúde legmmo e transparente. 

Ante o exposto. opmamos pela aprovação da Emenda no 09, com 
a segur111e Subemenda 

Subcmenda à Emenda n" 09 

Dê-se ao cam11 do <Jrt 80. const:~nte dJ Emenda. a segumte reda-
cão 
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Subsec;io IV 
Da Subsecretan3 de !\~s!sténcl<"l Médica e Soc1al 

!\rt SO :\ Subsecrct::m:J ,k :\~slsténCI:l :'vléd1ca c Soc1ai compete 

:1 tXC\ l<'ll1. :l coordcn:lç;lo. o controle e :1 d1rcç;lo dos sevtços relattvos a presta

'~1L1 <1c ::ho>l'l~IH.:t:t méthc3. de ur~énc1:1 e :tmhuknonai ;:tOS Senhores Senadores. 

Servtdores e setiS respecttvos dependentes. reailz::Jr audnoria médica nas msutui

ções cn:dcm:iatbs. assistênci;:t odontol<l~ic:l. psicológica. social. fisioterápica e de 

enfennagem: exercer o controle e a fiscalí7;:tç;lo sobre a execução do Sistema 1n

te~:-rrado de S3úde dos servidores do Senado Federal e Órgãos Supervisionados 

sob a coordenação do Conselho de Supervisão. com a participação de um mem

bro da C omtssão Diretora. Diretor Ger<1i e Servidores, nos termos do definido 

pela Cmmssão Diretora. e prover o assessoramento técnico especifico à Comis
são Diretora e dem::ns Órgãos do Senado Federal e Órgãos Supervisionados sobre 

assuntos de sua competência. 

2.10 Emenda n" 10 
A Emenda. de autoria do Senador José Eduardo Dutra, objetiva 

deslocar a Advocacia do Senado. da esm1tura da Diretoria-Geral para a dos ór

gãos de assessoramento superior. 

Opinamos pela aprovação da Emenda no I O 

2.11 Emenda n" li 
A Emenda, de autona do Senador Ademir Andrade. é idêntica à 

Emenda n° 10. 

Opinamos pela aprovaç:lo da Emenda t{ li 

2.12 Emenda n" 12 

A Emenda. de autona do Senador José Roberto Am1da. é idênnca 
a Emcnci<1 1t I O 

Opinamos peb 3provação ci:1 Emenda n" 12 

2.13 Emenda n" 13 

A Emenda. de auton<"l ào Senador Lúc1o Alcântara. objeuva me

ihor:tr a tecmca leg1slat1va. ret1rando ::J referênc1a a endereços específicos no 
Pro_1eto 

Opin:lmos pel:l aprO\·:lcào d~1 Emenda n° 13 

2.14 Emenda n" I~ 

A Emenda. de autona cio Senador Lúcio Alcântara. objenva defi

mr no ProJt:!O a autoridade admtmstrattq responsavel pela const1tmção do Comt

tê d.: Capacitaçt10 c Dcsenvoivimento de Recursos Humanos e da Comissão Per

manente de Promoç:Jo Func10nal. 
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Entendemos que esta m:nena e de r~gulame~taçào. ate porque o 
art. i" do ProJeto atnbui expressamente J C01mssào Diretora tal atnbuição 

Ante o exposto. e para C\'11:-Jr possíveis conflitos, opmarnos pela 
rejeição da Emenda. 

2.15 Emenda n" 15 

A Emenda. de autoria do Senador Edson Lobão, objetiva aperfei
çoar a estmtura organizacional da Subsecretaria de Pessoal. a fim de que ela pos
sa desempenhar bem as suas fi.mções. em v1sta da nova realidade administrativa 
resul:ante da modemização. 

A Emenda propõe n:lo so o desmembramento das competências 
definidas no ProJeto para o Serv1ço à e .'\DOlO Técnico e de Administração de 
Cargos e r-unções. mantendo-as desconcemradas e descenrralizadas em umdades 
separ:1d:1s denomin:-~dJS atualmente de Semcos de Apoio Técnico. de Direnos e 
Deveres. e de Administração de Cargos ~ Funções. mas também o acréscimo. a 
atuai estmtura. dos Serviços de Cadastro Parlamentar - para aperfeiçoar o aten
dimemo aos parlamenwres da Casa. que disoõem de legislacào. direnos e deveres 
bem lilft:rentcs dos conferidos <Jos sef\·1dores - e de Atendnnento <lO Usuano -
par:-~ melhorar o nivel de atendimento. rei:-tctonamento e de comumcaçào do órgão 
com os '<:rvtdorcs c o ptthlico em gerai 

Ante o exposto. opm:-~mos pela apro\·ação da Emenda n° I 5 

2.16 f.menda n" 16 

.A. EmendJ. de auror::1 cL' .'i~n:-~dor Lu<:to :\!cântara. <lperfeiçoa a 
:ecmc:1 k~tsiatl\':1. remando do te\to <JS noressões "de ... 

Opin::nnos pela aorovr~ç:lc cb Emenda n'' 16 

2.17 f.menda n" i7 

A Etnenda. de aurori:1 ci0 Senador José Eduardo Outra. objetiva 
"supnmtr o inciso li dom. 118.'' (si c) 

Pela justificação deoreende-se que o emmente Senador deseJa su
pnmtr o mciso ll do art. 181. que tr:Jt:-1 do Instituto Legislativo Brasileiro. 

A criação do Instituto l.<:~!sbt1vo Brasileiro é um componente es
sencial do pro!!fama de modemização cio Senado Federal. Segundo o Projeto o 
JLB tera a missão de planejar. desen\'ol\'er e executar atividades de pesquisas, 
desenvolvimento de proJetas. estudos. seleção. treinamento e consultaria. Ao ILB 
caber~. igualmente. promover a vnloriz:-tc5o do serv1dor nas dimensões profissio
nal. soctrtl e humana. tendo como c:1rro-chefe a formação profissionalizante. a 
reciclagem e o treinnmento. bem como nnoiementar projetos que cuidem da mo
ttvnç:'io do servidor. acoplando o plano de carretra com uma politica definida de 
admiss:'io. desenvolvimento. alocac:'io. a\·aliação de desempenho e recompensa do 
sen1dor A concepção desse órgão tom~. poss1vel que todas as forças. matenal 
humano e toda a experiência acumulr~da do Sen<Jdo possam estar a servico da 
democratizaç:lo desse conhecimento oora outros pariamentos. consl'nJindo-se 
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num emprc:endimento ímpar na história legislativa. Finalmente. além de incumbir

se do pl:mo intct-rrado de treinamento dos recursos humanos do Senado Federal 

como um todo. not:~damentc na alf:~bc:uzaçào do corpo funcwnal quanto à famili

:Jm:aç;io com os w(11ran•s disponíveis n:1 rede intema de informática. o ILB de

vera cst:Jr npto a desenvolver pro!:-rram:ts de capacnaçào e desenvolvimento de 
recursos humnnos de nível estratégico 1 consultores. assessores e gerentes), bem 

como a promover programas de estudos ~l\';mçados em convênio com outros par

i:Jmemos do País e do estrangeiro. C o mo órgão central de tremamento para a 

Instnuu;:in. o IU3 devera substlluir os três atuaiS setores encarregados da capaci

t:~ç-:10 ftllll'toiwl (1\ls servidores. justificando :1 e-..:tinçào destes. Tendo em vista que 

0 ínsrnuto dc:\'cr:i cstnr 0rgnnizndo por gerências de projetos. os atuais setores de 

:rem:unc:nw prolisstnn:lliz:ltl!C do Ce~·Taf e do Prodasen estarão representados 

rcspccunmcnte por um gerente de proJeto conhecedor das caracteristtcas técm

~as e da mtss:lo desses órg::los. 

Entendemos que a mtençào da emenda do emmenre Senador José 

~du:mio Dutra scra atendida. \ÍSto que o ILB ser::t cnado oela transformação de 

um órg::io j:i.e-:istente e contnr:i com o concurso das instituições de ensino do Pa

ís, especial~nente daquel:ls mencionadas por Sua Excelência. 

Assim sendo. 0pínamos pel:1 rejeiç:io da Emenda n° 17. 

2.18 Emenda n" 18 

A emenda, de autoria do Senndor Bernardo Cabral. objetiva 

transfonnar a Subsecretaria de Assistência Médica em Secretaria, criando 6 Ser

viços adicionais nessa unidade adminisrmtiva. 

Mantido o órgão como Subsecretaria, a Emenda é semelhante a de 

11° 09. Jcrcscida da criação de 3 Serviços. a saber: de Administração, de Odonto

login e de Psicologia. Esses dois últimos, como desmembramento do Serviço 
Médico. 

Entendemos que o desdobramento do Serviço Médico em três 

Serviços. como pretende a emenda. não atende o espírito do projeto e, salvo me

lhor JUizo. não encontramos razões técnicas para referenda-lo. Por seu turno, 

dadn a magnitude dns atividades adminisrrativas da Subsecretaria, é perfeitamente 
justific:ivcl a criaç:io do Serviço de Admmistração. 

Em face da aprovação dJ Emenda no 09, consideramos prejudica
da a fmc:nda 11° 18. 

2.19 Em~nda nD 19 

A Emenda, de autonn do Senador Francisco Escórcio, objetiva 

cnar. 11:1 cstnltLira da Secretana de lnfonnação e Documentação. um Serviço de 
Contr0ic de lnfonnações. 

O ProJeto preocupado com a dissemmaçào d::t infonnação. um dos 

pontos :1itos da atllni admmistraçào. cnou. na esrnnur::t d::t Secretana de Infonna

ç:lo e n(1l'lll11Cnt:1Ç:l0. lll11:1 Subsecret::ma de Infonnnções. com o ObjetJvo de pia-
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·~·:J~r ,· •ntrot:tr. C ~'\eCut~r ~s ;111\'Ht:tci;?<. de Dl'O\'Jmemo de dados. analises e tn

. ·n:t::,. ·,·, i':hll~' ncccss~n:'s :1 c\~cuc:\c~ rins rr:tb:-tlltos de Jssessoramento e aos 
.:~:n::1' .•:c::1 :1c; ci:I Cts:t. bc:m como ~o n:1biJCO <:\temo .. l:tn 1-15 do Regulamento . 
. :2 rcci::cJu ciu ProJeto 1 

O art. -1 o do ProJeto pre\ ê auc "a utrlizaçào pelo público externo 
das Jnronn:~çàcs de outros serYiços e ~íl\ rdadcs do Senado Federal e órgãos su
pentsJonaàos. sera definida pela Comiss:'io Diretora." 

Como se vê. a pretensão d:t Emenda esta integralmente atendida 
no Pro1eto. ZJté porque seri;1 contr;1ditóno. concordJndo com seu autor, que "no 
momento em que o Senado rtmpli;1 ;1 su:t politicJ de divulgação, através da cria
ção ci;1 :\gência Senado. TV. Rádio e Jornal SenJdo. incentivando através desses 
meros à:: comu111caçào que :t população se mantenha atenta à atuaçào dos parla
mentares. como forma de panicipJçiio oolitica e consciente exercício de cidada
nia. rettrar dessJ população o acesso as infonnaçàes constantes das bases de da
dos alimentadas pelo Con!,.'Tesso Nacionai é prejudicial à imagem do Senado Fe
derai. .. 

Entendemos que o Sen·rço de Controle de Informações, para não 
ger:tr confíitos. deverá ficar iocJ!izado na Subsecretaria de Informações. 

Ante o exposto. opmamos pela aprovação da Emenda no 19, nos 
tennos ci~ scL!tJillte Subemenda: 

Subemenda à Emenda n° 19 

Acrescente-se o Jncrso 1\' ao par:i~afo único do art. 145, criando
se t:m :H''" ~ntgo c remunerando-se os subsequentes. 

"Art. 1-15 
rarat-'T:tfo único 
1 -
lI -
!! [ -

IV- Sen1co de: Comrok c~ lntonnJçàes 

:\n \o Sc:n1ço ck (,,:mole de infonnaçàes compete centralizar 
~~·~: :·::·:~c:1c~ d:1s JIJJ(mn:tÇil~' !C':r:tcias ::~!os cicm:ns or~;]os do Senado FederaL 

-:'--~:'~: :: ::nn:t7en:t~ m;lnu:ns li e usuanc>s reteremes JS bJses de dados dtsponi
~1'. l'. ~'::1r :t uualttbdt:' rl:ts Jnfonn~c,':s const:tntes nos bancos de dados: aten

~:r sc··ÍJCII~c:1es de pcsmnsas. nos rcnncs do detillldo pela Comrssão Diretora." 

2.20 Emenda n" 20 

.A. Emenda. de allíon:t cio Senador Lúcio Alcântara. objeuva man
rer o \1useu Histonco e errar o Scn'rço cc Traduç:'io e Interpretação. na estrutura 
da s~c~er:tn;l de lnfonnaçào e OocumeJ;TJ.CàO 

o SerVIÇO de Museu Úll ena do pela Resolução n° ::!6. de I o de JU-
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lho de 1991, e os tr:tdutores-intérpretcs in~'l"essarnm no Senado Federal mediante 

concurso público a partir de 1989 

Ambos os Serviços são de reconhecida importância e necessários 

ao bom funcionamento da Casa. 

Asssim sendo, opinamos pela provação da Emenda n° 20. 

2.21 Emenda n• 21 

A Emenda, de autoria do Senador Humberto Lucena, objetiva 

deslocar. da Secretaria de Editoração e Publicações para a Secretaria de Infonna

ção e Documentação, o Serviço de Anais. transfonnando-o em Subsecretaria. 

A emenda justifica a importância do órgão para a Instituição, en

quadrando-o naquele conjunto de atividades administrativas necessárias à Histó

ria e ao acompanhamento, pela sociedade. dos fatos oficiais do Senado Federal. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 21, com 

subcmcnda. para manter a Subsecrctann de Anais na esmttura da Secretaria de 

Editor~ç;'io c Publicnçõcs. por tratar-se de áreas afins. nos tennos da seguinte: 

Subemenda à Emenda n" 21 

Dê-se aos ans. 1.!9, 17 .!. 177 e seguintes. renumerando-se os de

mais do Regulamento Administrattvo. com a redaçào dada pelo Projeto de Reso

lução 1{ 118/96. a segumte redaçào: 

"J\11 1.!9. J\ Secretana de F.ditoraçào e Publicações. funcionando 

~m rumos inintem1ptos. compete planc1:lr. superv1sonar e coordenar a execução 

dos s.:r.1ços de :111c gr::ifica Je mteresse do So:nado FederaL mediante plano for

mulado no âmbito do Conselho Editonal e aprovado pela Comtssão Diretora, 

bem como de edições técnicas. anais e outr:ts publicações de interesse para os 

trabalhos legislativos. do Senado Feder:1i e do Con~'!"esso Nacional. 

Parágrafo único ........................................................................... . 

I- ............................................................................................... . 

X- Sltbsecretnna de Anms. 

Art. 174. À Subsecretaria de Edições Técnicas compete planejar, 

super.·isionar, controlar e executar as atividades relativas à publicação da Revista 

de Informação Legislativa e de outras publicações de interesse para os trabalhos 

le~:-rislativos. 

Pará~'l"afo único ........................................................................... . 

I - Gabinete; 

II - Serviço de Publicações: 

III- Serviço de Revisão e Formatação Eletrônica." 
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Art. 177. À Subsecretana de Anais compete planeJar, supervisiO
nar. ccmtrobr e orgamznr em anais. por ordem cronológica. os trabalhos das ses
sões re:~iJzndas no Senado Federai e C on~'Tesso Nac1onaL executar as anvidades 
reian\·~s a publicação dos Anais do Senado Federal e do Congresso NaciOnaL 
orgJnlz::r em volumes e enviar :i publicJc:ío os Atos Le~,->lslativos promulgados 
pelo Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacwnal 

Par:i~,-'Tafo único- São orgãos d:1 StJbsecretaria de Anais 

I - Gab1nete~ 

li- Serv1ço de Comrole :!o Acervo. 
III - Serviço de R<:\ I são c Controle Ed1toriai. 
IV- S.::rviço de lndexaçjo 

.A.rt. 1-:'8 .A. o G:1b1nete ~::mm e te oro\ 1denc1Jr sobre o expediente. 
~s auciiénci:Js e a represcnt:Jç:io de seu t:lt::ar. :Juxiii:Jr e :~ssessorar o seu titular no 
-.lcscnlpcnÍio de su:1s :~m·itbdcs~ nccuur J'> 1:m~fas ae suporte admmisrranvo vJn
cui:td:b :1.; Jll·)btu~ik·s do orgão 

Art. 179. Ao Serviço de Controle de Acervo compete o controle e 
a distnbuiç:io dn publicações :i clientc!J c:Jd<Jstrada. no Pais e no extenor: organi
zar e m<Jnter o <1cervo: <Jrm<Jzen:~r e recuner:1r d<1dos relativos aos Anais do Sena
do Fedcr<Jl e do Con~'Tesso N:~cion:~l. dos !\tos Legislativos promulgados pelo 
Presidente do Sen:-.do Feder:-.1: e exectlt:Jr outr<Js tnrefas correlatas. 

Art. 180. Ao Ser.'iço de Revis;'io e Controle Editorial compete 
proceder a revisão das provas tipo~'T:ific:Js e das publicações dos Anais do Sena
do Feder:-.! e do Congresso N:-.cton:-.1. dos Atos Le~,-rislativos promulgados pelo 
Pres1dente do Sen:-.do Feder:-~!: e execut:Jr outr:Js tarefas correlatas. 

Art. 181 Ao Ser.'iço de Indexação compete organizar os índices 
dos An:-.is do Senado Feder:-.! e do Con~'Tesso Nacional e dos Atos Legislativos 
promulgados pelo Presid~nte do Senado Federal: manter registro do encaminha
mento e recebimento dos originais das publicações de competência da Subsecre
taria: e executar outras tarefas correlatas." 

2.22 fmrnda n" 22 

1\ Emend<J. de :1utori<1 do Sen<Jdor Lúcio Alcântara. objetiva ade
qunr :1 estmtum :-~dministr:Hivn da Subsccrcr:~na de Biblioteca à concepção de 
qu<Jiid;llk tot:~l. redefinindo os ser.'!Ços propostos e criando dois novos. a saber 
os Semços de i\quisiçào. Cbssificaçào e de Atendimento ao Usuário denommar
se-Iam. respectivnmente. Serviços de Desemoivnnento de Coleções. de Proces
sos T ~cm c os e de /\rendimento ao U sua no 

Os do1s Ser.·Iços s5o os d~ \lui1Jinews e o de Gerência de Rede 
!SA81i 

lnfonn:1 :1 emencb Cllle ·~s :1re:1s henericiZidas com a cr.acào ao 
õer. :c o :i e nwl11meios em noss:J Bibi JOféC:l s:!.o 
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arquivos de jornais. com :1proximadamente. 2.000.000 (dms mt
ihõesl de recortes. subdivididos em 5.000 (cinco mil) assuntos: 

• acervo de microfilmes e tmcrofichas. com cerca de 131 títulos. 
abr:m~cndo .Jom:us desde o micw do seculo :-~te 1986 e relatórios da epoca do 
lmperio: 

• crescnnento do :JcerYo de mul!imeios. com especial destaque a 
rmbli~:açô~s Clll CD-ROM (b:Jses de dados. periódicos. JOrnais e livros), para 
permitir a prestação de novos serviços e propiciar a recuperação da informação 
de Utn:l fonna intcrati\·a. oferecendo ;10 usu:irio :l opção de manipular teXtO, SOffi 

e tmag:em. 

Entendemos que n Emenci:l é justificável tecnicamente. 

Ante o exposto. opinnmos pcln nprovação da Emenda no 22. 

2.23 Emenda n" 23 

A Emenda, de autoria do Senador José Roberto Arruda, objetiva 
dar um:1 Jtova estrutur:1 org;miza::ional ao Prod:1sen, f:1ce às mudanças tecnológi
cas que se processam quase que diariamente e adequa-lo à nova realidade organi
zacional do Senado Federal. 

A Emenda adequa as competências do Prodasen às dos demais 
órgãos d:1 estnttura organizacional do Senado Federal, notadamente aquelas rela
cionadas com a definição de politicas de informação e modernização administra
tiva. à exceçfio do art. 175 a que se refere. em cujos incisos se observa notória 
invnsào sobre competência do órgão cenrrnl e outros órgãos da estrutura, mere
cendo os ajustes nccess:irios. 

No seu conJtmto. a Emenda reflete a reivindicação da Direçào do 
Prod:-~sen. com a qual concordamos: todavia. hii que se fazer algumas adequações 
em seu texto. a fim de se compatibiliz::t-lo com o Projeto. impedindo, assim, que 
poss:nn e'l:istir conflitos administrativos entre o Prodasen, o Diretor-Geral ou 
qu::tlqucr outra Unidade. 

Ante o e"<posto. acolhemos a Emenda nos termos da seguinte Sll-

Subem<.'nda :'1 Eme-nda n" 23 

Dê-se ::t Emenda n'' ::;:: . ao PrOJt!!O de Resolução 11° 118/96, a se-

~wmc rcdaçiio: 

"Subseoç:lo I 
Do Centro de Informática e Proc('<;s:lm<.'nto de Dados do Senado Federal 

Art. 171. Ao Centro de Informática e Processamento de Dados do 
Senado Federal - PRODASEN - compete: 
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I -prover o Sen:-~do Feckrai de cqlllp:-~mentos. sistemas e aplicati

vos de llllonn:-~ttc:-~. nos tennos do Pbno Dtretor :-~nuai aprovado pela Com1ssão 

Diretora. 

II - executar. em amcuiJç~o com o !LB. o tremamento relaciOna

do com os equipamentos e sistemas de mfonnallca: e 

li! - planepr. projetar. desenvolver e executar o tratamento tecno

lógiCO de infonnações e o processamento de dados. nos termos do seu Plano Di

retor. aprovado pela Comtssão Diretora 

Para!,.'Tafo Único- São órgãos do PRODASEN 

I -Conselho de Supervisão: e 

II - Diretoria Executiva. 

Art. I T2. O Centro de lnfonnanca e Processamento de Dados do 

Senado Federal - PRODASEN. gozara de :-tutonomia admmistrattva. orçamentária 

e íinancetra nos tcmtos do art1go 1 T2 do Decreto-Lei n° 200. de 25 de fevereiro 

de 19(, 7. com a altcraç~o dada pelo Decreto-Let n° 900. de 29 de setembro de 

1969. :ltra\ é~ ela alocaç:ío de recursos orçamentános do Tesouro. constantes do 

Orçamento "Geral ela Uni~o e do Orçamento da Seguridade Soc1al e. complemen

t:-tnnenrc. :m:-~vés de recursos proprios nro\·ementes dos contratos. acordos. con

\ énws 011 :li liStes finn:1dos no iimbno d:-t su:-t competêncta. os qua1s serão geridos 

Jtra\(~S dcl fundo de lnfonnalica e Processamento de Dados do Senado Federal · 
i'"l:!\;0.\S[:'\ 

Paragrafo úmco .-'\ autonomta admimstrat1va e financetra do 

PROIJ.\S[i\i caractcnza-se pelo exerctcto das attvtdades de recebnnento e ap!t

~:-~ç:ln cic: recursos. hem como pei:J pra;;cJ cios aros de gestão admmtstram·a. or

-::mtct~i:llt:\ c tin:-~nu::tra. nos tennos dz• -"éu Regui:lqmento .'\dministram·o. apro

. ~d\l t'·,·i:J C<'llll'':\<l rJ1rctor~. podendo 

I - cclcbr~r contr~tos. ~ccràos. con\·ên1os e ::lJUStes: 

11 - prest:Jr <;ervtcos :10 :imhllo de suas Zitividades. cobrando . 

. :u:-~nco rnr o ClSO. os \ZIIores ciev1dos à~ :1corào com a Tabela de Custos do 

"ROD.\S["-j_ ~pro\·:Jda pelo Conselho à~ Suocf\rsào e segundo suas dtretn~es~ 

III - desÍ!,.'ll:lr servidores n~ra o desempenho de Funções Comissi

onadas. àe :Jcordo com o Pbno de Cm;err::t em vtgor. lotar servidores nas unida
des do orL:JO e oranc:-~r outros aros relam r,s :1 :~clminrstração do pessoaL 

IV - praticar todos os mos cic gest:ío necessários para a aquisição 

de maten:~ts e equipamentos. contr:Jt:-tç~o de serviços e obras de acordo com os 

regulamentos e com :-~s nonnas de licitaç:'w \'tgentese 

V - especific:~r m:-~tert::tts e equ1pnmenros a serem adquiridos pelo 
Senncio í-eder:-~1 Cl!J:l utilizZ~ç<lo em·olva sef\iços incluídos no rol de suas ativida
des: 

VI - administr:Jr e conserv:1r o seu patrimõnio e os bens sob sua 
guarda: 

VI! - impor. parcelar e dispensar multas ou taxas. por força de 
contratos. acordos. convênios ou aJustes: 

Vlll- estabeler nonn:Js mtemas de admmisrração geraL financerra 

e de ft1ncton:-~menro de seus servtços. asstm como regulamentar os serv1ços colo
cados~ d1spostçJo pelo PRODASEN: e 
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IX- nutras que lhe forem conkridas pela Comissão Diretora. 

Art. I/?.. Ao Conselho de Supervisão compete· 
I -apreciar e sttbmeter a Cmmssão Diretora pedidos de autoriza

ção do Dtrctor-Executtvo para a reailzacão de obras que alterem o esttlo arquite
tõmco cio PRODASEN: 

II - aprovar o Plano Estraregtco e de Ação do PRODASEN. nos 
tennos cb oncmaç:\o !1-..:ada pela Comtssão Dtretora: 

III- desit-'llar. oor proposta do Dtretor-Execunvo do PRODASEN. 
os memi,rns qtte comporão a Cmmss:lo'Penn:meme ou Espec10l de Licitação. nos 
terrros à:~ lcgtslação. 

I V - homolopr proceànnentos ilcitatorios e ratificar as dispensas 
e as snu:-~çi\cs de nlc'\lgibilicbde de l:cn:-~cões. n:~s compras e contratações no 
.:tllll~ c:s::~bcic:ctdo par:~:~ modaltd:~dc: cc concorrenc1a. 

V - <1prov:1r tabel:~s de CIStOS e :-~utorizar reduções e tsenções de 
serY1ços orestados. por propost::t do Dm::tor-[-..:ecunvo: 

VI - homolog:~r :-~:; concorrenct:1S públicas: 
VIl - :JDrü\ :1r o lnterc:imhHl n:: inronn:~çiks entre o PRODASEN 

~ el;ltLt;ll1~-;..-IÍúhlic:Js c: rnv:~d:-~s. nos renn0s cb poi111ca e d1retnzes ba1:xada pela 
C omt-;,~u D1rctor:1. e 

VIII- submeter :1 C onliSs~o D1reror::t a mod1ficações na estrutura 
JànntliSlr:\11\:1 do PRODASE~. \!Saneio adeejua-la a reaildade tecnológica. 

Parat-'Tafo único E órg:\o do Conselho de Supervisão a sua Secre
tana. a ejual compete a e'\ecução d:-~s t:-~refas hurocratícas necessárias ao exercício 
das atnbmções confcrid<1s <1 esse órgão colegiado 

Art. 17~ O Conselho cie SuocrYISào sera integrado por um mem
bro da Comissão Diretor<1 do Senado FederaL o Diretor-Geral, o Diretor
ExecutiYo do PRODASEN. 11:1 ejualidaci~ cie membros natos e por mais três (03) 

Conselheiros nomeados pelo Pres1dente do Senado FederaL dentre servidores os 
do Senado Federal. 

Parà!,.'Tafo únicu O Conselho de Supervisão será presidido pelo 
membro da Cmmssãejo Diretora Cjlle o mtregrar. e. em seus impedimentos, pelo 
Diretor-GeraL na Cjllalid<1de de Vice-Prestdente do Conselho. 

Art. 175. À Dirctona Executiva compete: 
I - realizar a mLs'Taçào admimstr<1t1va do PRODASEN. estabele

cendo as nonnas intcm<ls e as medid;~s mdispens:iveis ao funcionamento dos ór
gãos mtcgrantes de sua estrutura; 

II - assessorar. no que t:mge :ls atribuições do PRODASEN. o 
Conselho de: Supervisão. a AssessoriJ de Pbncpmemo e ModemiZáção Adminis
tratn·a e :J Cmmss:lo Diretora.: 

III - el:tborar e submete~ Jo Conselho de Supe!Vlsào proposta de 
altcr:Jç~o ct:~ t.:Stn1tur<1 org<lmz:1c1on<1! do PRODASEN: 

IV- ~i<1bor<1r c submeter ~t' Conselho de Supenisão as diretrizes 
e nonnas da politic;~ de ;~ç:lo do PROD.'.SE'\ nas areJs admunstraiJva. orçamen
:;~nZ1. :::1ance1r:J. de comumc1c:'lo e cocmc:~c:lo tccn1cJ. de infonnática e de pro
cessamt:~ltn de dados: 
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V - elaborar e encammi1:1~ :1 Direrona Ger::~i a nrevisào da despesa 
Z111l!ai d,l rROD/\SFl'<_ 1ncius1\e do <;eu i"u11do EspeciaL pJra consolidação 110 
orom~iHO cio Scn;~cio Federai. :-~ssnn cr:mo suas :-~irer:Jçõ~s 1w .kcorrer do exer

CICJO: 
VI - .:laborar e encam1nil~r ~1111alme11t'~ ~~o Conselho de Super>i

<ín "" rLmn' a prcsraç:lo de coma' ailll~i_ acompannado do necerssano parecer 
j;1 Sccr-.:ran:~ de Cotllmlc lntemo_ 1nclttS1\e o rêi:ltono anual de atJvidades. 

VIl - celebrar contratos_ acordos. convé111os e aJUStes: nos termos 

::io seu Re:,:ulamcnro 1\dmmJsrrauvo: -

VIII- onentar a politica cie aàmimstraçào. consoante normas legais 

e decisões da Com1ssào Diretor:1 e do Conselho de Supervisão; 
!X - autorizar compras e contrataçues. de acordo com os planos 

de aquísiçàes: 
X - homolog;1r os procechmcmos líciwtonos e auronzar as dispen

sas e ;'JS situaçàes de íncxigibilídadc de hcít;'Jçócs n:Js compras e contrataçàes até 
o limnc estabelecido para a mod:1lidade de conv!le. submetendo ao Presidente do 

Conselho s,lc Supervis:io. p:1r;1 os mesmos fins. :1quel:1s licitaçàes que se enqua

dram no limite de Tomada de Preços e Concorrência: 
XI - orientar e supenntender as ati'>'idades do PRODASEN; 

XII - praticar todos os aros de gestão administrativa. financeira e 
operaciOnaL do org:io. obser>adas as iímrwções constames desta Resolução: e 

Xfll- representar e divulgar o PRODASEN_ 

Pará!,-'Tafo único. Sào orgàos da Diretona Executiva do Prodasen: 

I - Gabinete: 
II- Consultona: 
!!I - Divisão de Adminisrração e Finanças: 
IV- Divisão de Supone Tecmco e Oper:1çoes: 
V - Divisão de Atendimento e Desem·oivimemo de Sistemas para 

a Are:-~ Lcgisbtlv~- rarlamentar e de Orçamento: 
VI - Divisão de Atendimento e D<.!senvoivunento de Sistemas para 

a Are~ .\dminísrran\·a e Usuarios Extemos: e 
VII - Divis:io de Admin1str:-~ç:1o de 0:-~dos e Recursos de Apoio 

;\n I 7(> Ao G~bincrc ccmoete 
I - provHicnci:lr sobre o e\oedienre _ :;s :lllàJénciaS e a reoresema

ç:ío de -;:::u rnul:1r. 
II - au\Jl!ar e assessorar o seu l!ll!br 110 desempenho de suas ali-

III - e\ecutar :1s r:1ret'as CJC suporte administrativO vmculadas as 

ZJtnbuJ~<íes do orgào 

.\11. 177 .\ Consuitun:1 lÍJ D1rc:ron:1 Í::\::'Tlltl\a compete 
I - rc:1i1?:1r cswdos <: ncSC1\11'<:1-;_ c:mur 0:1rcceres e propor medidas 

:las arc~s Jeclltc:L :JlÍI111111Strau\·:1_ !in:1nce:r::. :tmd1c:1. Je comumcaçào sociaL de 
·ccn<'iCl~t:l de ni:t!1CJ:1menro de :~nenc1co~mt:mo LI<' m:;::ío e de ooinrca de mfor

macões. 
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11 - receber rias Divisões as estat1sticas de trabalhos realizados. 

consolidú-bs e prep:1rm relatórios. ~e :1cordo com orientação do Diretor

Execul!vo~ 

lll - receber das Divisões as infonnoções necessarias e preparar o 

plano de a(juisições e a pre\'JSào da desnesa :1nual do PRODASEN e do seu Fun

do Especial. pora consolidação no orç:1mento do Senado Federal e suas altera

ções no decorrer do exercício~ 

IV - promover prospecc:'io de mercado. objetivando manter o 

PROD,\S[N sempre :1tualizado cm tennos de tecnologia e novas ferramentas de 

trabalho~ 

V -executar outras atnblllções correlatas que lhe forem conferidas 

pela chefia imediata~ e 

VI - executar as dema1s atribuições (]Ue lhe forem conferidas no 

Regulomento próprio do Prodasen. 

Art. 178. À Divisão de Administmção e Finanças compete: 

l - coordenar. orient:Jr. controlar e executar as atividades de ad

mmJstr:-~çào~!!cr:-~1 c fin:~nccirn do PROD/\S[N nas áreas de recursos humanos. 

compra<; dl: m:Jtcnais c contr:~taçõcs de obras e serviços. panimõnio. transporte. 

comunic:1çõcs ofici:1is. ar(juivo. recepç:io. zeladori:1. vigilância e contabilidade: 

II - preparor e fornecer à Consultona da Diretoria Executiva as 

estatisucas dos trabalhos efettmdos pela Divisão. assnn como os eiememos para a 

elabor:~ç:'io da prev1sào da despesa anuai do PRODASEN e da proposta de orça

mento tntemo do fundo espec1al do Órgão: e 
lll - executar outras atnbtuções (jue lhe forem conferidas pela 

Chcíl:1 tmcdiata 

'1<111CaS 

custos: 

Paragrato umco. São ''r:,:jos d:-1 Divisão de ;\dmmJstração e F1-

I - ScrvH;o de Fmancos: 

11 - SerYtÇO de Apo1o AJmmJstr:ltlvo~ 

III- Serviço de i\dmumtracào de Recursos Humanos. 

I V - Scrv\ço de F --;pcdic:;!e e \rmnvo de Documentos~ e 
V - Serviços Gerais 

.-\!1. ! -9 .-\ll Senico de- !"111anc~s compete 

I - org:mi7~r e ~dlll!llt'lnr <;:qcm~ de :muraç:io e opropnacào de 

II - fornecer à Consultam. da Diretoria-Executiva os elementos e 

o apoto necessário á elaboração da proposta orçamentaria anual e plurianual e 

suas alterações. bem como exercer o controle sobre a programação e execução 

orçamentaria e financeira: 

III - coordenar. controlar e executar. sintética e analiticamente. as 

atividades de escrimração contabil dos Sistemas orçamentaria, financeiro e patri

monial. inclusive do Fundo EspeciaL anaiísando os atas e fatos delas decorrentes: 

IV - acompanhar a execução orçamentaria em todas as suas fases, 

medtame empenho da despesa e controie dos saldos das dotações orçamentarias: 

V - promover a iiqUJdacào da despesa. 
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VI - infonnar e preparar processos que versem sobre pagamento, 
observados os dispositivos legais que regem a matéria; 

VII - emitir, mediante autonzaçào prévia, todos os documentos 
necessarios à execução orçamentária e financeira, providenciando sua assinatura 
pela autoridade competente; 

Vlll- efetuar o pagamento dos compromissos do PRODASEN, de 
acordo com a programação financeira e as instruções do Diretor da Divisão; 

IX - analisar os processos de reajustamento e revisão de preços e 
emitir parecer sobre os reajustes dos c_ontratos; 

X - elaborar e propor normas de execução orçamentaria e finan
ceira. inclusive de suprimentos de fundos e para custeio de despesas de VIagens a 
serviço ou de treinamento; 

XI - emitir, de acordo com infonnações das areas técnicas envol
'ldas. as Notas de Cobrança dos sei'Vlços prestados pelo PRODASEN. acompa
nhar o faturamento, emissão de relatórios de devedores e cobrança de débitos; 

XII - analisar e conferir todos os processos encaminhados; 
Xlll- acompanhar os prazos de validade das garantias prestadas 

ao PRODA?EN nos contratos de obras, serviços e demais aquisições: e 
XIV- desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

:onferidas pela chefia imediata. 

Art. 180. Ao Serviço de Apmo Administrativo compete 
l - coordenar, controlar e executar as a11vidades referentes a ad

::~mistracão de matenal. de patrimõnio e àos ser>Jços auxJiiares do PRODASEN. 
li - preparar os atos e expedientes necessànos a realização de lici

·ações para compra de materiaL realização de obras. contratação de serviços e 
~iienações: 

ITT - <~uxiliar a Comissão Perm:meme de Licitação ou Especial, na 
elaboração de minutas de editais. atos e mapas das licitações: 

IV - elaborar e propor a politica de material a ser seguida pelo 
PRODt\SEN. nas áreas de compra. estocagem. distribuição e alienação; 

V - especificar. padroniz::~r e codificar os materiais usados pelo 
PRODASEN, observadas. no C]\Ie couber. as normas vigentes no Senado Federal; 

VI - elaborar, com a colaboração dos demais órgãos do PRODA
SEN. a previsão de consumo de materi::lis: controlar o cumprimento, pelos forne
cedores. dos prazos e condições estipulados nos mstrumentos de formalização 
das aquisições ou serviços. propondo as penalidades cabíveis, quando constatada 
a não observância desses pra:r.os e condições: · 

Vll - receber. guardar. conservar e distribuir os materiais adquiri
dos pelo PRODt\SEN, exercendo o controle g:eral dos estoques. programando as 
aquisições ou requisições, a fim de que seJam mantidos os niveis mínimos de 
pronto atendimento das solicitações de materiaL 

VTil- fornecer ao SeTViço de Finanças subsídios para elaboração 
dos balancctes e balanços patrimoniais; 

IX - organizar e executar o cadastramento e o tombamento dos 
bens mó\'cis e imóveis que constituem o acervo patrimonial do PRODASEN, 
m::~ntcndo constantemente atlmhzados os registras a ele peninentes: 

X -exercer fiscalização e controle sobre os bens moveis e imóveis 
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do PROD.\SEN. cbhor~ndo relatórios rel~ti\'OS à sua regularidade. utilização e 
estado. 

XI - ~r11cubr-se com cs demzns Orgãos para as pro\'idências ne
cessan~s no c::1so em que a adm1ss:Jo. movnnent~çào ou demissão de servidores 
nnponc em rcspons:1bilidade sobre a guarda e conservação de bens patnmomais 
ou cumnnmento de norm~s internas: 

XII - :micular-se com c Serv1ço de Finanças. no que se refere à 
·ncornPraç:'in. ~valiaç:Jo e bai\a de bens oatrimomais do PRODASEN: e 

XIII- desempenhZ~r omr~s Z1trihu1ções correlatas que lhe forem 
:onkr1d:1< pcl:l chefia imed1at:1 

Arl I 8 I Ao Serv1ço de :\dmm1straçào de Recursos Humanos 
:otnnere 

I - defin1r e impiemem~•- com o corpo gerencial do PRODASEN. 
' :Jiano cie gest:'io de recursos humanos. 

li - fonnuiar. unpiememar e admm1strar o programa de analise de 
DOtel1CI:JÍ. 

rn- formular. implememJr e Zidministrar o programa de desempe
nho. ger:mdo inforrnZ~ções para os processos de trem:~mento e desenvolvimento, 
movnnent:Jç:io. promoçiio e outros; 

IV - forrnttbr. implementZir e Zidministrar o programa de avaliação 
da Clf1:1L'Itaç:1o profi~smn:-~1. ger::mcio inform:-tções p:-tra o processo de desenvolvi
mento ele recursos hum~nos: 

V - prever e dimensionar. em conjunto com o corpo gerencial do 
PROD.'\S[N. as necessici;~des de recursos humanos: 

VI - efetttar estudos e recomendações sobre criação, extinção e 
alter:1ç:Jo de c:1rgos. m;~ntendo :-ttualiz:Jdas as respecti\';~s descrições e avaliações: 

VTI - re;~lí7:Jr e p::micip::1r de pesquis::Js s;,briais junto a instituições 
de prflc~ss:Jmento de dados: 

VIII - elahor;,r e manter :mmlizad;,s as descrições dos perfis pro
fisSJnn:w; dos servidores do PRODASEN; 

IX - administrar o quadro de cargos e de lotaçiio de pessoal; 
X - executar as atividades referentes à nomeação e exoneração de 

sen·1ctores e de set:s pensionistas. elabor;,ndo os atos necessários e providencian
do su:1 :-~ssman1ra e publicaçiio; 

XI - prO!,.'Tilm:-tr e execut::Jr :1s atividades de cadastro e movimenta
çiio de pesso:JI. mantendo atu::Jiiz;,cios os reg1stros e os expedientes relativos à 
1 ltb fiJilcJnn;li dns scn·idorc~. obedecid:1s ;J<; nnnn;,s vigentes: 

XII - cxaminr~r e i11fnnmr processos rebtivos ::1 direitos. deveres e 
nutro< ~<pcctns d:-~ 1 1da funCiflll:JI dos semciores. prestando as informações peni
nentcs f!ll:lllto <lOS seus ::Jssent::Jmemos: 

XIII - Illstmir n pesso::JI do PROD:\SEN rclativ::Jmente a direitos. 
de! I en:-~. ~o;pectos de su:1 Yida flmclon:Ji e ciem:llS assent:Jmentos do servidor; 

XIV - zcl:1r pci:1 obserY~IlCI:J d:1 le;psl;,ç:Jo específica de pessoal e 
d:1s 1wnn:1~ b:lÍ'<:Jtbs peÍ:l<; aurond:-Jtks supenores: 

XV - ei<Jbor:Jr n folh;, de p:lg:Jmcnto dos senidores do PRODA-
')[\. 

X\"1 - i0nnuiar. nnoiementar e JÓ1111111StrZJr. em C011Jllllto com as 
·!llltÍ:J,i. ,-<'mpctcme-; do St:n:Jdo F~àerai. :> oi:Jno dt: benefícios dos serv1dores; 
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XVIl - desenvolver e admnl!Strar pro~rramas voltados à assistência 

<.:ultur:li. rccn::ltt\ :1. tk s:1l!de e bcm-estar à os servrdores~ 
XVIII - éiabor:Jr e propor nonnas tecnicas e administrativas rela

ttv:~s a Slt:l :~rea de atuação~ 

XIX - fomecer infonnações orpmcnt:irias e gerenciais relativas à 
sua arca de atuação~ e 

XX - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
confcrid:~s pela chefia imediata. 

Art. 182. Ao Serviço de Expediente e Arquivo de Documentos 
compete: 

I - controlar a circulação de documentos no PRODASEN, incluin
do: autu:-rç:io de processos, juntadas. anexações, desanexações. recebimento, 
tramitação e arquivamento. em conformidade com as normas vigentes; 

II - acompanhar a tramitação de documentos, verificando o cum
primento de prazos e a correção do registro de tramitações, de conformidade com 
as normas vigentes; 

_ ' III - formul;rr e propor norm;rs e rotinas administrativas referentes 
;i gest:lo dos arquivos do PRODASEN; 

IV - executar as atividades de arquivo e guarda de documentos; 

V - executar os serviços de reprografia: 
VI- receber. transmitir e controlar mensagens oficiais; 
vn - proceder ;i publicação e divulgação dos atos administrativos 

do PRODASEN; 

VIII- elaborar e propor normas técnicas e administrativas relativas 
à sua úrca de atuação: 

IX - fomecer informações orçamentárias e gerenciais relativas à 
sua :irc:-r de :-rtuação~ 

X - ei:Jh0rar rebll'1rios mensais dos serviços: e 
XI - desempenh:-rr outr:-rs atribuições correlatas que lhe forem 

conf..:rid:t~ pdt chcli:-r imcdiat:-r. 

Art. 183. ·Aos Serviços Germs compete coordenar, fiscalizar ou 
executar. diretamente ou por meio de terceiros_ os serviços de limpeza e conser
v;rç:io. 'i~il:incia. jardinagem_ tr:-rnsportcs e dem;rrs serviços auxili;rres. necessári
os ao bom frmcton:-rmento do PRODASEK 

Art. I S-l. À Divis:lo de Suporte T ~cmco c Operações compete: 
I - coordcn;rr. orient:~r. controlar e execut:~r :1 operação. a produ

ção e o suporte :~o ;rmbicnte comput:~cional do Senado Federal. incluindo o com

putador de grande porte. OS equtp<tmentOS seT\·1dores da rede. as estações clien

tes. os pro~:-rr<tmas operacionais. os básicos e os aplicativos. bem como a rede e 
seus cqtnpamentos: 

I1 - realizar o planejamento. a prospecção tecnológica, o projeto, a 
implement:~ção e a avaliação de novos produtos e serviços de informática para o 
Senado federal: 

li1 - gerenciar a oferta àe recursos computacionais do PRODA
SEN. de modo :1 garantir :1 s<ttisf:1toria prestaç:lo de serviços; 
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IV - promover o <Jeorr.panh:-~mento ststem:~ttco e evenntal do am

biente oper:-~cion:~l do PRODi\S[N_ com o propósito de assegurar a qualidade. 

eonfiahililbde e disponibilidade dos serYicos: 

V - elaborar_ coordenar e manter, em conmnto com as demats 

unidades. o Plano de Contingência do ambtente computacwnal do PRODASEN; 

Vl - preparar e fornecer :1 Consultona da Diretoria Executiva as 

estatistieas dos tr:~balhos efcntados pela Divisão_ assim como os elementos para a 

elabor:-~ç'lo d:~ proposta orç:~ment:ín:~ :mu:~l e pluri:mual do PRODASEN e suas 

alternçi'\es: e 
VIl - execut:~r outras atribuições <]Ue lhe forem confendas pela 

Chdi:~ imcdi:~t:~ 

P:~r:í~'Tafo único. São órgãos da Divtsão de Suporte Técmco e 

Operações: 

I - Sen1ço de Suporte ao i\mbtente Compuracwnal de Grande 

Porte: 

II - Semço de Suporte ao i\mhiente Computacwnal da Rede C!i-

ente-Scn·i\lllC 

' III - Semço de Administr:~ç:lo de E<]utp:-~mentos e Instalações: 

IV- S.:-niço de Opcr:1ção d:1 R.:d.: e Suporte a Problemas: 

V - Serviç'' de Pwduç:lo: e 

VI - S.:rviço de Man11ten~·:ín 'b lnlraestnnura T ~cntea 

Art. 185. Ao Ser\ IÇO ck Suporte :10 i\mhtcllte C omput:1Clonal de 

Gr:1mk Pllt1e compete: 

I - pl::mepr_ bzer prospecção_ unplementar e prestar suporte a 

cqurp:~mcntns. sistem:~s opeTacronaiS. pro~'Tamas bastcos_ pro~'T:tmas ;Jrodutos e 

de cnmllnic:t\·:ln dP :~mbicme complli:JC!On:li de ~'T:-tnde norte. 

li - planeta!. fa?er prosnccç:ío. Jtl!picmcntar e prest:~r suporte a 

ststemas !,!Crcm:iadores de h:mco de dados: 

III - pl:lnet:Jr e !,!erenctar :1 utilizaç:ío dos recursos do ZJtnbtente 

computactnnal de gr:-tnde porte nas :-treas de ~erénci;1 de desempenho. mudança_ 

capacidade e segurança: 

IV - executar a gestão de contratos rel:~tivos à sua àrea de ama-

ção: e 
V - desempenhar outras :~trihuições correl:ltas <]ue lhe forem con

feridas peb chefia imediata. 

Art. 186_ Ao Serviço de Suporte ao i\mbiente Computacwnal da 

Rede C'licntc-Sen·idor compete: 

I - plancjar. f<tzer prospecção. implement<tr e prestar suporte a 

equip:nnentos. sistem<ts operacionais, programas básicos. programas produtos, de 

comunicaçfio e serviços do ambiente comput:~cion:~l d::1 rede Cliente-Servidor; 

II - planej:~r e g:erenci::1r a utiliz:tção dos recursos do ambiente 

comput:~cional d:~ rede cliente-servidor, nas áreas de gerêncta de desempenho, 

mud:mç:-t_ c:-tpacidadc e segurança: 

Til -elaborar proJetas de rede no ãmbtto do Senado Federal e de 

imerconex:1o com outras redes: 

IV - e-xeetlt:~r :1 g:est:1o de contratos relattvos a su::1 area de ama-

çào: e 
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V - desempenhar Oll!T3S atribuições correlatas que lhe forem con

feridas pc!:J chcfi:1 imediata 

Art. 187. Ao Servtço de Administr:Jção de Equipamentos e Insta

lações compete 

I - e"ecut:1r e pnrticip:1r do pbncjamento da rede quanto às carac

tcrí,tic:t< d<: ronfil,!uraç~o. meios de c0munic:1ç:io. tipos de equipamentos. seg;u

rnnç:J c 'entços p(tblicns ou privados a serem utilizndos~ 

li -manter atu:Jii?ado o cadastro c a documentação de recursos de 

cquq1:1111entns c outros componentes da rede. inst:1lados sob sua respons::tbilidade: 

III - e"ecut:Jr e gerenciar as instabções e remanejamentos de 

equtp:Jmcntns e c:-tbc:Jç:io da rede~ 

I V - e"ccuwr a !,!estão cic contr:-ttos relativos à sua área de a tua-

V - desempenhar outras 0tribuiçõcs correbtns que lhe forem con-

1-:rid:-ts pela chefia imcdtata 

Art. 188 ;\o Scrvtço de Opcraç:io dn Rede e Suporte ::1 Problemas 

CO!lljletc 

- !!ercnctar :1 operação e garantir a funcionalidade dos eqmpa-

mcntos d:1 rede. 

II - prest:Jr atendimento a nroblemas e dúvidas quanto a funciona

lidade e operação dos recursos de equipamentos e programas da rede; 

IIT - ndministr:Jr os serviços cie atendimento a problemas relativos 

a produtos e recursos da rede; 

IV - prestar suporte quanto à utili?.ação dos equipamentos e servi-
ços da rede: 

V - produzir rei:Jtórios gerenciais sobre os problemas e qualidade 

de eq111p:1mentos e serviços; 

V! - prestar informações sobre problemas ou intemtpções ocorri-

d:-ts 11:1 rede: 

VII - executar a gestão de contr:-ttos relativos à sua área de atua-

ção: e 

VII!- desempenhar Otttr:ls atribuições correlatas que lhe forem 
conferiLh:; pela chefin imediata. 

Art. 189. Ao Serv1ço de Produção compete: 

I - avaliar. aprov{lr e coordenar a tr:Jnsferência de sistemas para o 
ambtcntc de produç:io; 

II - e'(ecut{lr rotinns de reorgnniznção. recuperação, restauração, e 
sel!nr:-tnç~. de dados~ 

lll - pl:mej:-~r e !!C:renciar os recursos de produção, com relação a 

uso. acesso e segurança: 

!V - acompanhnr as atividndes de produção. elaborar e propor al

ter:-~çõe~ de modo :1 r:lctonnlizar e otimt?ar suas rotmas: oper:1r os equipamentos 

de emr:-~d:-~ d~ dadP<:. os comput:1dores centrnis e perifericos. o comput:l• r de 

\nt:l\:1<' c :tdmini-;tr:lr :1 gn:-trd:-~ rlao; fit:-~s !n:l!,.'lléttC:ls; 

V - propor nonn:1s tecntc:-ts c :Jdmtniqr:-~tt\':15 r~bttv:Js a sua área 

de :lltl:lCi<' C 7Cl:Jr l'c'i<l CI1111Pri111C11to. 
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\'I - execuwr a gestão de comratos relativos a sua area de atua-

çào: e 
VII - desempenhar outras ambuiçóes corrciatas que lhe forem 

confcmi:1s pela chcfta imediata. 

Art. I 90. Ao Servtço de M<Jnutenção d:1 lnfraestmtura Tecnica 

compete 

I - cxecut:tr e p:~rticip:1r d:1s att\ idades de prospecção, planeJamen

to e pro1ctns de :Jrqtntctur:J e engenh:1ria referentes as mstalaçõcs do PRODA

SEN. 

li - ?elar pela perfeita aciequ:~ção da infra-estnttum predial às ne

ces~id:Hics cio órgiio: 

llT - exectlt<Jr a [!estão de contratos relativos à sua área de atua-

;;:<lo: e 

TV - desempenh:~r outras atribuições correlatas qne lhe forem 

conferidas peb chefia imediata. 

Art. 191. À Divisão de Atendimento e Desenvolvimento de Sis

temas par; a Área Legislativa. Parlamentar e de Orçamento compete: 

I - pl:mej:Jr. coorden:Jr, onentar, controlar e executar as atividades 

técnic:-ts cte cicsenvolvimento. implantação de sistemas e serviços; 

11 - prest;Jr suporte no que diz respeito a orientação quanto à ade

qu:-tda utili?:Jçiio dos serviços prestados e dos recursos dtsponibilizados pelo 

PROD:\SEN: 

Til - prestar assistênci<l tecnic<1 e apoio p:1ra correção de eventuais 

deficiências: 

IV - an:1lis:1r e desenvolver sistcm:1s p:1r:1 atender as necessidades 

de asscssor:-tmemo nnedtato à elaboraçiio legislativa e a atividade parbmentar e 

orç:1mem:íri:1: 

V - divulg:-tr no âmbito do Senado FederaL os objetivos e proce

diment<'' d.: modcmi?açiio legislntivn e atll:Jli?:Jçào tecnológic<l. necessários à 
adcqt1~1<h tltili7:-tção dos sen·tçí's prestados pelo PRODJ\SEN: 

VI - prep:Jr:-tr e fornecer :1 Consulton:-t d:1 Dirctoria Executiva as 

est:Jtt>ttl":ts dos tr:Jb:Jlhos realizndos pel:1 Divisão. assnn como os elementos para 

::1 ei:1h0r~c~o da prevtsào anual tb dcspes:1. Cí'tn \'tSt:ts :1 dahor:Jçào do orçamento 

dtl r r nn \ <;!!\: c 

Vil - tksempcnhar outras ntnhutçôcs correlatas que lhe forem 

cnnknd~' pcl:t Chdi:t imecitnta 

Par:i;!I<IItl lllllt:O S:\o nr;!:'!Os d:1 Di\ ts:1o de Atendimento e Desen

\ nl\ llllc'11l" de· Sistclll~' p:1r:1 a /\re:t I .et'Jsbtt\·:t. Parlament:Jr e de Orçamento: 

1 - Scn tço ck J\tcndnncnro a Área de /\ssessornmento Le!:'islati-

\0. 

II- Sef\JÇO ck /\tcndnnenro ao Orç;-~memo. F1scalizaç:'io e Contra-

!e. 

III- Servtço de /\tcndunenrn a Arca Lcgtslattva: 

I V- '','f\Jçn de /\tendnnenro :ws Cí:tbmetcs Pnrlamemares: e 

V - Scn·tço de J\tenciimentí' as i\reas de Documentação. lnforma

çiio e C omumcaçfio Socini 
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1\rt. 192. 1\o Serv1ço de ;\tendnnento à Área de Assessoramenro 
Le~l<;btl\'0 cnmpere· 

I - e'Xeclll:Jr as <ltlvid:Jdes de elabor:1ção de projetas. adequação. 
desenvnh imento. implrtnt:Jçào e m:JntiTençào de s1stem:1s de informação. no âmbi
to dos or~ãos de assessoramento legislativo. observ:1ndo as normas técnicas esta
belecidrts pelo PRODASEN; 

li - identificar Junto aos servidores da área legislativa suas neces

sidades de recursos de informática e tremamento: 
llJ - orient:Tr a utiliz.1ção adcqu:~d:1 dos serviços prestados .e dos 

recur<n< de intPnn:itic:~ roloc:1dos :i aisposiçào pelo PRODASEN; 
IV - d:1r assist~nc1:1 no estudo de soluções sobre organização do 

trrthrliho cnm vist:Js a processos de <Jlltomaçào e racionalização do trabalho; 
V - execut:Jr a gestào de contratos relativos à sua área de atuaçào; 

e 
VI - desempenlwr outras atrihuições correlatas que lhe forem 

confcrid:-~s pela chcfi:1 imediata. 

1\rt. I CJ~ Ao Scrv1ço de l\tend1mcnro ao Orçamento. Fiscalização 
e CPntrn.k: compete 

I - e'Xccut:Jr :1s :11 ivilbdes de ebhor:Jçào de projetas. adequação. 
desel1\'(lh imcnro. inl[lirtnt:-~çiio e m:mutenç:lo de ststem:Js de informação. no âmbi
to do<; ()r:c:'ios de Orpmento. ohsef\':Jncio as nonnas récmcas estrtbelecidas pelo 
rRnn v;rl\. 

li- idcntific:~r JUnto :1os sef\·1dores da árc:1 de Orpmento suas ne

cesstd:tdl'' de recursos de inform:-~tic:J c rremamenro: 
111 - nrient:tr :1 111 tltz:Jç:ln .1dcqu:-~d:1 dos sef\·iços prestados e dos 

recm'<" d-.' irllorm:IIIC:l rninc:-~do.; <1 di~pn'lç:ln l'clo PROD.\S[N; 
IV - d:11· :-~sq'r~IKI:l no e.;rudl' de soiuçôes sobre or~;m1z:Jçào do 

tr:Jb:tllli' r''lll \ i'l:ts :1 process0s cie :-tutom~çào e'r:~cion:~ltz:Jçào do tr:Jbalho; 
V - e'Xecut:Jr :1 ~cst:io cic conrrrtws rebtivos ;i su<J área de atuaçilo; 

e 
VI - desempenh:~r mnras atnbuiçàes correi:Jt:Js que lhe forem 

cont\.:rid:J:; pcl:-t chcíi:~, imedtata 

Art. 194. /\o Se1Y1ço de 1\tendunemo ;i Área Leg1slativa comp,ete· 

I - e'Xecutar :~s atividades de ebhor:1çào de proJetas. adequação. 
desenvolvimento. impbnt:1ção e mamnenç:io de sistemas de informação. no âmbi
to dos Org:los d:1 Área Legisi:1t1va. obsef\·ando as normas técmcas estabelecidas 
pelo PROD!\SEN; 

TI - identificar junto aos servidores d:1 Área Legislativa suas ne

cessicbdes de recursos de informatica e trein:1mento: 
IT1 - onentar quanto à utilização adequada dos serviços prestados 

e dos recursos de informática colocados a ciispos1ção pelo PRODASEN; 
IV - dar assistênci:1 no esntdo de soluções sobre orgamzação do 

trah:1lho. processos de automação e racionaliz:~ção do trabalho: 
V - executar a gestão de contr:Jtos rei:Jtivos à sua área de atuação: 

e 
VI - ciesempenh:-tr outras :ltrihl!lções correl:1tas que lhe forem 

confcrid:ts pcl:1 chefi:1 imediata. 
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i\rt. 195 Ao Serviço de .A.tenelimento aos Gabinetes Parlamenta-
res compete· 

I - e'<ecutar as ativielades de ebhor<Jçào de projetas. adequação. 
desetwo1vimento. implantaçfío e mnnutençfío de ststemas de informação. no âmbi
to dos g::-~hinctes parlamentares. incluindo Sen<~dores. Membros da Mesa Diretora 
e l.ider:mças Partidárias. observando as normas técnicas estabelecidas pelo 
PROD1\SEN: 

II - identificar junto aos serviel0res ele Gabinetes Parbmentares 
suns nccc-~~idades de recnrs0s ele informática e trcm:nnento: 

lli - identificar necessldad,'s de lig:aç:io entre ::t rede do Sen::tdo 
f'eder:tl c cquip:mtentos inst:1l:tdos em restd0ncias ou escritót·ios oficiais do esta
do tk nri~!cm do' Senhorc<; Sen:1<iores e tomar <IS provid0ncias possíveis com 
\·ist:~s :1 <ii~ponihili7:tçào do <~cesso e opcr:tç?io elos equip:tmentos: 

IV- oncntar qu:~nto :i uttli7:tç:'lo :~clequada dos ser\'tços prestados 
e dos rccur~os de infonn:itic<l colocndos :i disposi~·ào pelo PRODASEN: 

V - dnr :tsst~t0nci:t no estudo de soluçoes sobre org:aniznção do 
traldltn cnm \ ist:ts :1 processos de :tutomaç;lo c ractonalizaç?io do tr<~balho: 

VI - C'(CC\It<lr :1 g:estào de comrntos rcl:~tivos à su:~ área de atua-

VIl - elcsempenhar outrzts atrihluçõcs correl::ltzts que lhe forem 
confcrid:ts pela chefia imediata 

i\rt. 196 Ao Serviço de Atendimento às Áreas de Documentação, 
lnformaç:'io e Comumcação Social compete: 

I - executar as atividades de elaboração de proJetas. adequação, 
dest:nvoh'imento. implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbi
to dos Org::'ios ele Docnmentação e Infonnztçào e Comunicação. observando as 
nonm" t&cnic:1" estahelecid:1s pelo PROD.t\SEN: 

l1 - idcntific:tr junto aos servidores dns Árens de Documentação, 
lnfonnaç;jo e C'omunicaç:'io SociaL suas necessidades de recursos de informática 
e trem:~mento: 

III - onentztr qu:mto à utiltz:.1çfio adequada dos servtços prestados 
e dos recursos de informática colocados à disposição pelo PRODASEN; 

TV - ,d:~r assistênci<1 no esmdo de soluções sobre organização do 
trnh:~lho com vtst:Js a processos de mttom:~ção e r:1cionaliz:~ç:'io do trabalho; 

V - e'<ecutar a gest5o de contratos rebtivos a sua área de atuação; 
e 

VI - desempenh:~r otttras zttribuições correbtas que lhe forem 
conferid:1" pela chefín imediata. 

i\rt. 197. À Divis:'io de Atendimento e Desenvolvimento de Sis
tem:ls par:1 a Árezt /\dministr:1tiv:.1 e Usuá1ios E:xtemos, compete: 

I - pbnej:~r. coorden:1r. onentar. controlar e executar as atividades 
t0cnic:~s de desenvolvimento. impbnt:1ç:'io ele sistemas e serviços: 

II - prest:1r suponc no que di7 re~peito a orient:1çào ql1:.1nto à ade
quad:-~ ntili:r:1ç:lo dns serviços pn:St:ldos c dos recursos disponibilizados pelo 
PROn.\SfN. 

I11 - prc<;t:lr :J<;<;i-;t0nci:l t<.'cmc:1 e :1po1o p:1ra correçào de eventuais 
dc:ii<.:i.::lll . .'l:IS: 

IV - ztll:llts:lr c dcscnvoh·er St<;tcmzts pztr:l :ltender zts necesstdades 
d:-t~ ati\ id:~tk> :-tdlllintstr:ltl\':1" e usuários C'(temos. 
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V - divulg::~r. no ::imbito do Scn:~do Fcdcr::Jl. os obJeti\'OS e proce
climcnw' d<: mnd~·miz::1ç:lo :Jdmirustr::lti\':1 e :-rtu:-rliz:tç:io tecnologic:t necessanos 3 
:Jdcqu:~d;J utilmç:lo dos servrços prest:1dos pelo PRO DAS EN: 

VI - prep:lr:tr e fornecer :1 Consultori<1 d:1 Diretona E:xecutrva as 
cst:ll l'tll':h dos tr:-rhalhns re:-rlíz:Jdos pcb Di\ isúo. asstm como os elementos para 
<1 dahPr:t~·:!n d:t prc\ t>:io :-rnu:1l da dcspeq. c-0m ,·istas ;i el:1hor:Jçfío do orçamento 
do PRnD\SfN: e 

VII - dcsempcnh:1r outr<1s atribuições correi:lt:1s que lhe forem 
conkridas pela Cheti:1 imediata. 

Par:íg:r;rfo único. São Órgãos da Divisão de Atendimento e Des
envol·.-imento de Sistemas para a Área Administrativa e Usuários Externos: 

I - Serviço de Atendimento ii Área Administrativa e Financeira: 
H - Serviço de Atendimento aos Serviços de Apoio Adminis-

trativo: 
JTJ- Serviço de Atendimento ii Administrnção Geral; 
IV- Serviço de Atendimento a Usuários Externos: e 
V - Serviços e Produtos Especiais. 

Art. 198. Ao Serviço de Atendimento à Áre<J Administrativa e Fi
nanceir.t compete: 

I - executar as <Jtividades de elabornção de projetas, adequação, 
desenvolvimento. implantação e manutenção de sistemas de informação. no âmbi
to dos órgãos de ativid<Jdes administrativas e fin:mceir.ts do Senado Federal. ob
serv:mdo :-rs normn~ técnicns estahelecidns pelo PRODASEN: 

11 - identificar junto aos sen~dores das :íre:1s Administrativa e Fi
n;mccirn su:1s necessidades de recursos de informática e treinnmento; 

III - orientar quanto a utilização adequada dos serviços prestados 
e dos recursos de infonn~tic<J coloc<Jdos à disposição pelo PRODASEN: 

IV - d<Jr assistência no esn1do de soluções sobre organização do 
trnh:~lho com vistas a processos de automação e rncionaliz:-tção do trabalho; 

V - executnr a gestão de contratos rel:Jtivos à sua área de atuação: 
e 

VI - desempenh;Jr outrns atrihuições correl:1tas que lhe forem 
conf,Tid:l~ peb ch<:ti:1 ímcdi:1ta. 

Art. 199. Ao Serviço de Atendimento aos Servrços de Apoio 
Admini~tr:Jtn·o compete: 

I - e'(ecutnr :JS ati\idadc:s de elaboração de proJetas. adequação. 
descn\·pl\ imcnto. impbnt:~çiio e manutenção de sistemas de inforrn:Jç5o. no âmbi
to dos Orgfíos de serviços de apoio do Sen::~do Federnl. ohsen•ando :1s normas 
tccrm::1s est;Jbeb.:idas pelo PRODASEN: 

li - identific;Jr. junto aos serYidores da áre:-~ de Sen•iços de Apmo 
Admint~tr;liÍ\'O. su;-~s necessidades de recursos de infom1ática e treinamento: 

III - oncnt<Jr qwmto n utili7;-~ç;Jo <Jdequ:-tdn dos ser\'iços prestados 
c dos rec11rsos de iníonn;lticn colocados à disposrção pelo PRODASEN. 

IV - ci;-~r assistência no estucio de soluções sobre orgamzação do 
tr;-~halho com vistns :1 processos de automação e rncionnlização do trabalho: 
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V - executar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação: 

e 
VI - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

conferid:~s pel:~ chefia imediata. 

Art. 200. Ao Serviço de Atendimento à Administração Geral 

compete: 
I - execut:~r as atividades de elaboração de projetas, adequação, 

desenvoh·imento. implantação e manut~nção de sistemas de informação, no âmbi

to dos órgãos da Administração Geral do Senado Federal, obser-Vando as normas 
tecnic:1~ est:-tbclccid:Js pelo PRODASEN; 

II - identificar junto aos servidores dos Órgãos da Administração 
Ger:1l do Sen:1do Federal suas necessidades de recursos de informática e treina

mento: 
lil - orientar quanto a utiliz:~ção adequada dos serviços prestados 

e dos recursos de informática colocados à disposição pelo PRODASEN; 

IV - dar :1ssistênci:~ no estudo de soluções sobre organização do 
trah:1lho conl vist:Js :1 processos de autom:Jção e racionalização do tr:lbalho; 

V- e'<ecut:~r a gestiio de contratos relativos à sua área de atuação; 

e 
VI - desempenlwr outras atribuições correbtas que lhe forem 

conf~ricbs pel:1 chcfi:1.imediata. 

Art. 20 I. Ao Serv1ço de Atendimento a Usuários Externos compe-

l - coord~n:1r. controbr e execut:1r as ;Jtlvidades de captaçiio, tra-
1amcn1n de· inf,,rm:~ç<'>cs extcm:1s de interesse do Sen;1do Federal, bem como a 

JlOiittc:l ck disSCI11111:1~·:1o ck infonn:Jçôes produzicbs 110 :imbito do Congresso 
\;:JC!ill1:li; 

li - dt:senvoh·er e execut:~r proJetos de as>Tegação de informações 

rrodu/llbs no :imbito do Cont->Tesso N:1cion:~l de :~cordo com detenninações su

rcnores: 
III - :~v:~l1:n· as b:1ses de d:1dos sob os :~spectos de eficiência e efi-

cac1:1: 

IV - possibilit:1r acesso ao acervo de inform:1ções armazenadas no 

PROD.'\SfN. considcr:mdo sua politica de d1sseminação e mtercâmbio de infor
mações. nos tennos do definido pela Com1ssão Diretora: 

V - viabilizar, operacionalmente, a captação de informações ex

temas de interesse do Senado Federal; 
VT - desenvolver, implementar e dar manutenção a sistemas de 

captação ou intercâmbio de informações: e 

vn - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia imediata. 

Art. 101. i\o Serviços e Produtos Especiais compete: 
I - elaborar e e'(ecntar projetos de implantação e manutenção de 

produtos e serviços contratados com desnnação simult:inea a diversos segmentos 

do Senado rcdcr:~l: 
li - prestar suporte aos produtos e serviços contratados; 
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lll - executar a gestão de contrntos relativos a sua área de atua-
ção; e 

IV - desempenh<1r outras atnbuições correlatas que lhe forem 
conkridao:; pela chefia imedtata. 

Art. 2ü:l. A Divisão de Administrnção de Dados e Recursos de 
Aporo compete· 

I - plnnet:JL coordennr. onentar. controlnr e executnr as atividades 
de acitmnr<rr:tç:io de cbdos da or!"atl17.nçào; 

li - pbncpr. coordenar .. orient:tr. controlar e executar as atiVida
de' 110mt:ttr1·:~~ c de <;uporte :10 desenvohuncnto de sistema' e atendimento; 

III - estudar e dcsenvoker técnrc:1s e métodos que auxiliem as 
:lli1 tcl:llk-; dc- dc<;Ctl\'olvimento de sistctn:-ts e de :ttcndunento; 

I V - asse~ur:Jr o ;moi o e suporte :1 utili7:-~ç:io de técnicas e ferra
menr:~s •k <ksem·nh rmento homolo~:td:ts pelo PRODASEN; 

V - propor. rmpkmentar e :tdministr:tr :t politicn de desenvolvi
mento dl· rcL·rrr'"~ hrrm:tnoo:; do PRODASrN; 

VI - c-.;ecut:Jr :t :tudtton:J de ststetn:-ts sob os :1spectos de sua segu
ranp. dicL~'1tcr:l c cfiôcta. propondo. quando for o caso. a execução de medidas 
COITCti\:JS. e 

VIl - necut:u outras ::nnbuições correi:lt:Js que lhe forem conferi
das pc!:t Ch-.:fi:t imedi:Jt:J 

Par:i!"fafo úmco. São órgãos da Divisão de Administração de Da
dos e Recursos de Apoto 

I - SefVlço de Administração de Dados: 

11 - Servtço de Apoto ao Desenvolvimento de Sistemas e Apropri
ação de T ecnolo!,!ias; 

III- Serviço de Multimídta e Programação VisuaL 

IV - Serviço de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos: e 

V- Serviço de Biblioteca Técnica. 

Art. 20..\: Ao Serviço de Administração de Dados compete: 
I - promover o levantnmenro dos modelos de dados junto a diver

S;-t<; ;írc:-~s eh nr~:mt?;-tÇi'io; 

11 -identificar e estmturar os assuntos da organização e elaborar o 
m;-tcro-modclo corpor:Hivo de dados; 

III - coorden::1r a compatibilização do pl::1nejamento de ststemas 
com o m:tcro-modelo corporativo de dados: 

IV - elaborar o modelo corporativo detalhado de dados e zelar 
pe!:l qualid:tde dos modclos de d:-~dos conceitu::1is det:-~lhados dos aplicativos; 

V - planejar e coordenar a evoluçiio das bases de dados; 
VI - definir e implement;-Jr o sistem;-1 de dicionário de dados; 
VII- disponihili7:tr e divtti~;-Jr a descrição dos d:tdos da organiza

ç:lo. hc'lll L'\llllO tnd:1 ;-1 nonnaii7:tÇ:lo rciati\';-J a seu nso: 

VIII - p:tntl'lp:tr da pesqutsa de pro!,.rr:nnas de apo1o voltados à 
Jdmint~traç~o dc dados e :10 g:erenctamemo de h:-~se de d:tdos; 

I X - pr0p0r nonn:ts. p:tdrões e critérios p:tr;-J o desenvolvunento de 
D:t!K<'< <k d:td<'S fi,;tcos. e 
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X - dcsempenh:'lr outras :~tribuiçõcs corrclnt:~s que lhe forem con

krid:l' pel:1 chdin imedi:1ta. 

1\rt. 205. /\o Serviço de /\poio :~o Desenvolvimento de Sistemas e 

/\propn:l\':io de Tecnologias compete: 
l - gercnci:-~r n~ ntividndc de SUJK1r1C :10 desenvolvimento. evolução 

e m~nntc·nc:io de ~i-;tcm:Js: 
ll - buscnr nltcmntivns tccnologic:Js e de orgnnização para o des

en\l>h inK'nto de sistemas: 
lll - f:1zcr prospecção c disponibiliznr técnic:1s de modebgem e 

1111pl cmcntaç:io: 

IV - identificnr rotinas e programas que possam ser reutilizados ou 

adaptndos pnra utilintção em outros projetas; 
V - mnnter, divulgar e prestar suporte a utiliz .. 1ção de biblioteca de 

módulos de progrnmns e rotinas reusáveis: 
VI - auditar, acompanhar e controlar a atividade de desenvolvi

mento. evolução e manutenção de sistemas; 

VII - definir métricas e normas de qualidade e zelar pelo seu cum
primento no desenvolvimento, manutenção e aquisição de sistemas; e 

vrn - desempenhar outras -atribuições correlatas que lhe forem 

conferidas pela chefia imediata. 

Art. 206. Ao Serviço de Multimídia e Programação Visual compe-

te: 
I - planejar, coordenar e executar projetas nas áreas gráfica, audi

ovisu:-~1 e de multimídia; 
II - prever e dimensionar as necessidades de planejamento visual, 

cm conjunto com as demais nreas do PRODASEN; 
III - executar tarefas relativas à identidade visual de produtos e 

semços do PRODASEN, de acordo com orientação da Consultaria da Diretoria 

Executiva; 
IV - propor, em conjunto com a Consultaria da Diretoria Executi

va. padrões h:ísicos pnrn peças promocionais; 
V - apoiar ns nrens técnicn e administr:ttivn na elaboração de pu

blie:wi"L'' co;pccialind:-~s e apresentnções: 
VI - acomr:mhnr a evohtç:io dns tecnolo~>ias de editoração ele

tl·<•nicn C<'lllpHtn~·:io ~rr:íficn c multimídia: e 
VII - desempenhar outrns ntribuições correlatas que lhe forem 

conkridns pcln chefin imediata. 

Art. 207. /\o Serviço de Trcinmnento e Desenvolvimento de Re

cur'"' I h1m:-~no'. cm nniculqnçno com o li.R. compete: 

I - pcsquisnr sobre metodolol,!ias de ensine e nltemntivns de 
aprendi 1:1!'~111 l'lll inf,mmíticn: 

li - diagnosticnr oportunidades de mclhori:1 de desempenho dos 

scn 1dnrcs do PROD.-'\SEN por meio de treinamento: 
III - idcntificnr e :mnlisar ns necessid:1des de treinmnento e desen

\ ol \ 1111Cl1t<' de rec11rsos humanos: 
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IV - tdentificar e analisar necessidades de treinamento nas áreas 
de informa[lca JUnto <lOS responsáveis pei<~s Coordenações de Atendimento; 

V - formular. implementar e admimstrar programas de treinamen
to. desenvolvimento org<~mzacwnal, gerenctal e de equipes; 

V1 - implementilr e adminisfrilr prog:ram<1s de treinamento para 
utilizaç:'io rlc sistemas de informação e recursos de processamento de dados; 

vn - iTTl{liementar e ildministr:Jr programas de ambientação e ori
ent;'lÇ;'\0 de novos servidores; 

VHl- criar e manter sistemas de informações sobre as atividades 
de treinamento: 

IX - propor normas técnicas e administrativas relativas à sua área 
de atuaç:lo: e 

X - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem con
fcrübs rei:~ chcfi:l imedima 

1\rt. 208. !\o Servtço de Biblioteca Técnic<t compete: 
I - classific<1r e catalogar publicações de interesse do PRODA

SEK bcm como mann<tis de serviço e materiais instmcion;~is audiovisuais; 
II - realizar estudos e prospecções. com vistas a garantir a atuali

zaç:io tecnolúgica da mividade de biblioteconomia. adequando-se às necessidades 
do PROD.\SEN: 

li1 - guardar e manter o acervo bibliO!,.'Tàfico. de programas e de 
maten:1l :111dioYisu:~l do PROD/\SEN. controlando sua circulação e utilização: 

IV - e'(ecut:~r :1 dissemin:1c:lo sclctiva de informações bibliO!,.'Táfi
cas. com h:1sc n:~s infonnaçõcs de necessitbdc de trcin:1mento e outras: 

V - m:~nter entros:~mento com mstituiçõcs congéneres com vistas 
:10 ttlt,'n·:imhin de infonn:1çoes e ;\ obtcnç:'io. :1 titulo de empréstimo ou doação, 
de public:~v<>es de intcrcsse do PROD.'\S[N: 

VI - rropor :1 :JC]IIIStÇ:'iO de ruhlic:~çõcs: 
VIl - el:lborar e propor nonn;1s tccntc:~s e :~ciministr:niv:Js relativas 

a su:1 :trc:-~ de :~tu:-tç:'io: 

VIII- execut:~r a gcstào de contr:~tos ou convênios relativos à sua 
:ire:-~ ck :Jlii:l~·:in: c 

IX - d~<Cl1111l'llli:Jr outr:-~s :Jtrihuiçt1es corrci:lt;,s que lhe forem 
cnnl'c·t id:1·: !'di chc·li:J i111cdiat;t ·· 

2.2-t F.mrnda n" 2.t 

A Fmencia. de amona do Senador Lúcio Alcântara. objetiva esta
belecer .. mais incisivamente" as competênctas do Conselho Editorial, fixar um 
prazo p:tra a el:tboração do seu regimento e aumenta de 5 (cinco) para 7 (sete) o 
número de seus p:micipantes, sendo 4. obrigatoriamente. servidores do Senado 
Federal. 

Para não fechar o âmbito da escolha nem dificultar as deliberações 
do órg:io. r~colhcmos a Fmenda nos tennos da seguinte Subemenda. 

Su-bemenda à Emenda n° 24 

Dê-se à Emenda n° 24 ao ProJeto áe Resolução no 118/96, a se-
gttinte red:1çào: 
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"Dê-se no § I 0 , do mcíso IV, do art. 179 constante da emenda n° 
24 a set!trÍilte rednção: 

"Art. lo ....................................................................................... . 
Art. 179 ...................................................................................... . 

[- .............................................................................................. .. 

ll - ............................. . 
[[J - ........................... . 

IV- ............................................................................................ . 
* I o O Conselho rdítori:ü é composto de cinco membros. sendo 

tr.:s scn·idnrc<> do Sl•n:-~do fc·dcr:-~1. e dnis cid:-~d:ios com notório conhecimento ein 
nre:Js nl,·tn-; :i nltr:JÇàP do órt•:io. todos ele<; rlest~"ll:Jdos pcb Comissão Diretora. 

s ')O 
~ - ....................... . 

1.2~ Fm!'nda n" 25 

Â Emenrln. ck ;wtoría elo Scn:-~rlor Lúcio /\lciintnrn. obJetlva me
ihornr :1 técnica l cgi~l:lti\';J cio :1rt. 176. substituinrlo a e-:pressão " ... e de colabo
re<; cqr:111h0s :·1 C:1s:1". por·· . e de O litros cobhor:trlores ... 

Opin:tmos pela pro\':-tç:lo d:t [rncnd;-t 1t ]5. 

2.26 F mt-nda n" 26 

Â Emenda. de autoria do Senador José Edunrdo Outra, é decor
rente d:t f.mendn n° 17, que manda suprimir o inciso que cria. por transformação, 
o TLB. 

Opinamos pela rejeição da Emenda n° 26. pelos argumentos ex
pendidos anteriormente, quando da análise dn F.mendn n° 17 

2.27 Eml'nda n" 27 

A F.mendn. de autoria do Senador Lúcio Alcânt:1rn. objetiva defi
nir melhor o :lmbito de atunçiio do TLB, defindo um pbno anual ou plurianual de 
ensino p:-tr:J tocb n Instituição e melhornr n técnic:t legislntiva. 

A ickin da existência de um pbno anual ou plurianual das ativida
des de treinamento e demais atividades de ensino e intercâmbio envolvendo todos 

os ór~ãos d:-~ Cnsa. é muito bon e trará. com certeza. excelentes frutos. 

A redação proposta para a p:trte fin::tl do art 194 e seu parágrafo 
l!nico melhorou a técnica legislativa. 

Ás dem:tís sugestões. rel:ttivas às competências e à estmtura or
gani7:Jcional do li.B. chocnm-se com a filosofi:t do Projeto e da própria sugestão 
do Pl:mo 

Assim sendo. acolhemos a F.mend:t 11° 27 nos termos da seguin-
te Stthemenda· 

Subl'mrnda :·1 Emrnda n" 27 

fl0-sc :i f:mcncl:t 1t ]7. :to Pr0ic:to de Rcsolnciio 11° l 18196. a se-
!!llllliC rcd:J\'4o 
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"Dê-se ao :Jrt. 1 <J:; e 19-+. 111 rínl' e :1 sell par~t,.'T:lfo úmco. do Regu
I:JmcrHn .1\dnrrnr,rr:Hivo. como cnn<;t;1 cio rcf~rirln ProJeto de Resolução no 118. de 
1 0<)(, :1 <c'"LIII11C rccbç:lo 

Art. 1 <J). Ao Instituto Legisbtivo Br;1sileiro- TLB compete con
ceber. formubr. execut;1r e avaliar as afividades de formação, treinamento e ca
pacit:Jç:lo <ie recursos lmmnnos. inclusive de nível estratégico (consultores e ge
rentes) do Sennrlo Federnl e óq;tãos supervisionados. elaborar programas de estu
dos avnnçndos em convênio com outros p:lrlnmentos. 

~ I o As atividades mencionadas neste artigo deverão ser propostas 
à Comiss:lo Diretora pelo lnstiMo Legislativo Brasileiro. em articulação com as 
unid;1cles envolvidas. sob forma de programação abrangente anual ou plurianual, 
inchrsive pmgrnm:1s de intercâmbio formmivo :w;:mçado com outros parlamentos 
naciomis e estrangeiros. 

* 2° Siio órgãos do lnstutito Legisbtivo Brasileiro: 
I -Conselho de Supervisão; 
II - Diretoria Executiva. 

Art. 194 . 
... exercer outras atribuições rei:Jtivas à formação de recursos hu

manos e :10 intercàmbio nessa matéria que lhe venham a ser cometidas pela Co
missfio Dirctora. 

Parà!,.'T:Jfo único É órgão do Conselho de Supervisão a sua Secre
t:m:-~. à (]11:11 compete prestar o apoio administrativo necessário ao exercício de 
suas ;'ltrihuiçc'ics ... 

2.28 Em('nda n" 28 

A r:menda. de autoria do Senador .José Edumdo Outra. objetiva 
supnmir 0 p:-~rà~r:1fo úi1ico do art. 0°. que dele~a :1 ConllSs:io Diretora a compe
t0nci:-t par:-~ estehclecer a composiçiio dos gabinetes cios Senadores e Lideranças, 
bem cnmn p:1ra fix:Jr a infra-estnnur::J necessàri::J. em virtude da existência do 
Pn'Jc'tn ck R,•-;p\nç:1n n" 11 <J. d~ 1 <)05. em tr:lllllt:lÇ:iO. 

1-ntenrlcmos C]Lie o ponto central de preocupação da Emenda é a 
Lk-k-!::1~·:1<' de: pndc·re<; :i Conms:io liiretnr:J. o C]IIC é s:m::~cto peb Emenda 11° 30, 
sem pn?.JLll7<' cb fLrtur:l :-~precr:Jç:lo <i o Pro1eto de Resoluçiio 11° 11 <)referido. 

i\nte o exposto. onin:1mns rei:-~ pre1udicdid:Jde da Emenda 11° 28. 
em t:lêe d:1 :lpro,·:-~ç:lo d:1 l-mend:11{ ~O 

2.29 Eme-nda no 29 

A Emend::J. de antnn::J do Senador Gerson Camata, é semelhante à 

Pelas ra?ões expostas naquela Emenda. opinamos pela sua preju
dici;llidr~rlc d:1 presente Emenda. em face da aprovação da de no 30. 
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2.30 Emenda no 30 

A Emenda. de autona do Senador Lúcio Alcântara. modifica o pa
rá!_!rnfo único do art. 9°, para sanar o seu vicio JUrídico. relativo à delegação in
devida de crinr cnrgos. objetiv<tndo. medi:mte mstmmento normativo <tpro"priado, 
a pndroni7nçâo e :1 0r~nnizaçâo dos gabinetes dos Senadores e Lideranças com a 
necess:iri:~ r:~pidcz_ 

A Emenda aperfeiçoa o texto e possiblita à Comissão Diretora 
exercer as suas atividades normais de administração_ 

Ante o exposto. somos pela aprovação da Emenda n° 30. 

2.31 Fmrmla no 31 

A Emenda. de nutoria dn Sennciorn Reginn Assumpção. é seme
lhante :i d.: n~ 03_ 

Pelos mesmos monvos. opm:1mos pel:1 preJudicialid:1de da Emen-

2.32 Fmrnda n" 32 

A r:mclllb. d~ :-~utnri:-~ do S~n:-~rinr Sérgio Mach:-~do. modifica o 
p:1r:igr:1fi.> tmico do :lrt. 9" e ncrescenw novo :lrttgo. p:1ra definir_ de plano. o 
excrcicin financeiro rcl:ltiYo ;i despesa dos gabmetes_ 

Face :10 ncolhimcmo da fmendn 1{ :;o. que diSCiplinou muno bem 
a m:-~tcn:~_ opm:mws pci:J prCJUdici:JiJd:-~dc d:~ presente Emenda 

2.33 Em<'nria no 33 

A Emenda. idêntica às de n°' 1 O. 11 e 12. de autoria do Senador 
Adcmir Andr.~de, objetiva incluir a Advoc:~cia no estrutura dos órgãos de asses
soramento superior. 

Argumenta o autor da Emenda que "as competências do Órgão 
Jurídico desta Casa. conforme especifica o própno an_ 78 do Projeto de Resolu
ção n° 118/96. não estão restritas ao Órgão Central de Coordenação e Execução -
Diretoria Geral. mas sim e primeiramente ;i Mesa e à Comissão Diretora, tal 
como os demnis órgãos de assessoramento superior"_ 

Ante a justificação. opinamos pela aprovação da Emenda n° 33 _ 

A Emenda. de autoria do Senndor José Andrade. é semelhante e 
tem os mesmos objetivos e méritos das Emend:1s n°s 10. 1 L 12 e 33_ 

Opinamos pela aprovação da Emenda no 34_ 
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2.35 Emrnda n• 35 

1\ Emenda. de autoria do Senador José Eduardo Dutra, é seme
lhante c tem os mesmos ohjctivos das Emenda nos 1 O, 11, 12, 33 e 34. 

Opinamos pela aprovaçilo da F.mend:1 n" 35. 

2.36 Emrnda n" 36 

1\ F.mend:1. de autorin do Sen:1dor Pedro Simon. objetiva definir a 
obri~!:Jtnri,•lbdc de SC'r suhmet1do ao Plcn:irio junt:1mente com o Orçamento Arit1al 
da C:1':1 o Pl:mo 1\nual de r\lificações. acomp:1nhado do projeto arquitetônico, do 
d.:t:1lh<~mcntn de cont:Js e dos crono~,-rr:~m:~s técnico-finnnceiros de execução. 

1\ medida. com !,.rr:lnde rcpercuss:io positiva. pois. além de acarre
tar uma enorme economin :10 er:irio público. deúdo :10 planejamento que impedi
ra a C'\C'Cu~·:io de obr:1s e :1d:1ptaÇôes prcwisórias de pouca duração não prevista 
no Phn0 'em :10 encontro d:1 filosofia do projeto rclativ:Jmente à adoção do pla
nermwntn e~tr:Jtl;~irn para no11e:1r a :1ç:io administmtiv:J. com o conseqüente e 
melhor :lprov.eit;Jmento dos recursos disponíveis, e, no caso em tela ainda a me
lhor ocupnç~o do espnço tisico da Instituição, sem se f.1lar na excelente acolhida 
pel:1 opini:io pública. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n" 36. 

2.37 F.mrnda n" 37 

A Emenda, de autoria da Senadora Reg:ina Assumpção, visa res
tabelecer :1 hierarquia salarial que existia antes do advento de Resolução n° 42, de 
1 993. rel:1tiv;1mente :10 cargo de assessor. de importância relevante para o asses
sornmento superior da Casa. 

Por justiça e por adequação, tendo em vista a impossibilidade de 
dcleg:1ção ;\ Comissão Diretora para criar cargos, opinamos pela aprovação da 

matéri:J. nns termos da Subemenda. 

Subemenda à Emenda n• 37 

Dê-se à Emenda n° 37, no Projetn de Resolução n° 118/96, a se-
guinte rcrl:1ç:io: 

"Ane:to I 

C':1rgns em C'omiss~o e Funções C'omissionad:Js das unidades adminis
tr:Jtinc; do Sen:Hio federal (f-C -7 a FC -1 O) 

1- C'ar!!O~ em Comi!'õ!'lâo 

r>enommaçiio l Símholo N° de Car!!OS 

- C<'0r<kn~dnr-C ieral de C'<'TnlllliC:JÇ:'io Snc1al I FC-9 01 
- D1rcrnr de C0orrlcn:1ç:lo I FC-8 05 
- ( 'nordcn:1dor .'\dJulltn d:1 1\c;sec;son:J de Pia-~ 

lll'i:Jtnc.•mn c Mn,](-mi?;Jç:io 1\dministr:Jtiv;~ 
FC-9 01 

~-

I- (h: I\: cin ( 'enmom:1i d:1 Prec;Jdcncr;~ i FC-8 Ol 
, - 1\ c;sessor I FC-8 I 28" 
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2.38 Eme-nda no 38 

A Emenda. de a mona dos Sen:~dores Bem:~rdo Cabral. J áder Bar

balho. llumherto l.ucena e Osmar Dias. objetivn corrit,rir lapso verificado quando 

da elaboração do nne:xo I do Projeto de Resolução 11° 118, dar trawmento isonô

mico aos Consultores Legisl<Jtivos e aplicar às funções comissionadas de Consul

tor-Geral Adjunto o fator de aJuste da Gratific:~çiio de .Atividade Legislativa. cor

respondente ao fC-09. sem alteração do nível da respectiva Função Comissiona

da. 

!\ Fmenda pretende. também. :~tender a legitimo anseio do corpo 

de Consultores. no sentido de f:~zer jus a Funç:io Comission:~da. símbolo FC-8. 

visto que os seus pares no âmhito do Poder Judiciário e do próprio Tribunal de 

Contas da Uni fio -que f:~z parte do Poder Legislativo- são remunerados. já de há 

muito tempo. com Funções Comission:~das símbolos FC-8 ou FC-9 (equivalentes 

ao DAS 4 ou DAS 5, no âmbito do Poder Judiciário) 

/\ssim sendo, opinamos pel:J aprovação da Emenda no 38, com 

uma Suhemend:J de ndequação em virtude dn aprovação d:~ Emenda no 04 

Sub('m{'ncta ii F.m('n<ia no 38 

redac:io 

ANE:\01 

2- Funcõe-s Comissionadas 

iJC'nommaçào I .'>ímho!o I Nu de ( ·arrms 

- DiretoHier:~l i FC-lO I 01 
- Secrer:1no-G era I d:1 Mesa I FC-lO i 01 
- Dtretor-Ger:JI /\dtunto l FC-9 I 01 
- Secret:Jrio Geral dn Mesa Adjunto I FC-9 ! 03 
- Consultor-Gemi LeL'lSI:Jtivo I FC-9 I 01 
- Consultor-Ger:~l de Orçamento Público I FC-9 I 01 I 

- Advorrado-Geral I FC-9 I 01 
- Diretor de Secret:Jna i FC-9 os 
- Advorrado-Ger:JI Adnmto I FC-8 I 01 
- Diretor Adjunto da SC!NT I FC-8 I 01 
- Diretor de Suhsecret:Jna I FC-8 I 19 
-Consultor-Geral /\dpmto I FC-8 I 10 
-Consultor I .errisi:Jtivo I FC-8 I 130 
-Consultor de Orçamento I FC-8 I 20 
-Chefe de Gnhmete da DG e d:J SGM I FC-8 I 02 
- Advorrado i FC-7 I lO 
-Chefe de Gabinete i\drnnmtranvo I FC-7 I 08 
- Chefe de Serv1ço FC-7 ~ 97 
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2.39 f.m('nda n" 39 

A r:mend:-1. de :-tt1ton:1 do Sen:-~dor Lttcio Alcânwr:-~. manda supri

tmr a fl:lrttnila '·c--. de todos os dtspositi\'OS que contenh:lm incisos ou alíneas. 

A téclllc:l su~ewb :-~perfctcoa o texto 

III- F.l\lf.NO.\S 00 RELATOR 

Apresentamos duas Emendas que pretendem :ltender a reivindica

ções JUStas. apresentadas após a formulaç;Jo do Projeto de Reslução n° 118/96. 

3. I Emenda no 

A Emend;-~ do Rebtor n° 01 objetiva tomar expresso que as chefi

as de Gabinetes d:1s Subsecretari:1s e órgãos do mesmo nível serão exercidos por 

Assistente~ 1\dministr:Jtivos, sem qualquer aumento de despesa para a Instituição, 

como entendido pelo Senador Odacir Soares, nos seguintes termos: 

Emenda no 

/\crescente-se ao art. 6° do ProJeto de Resolução n° 118. de 1996 

o seg:mnte ~ 4°: 

~ 4°. /\s ativi,bdes de apoio opercional. administr::nivo e de repre

sentação do titul:1r. até então desenvolvidas pelos gabinetes das .Subsecretarias e 

órgãos no mesmo nível. passam a ser desempenhadas pelo Assistente Adminis

trativo que vier a ser mcumbido dessas atribuições pelo Diretor respectivo. 

Tamhém fnn;,ubmos :1 Emend:~ de Rel:ltor no 0:2. que obietiva 

;~tender a rci\Ithilnç:lo d:~ i\ssnct:Jção 'i:l Polici:~ do Cont-'Tesso Nacional que_ no 

Processo 11° 0000~~'0(,.0 (Prod:Jscn). plcitci:J tsonomta de vencimentos para os 

i\uxili:~rcs de lnfom1at1ca l.cgtsl:ltlva que nomeia. reclassificados na Área I -

SerYiços Gcnts e Se!,!IInnç:J do Centro d<.: lnfonn:JtiC:l e Prncessamento de Dados 

do Sen:-~cin f'ecier:-~1 - Prnd:-~sen 

() nirctor r:'\eClltl\'0 cio Prod:-tscn m:mifcstou-se f<JVor:ivel ao 

pleito. l'l' qnc () /\to d0 Presidente cio Conc;l'iho de SupCf\'iS:lO 11° 05. de 

:I n: 'SC) que Iti!mdu;tu :lltL'r:Jçôcs no stsrcm:-~ de rcmtnH:nç:1o dos sef\·tdores do 

Prod::~sen. enqu::~<irou os mencion::~cios sef\'i<iores na categona de Nível AuxdiaL 

ao pZisso que todos os ocupantes desses empregos ou assemelhados no Senado 

Federai e no Centro Gr:ífico foram alçados a c:negon;-~ de Técmco (Nível Médio), 

"sob o argumento de que possuiRm as mesmas atividades àe outros que. obriga-
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toriamente. deveriam continuar com a mesma classificação", criando, desta for

ma. uma discriminação para com os citados servidores do Prodasen. 

O Diretor Executivo do Prodasen aduziu ainda que não houve 

prejuí7o fimmceim p<1ra <1queles servidores. por força de compensação, quando 

d:-~ fi'<:lçào dos f:nores d:-~ GAL. Não obst:-~nte, a reclassificação foi considerada 

inJUSW pelos interessados, pois lhes cerceav<1 a expectntiva de carreira que antes 

ex1s11a. 

A Advocacia do Senado entendeu que a retiticação de enquadra
mento. no c<1so. está ao <1brigo do § 3° do art. 41 da Constituição Federal, que 

trata de aproveitamento. instituto que não teve restrição por parte do Ministério 
Público. 

Ficou constatado. por todos os despachos ao referido processo, 

que houve uma injusta discriminação contra os ocupantes dos antigos Guardas e 

Contínuos. quando o Ato do Presidente do Conselho de Supervisão no 05, de 

25.12.1939. os classificou na categoria Auxiliar de Informática (Nível Básico), 

em relaç:1o.,;í ocupantes dos mesmos empregos ou assemelhados no Senado Fede

ral e no Centro Gdfico 

Além disso. ficou patenteado que a reclassificação pleiteada não 

tr:1r:1 \!:lnho fin:-~nce1ro aos intcress:-~dos. possibilit:-~ndo-lhes. apenas. e'<pectativa 

de c:-~rre1r:1 que :111tes de 1 <JR<J ex1stia. 

Ess:1 m:-~téri:1 j~ teve p:1recer f<~vorável do Rcbtor Senador Luiz 

;\Jbenc' ck Oli\'Cir<l. tendo sido enc:-~minh:1d:1 ~ :-~preciação d:1 Comissão Diretora. 

que recomendou fosse tr:1t:1da no bojo do presente Projeto de reforma. 

Emt'nd:1 n" 

lnclu:-~m-se. n:-~s Disposições Fin:~is do PRS W 118/96. os Se!:,'l.IÍn-

"Art. O art. 9o da Resolução n° 51, de 1993, passa a vigorar 

com a seg11inte inclusão: 

''Art. 9° ................................................................................. . 

1-

2 

li-

2 
3 
4 - serviços gerais e segurança. 

li!-
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;\rt São incluictos n:1 [;Jtcgort:l Técnico de Informática Legis-

i:Jttv:L :1rea 4 - servtços gerais e seguranç:J, em p:1drào de igual remuneração ou, 
não h;Jvenrlo_ no nnerlt:Jt:Jmcnte supenor. 0s ;Jtlt;JIS ocup:lntes da Categoria Auxt
lt:Jr cie lnf<'nn~llcJ I c;,nslanva_ nre:-t I - servtços g:er;JtS e segurança. 

3.3 Emenda n" 

[ss:-~ 1-mend;J ,·tsa ;Jtender l IW\':1 filosofí:l org::-tntz:-tcion:Ji orecom-

7ada 110 í'rojcw 

Emt>nda n" 

lncln:lm-se_ n:JS OtspOSIÇÕCS Ftn:l!S do Pro_leto rle Resolução 11° 

I 18. de i00(, ,,, seg:11111!cs :111s '" 0 ego_ rennmer:mci0-sc os :1ll!:lts e os que se lhes 

"Art. 7° .A. nomeação para cargo de carreira do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal e os Orgãos Supervision:1dos dar-se-à mediante Ato do Presi
dente do Sen:-tdo Federal 

Art. go A designação para as fimções comtssionadas do Quadro de 
Pessoal d<t Senado Federal e dos Orgãos Supemsionados, sim bolos FC-I O, FC-
09 e FC -08 d:1r-se-a medt<lnte Aro do Prestdente do Senado Federal e nos demais 
crtsos medi:mte Ato do Diret0r-Geral. ,, 

4- REPER(TSS.\0 fl:\'.\:\'CEIRA 

4.1. Impacto Financeiro e Or- I Senado(·) R$ 132.746.281 1 ) 

çamt>ntário anual diretn do 1 Gráfica(-) R$ 541.337,28(2) 

Projeto Prodasem-) RS 11975.7211 ) 

4.2. Impacto da~ F.mendas 

4.3. lmp:~ctn IOI:JI 

4.4 Impacto Financeiro das 
emt>nclas arnlhiclas: 

l Economia 

RS-662.107,84 
(-0.331 %) 

R$ 536.095,44 

(-) R$ 126.012.40 
Emenda n" 04 

Secretaria Geral da Mesa 

Emenda n" 05 
Secretaria de Comunicncão Social 

RS 90 onoo 
+0.045% 

RS 245.760.00 
+0.123% 

F.mt>ncl:J n" 0'>/15 
Subsecrrt:Jria de .\sisléncia !\1édica e Social 

RS 17.964.00 
+0.009 

Emencla n" 15 I 

'! Subsecretari:t de Pessoal ! 

Emcncl:~ n" 20 

R$ 11 976_00 I 
+0.0061 

: Serretari:-t de Informado e Oncumentacâo 
RS 5 988_00 

+0.003 

Janeiro 1997 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Emenda n" 21 
Secret!lrÍ!l de Informação e Documentacão 

4.5 Repercussão total anual do I 

Emenda no 3i 
Presidência 

Emenda no 38 
Consultoria Legislativa 

R$ 29.940.00 
+0,015 

R$ 92.880.00 
+0,046 

R$41.515,20 
+0,021 

proj<'to com a~ t'mt'ndas: i Redução .....••...•.•..... (-) RS 126.012,40 

4.6 F.m termos pt>rcentuais i 0.072% do Oreaml'nto anual com pl'ssoal 
Fonte: ( ll~llbsc..:rctana de Pessoal do Scn:10o Fcdcr:~l 

(2) ScrYIÇO de Pt''"nal do tC!!r:tf 
(:1) D1rc·tona AdmmJStr:t!l\':1 ~ Fmancc1r:t do Prrxbscn 

O quadro acima :lJlresenra :lJlCn:Js as repercusões financeiras dire
tas com pesso:1L Os acrcscnnos verificados em relação ao ProJeto. notadamente 
n:1 Secretaria ele Comumcaç:io SociaL se elevem à cnação de novos Serv1ços ne
cessànos à implcmcntaç:lo das atividades cte toda a rede de comumcação mstala
da no Senado Fcder:1L após o di:lt!JlÓStlCO re:liizado pel:1 Fund:1ção Getúlio Yar
;;as. bem como n umn melhor :1dequ:~çào d:1s estmtmas org:1n1zacionais das uni
dades menc1on::Jdas. cujaS emenctns est?io multo bem fundamentadas pelos seus 
:~utores 

Por outro l:1dn. devemos le\':lr em cont:1 as reoercussões orç::Jmen
l:Jn:Js c fin:1ncew1s fa,·omvei<; ctccorreme'> rio pl:mepmento estr:Jtcgico e da intro
ciuç:lo de novos processos gerenci:1is. :1tr:1vés ci:1 imroduç;Jo de novos métodos. 
rot111:1s e procedimentos que rectund:Jr:iCl num:~ subst:mci:~l ecm10min p::1rn o eráno 
núblico. reciu7incto o nível de despercilCIO '\:1 :1re:1 de obras e edificações. a eco
noml:l CJII:lllllfic:Jda pelo :ltllor da emenct:~ ~colhida de I{ :;(l oscdn em torno de 
Clt1~tr0 milh<1es de reais ror nno: 11:1 ;ire~ ck compras de p:1pcl. com n p<~dromz<J
:::lo q11C sc·1·:1 C't~hc·kctd:l pelo Cnnscihn í'dncm:-~1 de\'er:l C'Correr uma econmma 
ck 7'io" c],, :llit:d ~·:-~sto: :lillCb 11:1 :-~rca de C0111Jlr:ls. com :1 centr:lilz:Jç:'io piJneJada. 

a p:ldroni7:1Çiio e n introduç:io do calend:1rio de compras. estima-se que haverá 
uma redução de 35% no nível dns despesas an1nis. sem redução da qualidade e 
quantid:1de cios materinis adquiridos: na áren de tremamento. com a introdução do 

plano amwl de fonnação, capncitnção e treinamento dos recursos humanos do 
Senad0 FederaL como um todo. sob a direçiio do TLB em nnicubção com as uni
dndes envolvidJs no <1ssunto. haverá um g:mho financeiro substanci<~l com a eli
mmaç:lo d:1 ttiplicilbcie cte esforços de tremnmento niio-mtegrado e dissociado 
d<1s priorid~des cta Cns:1: dentre muitos outros 

ll;í de se assinalar. neste panicul:ir. que <~s economtas geradas por 

esse modelo resultar:\ também em aumento da s<ltlsfação dos c h entes (Senadores 
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e órgãos). porquanto terão as suas demandas atendídas em tempo real com um 
padrão de qualidade superior aoverificado hoje. 

Este é o Parecer. 

Janeiro 1997 
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PRESIDENTE (José Samey) - O Parecer con
clui favoravelmente às Emendas n2s 2, 6, 8, 1 O, 11, 
12, 13, 15. 16, 20, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 36 e 39; é 
favorável, com subemendas, às Emendas n2s 4, 5, 
9, 19, 21, 23, 24, 27, 37 e 38; é contrário às Emen
das n2s 7, 14, 17 e 26; e é pela prejudicialidade das 
Emendas nºs 3, 18, 28, 29, 31 e 32, apresentando, 
ainda, três emendas, de n2s 41 a 43. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
discussão em conjunto do projeto, do substitutivo e_ 
das emendas. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Exª a palavra. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, emi
nentes colegas, estamos conversando em plenário e 
sabemos da importância deSS?•matéria para a Casa, 
do seu empenho em relação ao trabalho que está 
sendo apresentado - obviamente, por compreender 
o esforço de V. Exª. 

Esse trabalho representa o coroamento de 
uma administração que foi marcada pelo sentido de 
projetar o Senado, dar ao mesmo organicidade e, 
afinal de contas, colocá-lo como uma Casa que real
mente esteja apta a atender aos reclames do nosso 
trabalho legislativo. 

Ponderamos, Sr. Presidente, e, neste mo
mento, em virtude de alguns entendimento havidos 
entre os Líderes, perante V. Ex11 e respeitando o 
seu sentimento, a sua vontade, que é profunda
mente compreensível de nossa parte, de querer 
votar a matéria, faríamos um apelo a V. Ex11 , com 
o compromisso tácito de todos os Líderes: até a 
próxima quarta-feira seria suspensa a votação 
dessa matéria e aqui permaneceríamos até votar o 
último artigo, coroando, evidentemente, o esforço 
feito por V. Exa e por todos aqueles eminentes Se
nadores, inclusive o Senador Ney Suassuna, na 
elaboração desse trabalho. 

Sr. Presidente, esse é um apelo que faze
mos. o qual se transforma numa homenagem à 
sua administração, assumindo, não só os Líderes 
da base de sustentação partidária do Governo 
como também os Líderes da Oposição, principal
mente o Senador José Eduardo Outra, o compro
misso de, na próxima quarta-feira, debatermos por 
inteiro essa matéria. 

É um apelo que dirijo a V. Exª, acima de tudo, 
prestando uma homenagem a uma administração 
que tem sido, nesta Casa, verdadeiro exemplo para 

todos nós que temos o mais alto apreço pelo Sena
do. 

Encaminho a V. Exª essa solicitação, em nome 
das Lideranças partidárias. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Desejo 
recordar ao Senado que essa matéria se insere den
tro dos objetivos programados pela Presidência, 
quando fui escolhido pelos ilustres Senadores para 
dirigir os trabalhos desta Casa, neste biênio. 

Trabalhamos em dois sentidos. Um, no que se 
referia à mudança profunda nos nossos trabalhos 
legislativos. Implantamos essas mudanças com o 
estabelecimento do planejamento na votação das 
nossas matérias e de todas as modificações que 
foram feitas em relação ao plenário, que deram 
condições a que os Srs. Senadores pudessem 
exercer os seus mandatos com muito mais eficiên
cia e tendo à disposição o apoio logístico que a 
Casa pôde oferecer. 

Outro sentido era o de que não poderíamos, de 
nenhuma maneira, tentar uma modernização dos 
trabalhos do Senado sem que a parte administrativa, 
o apoio logístico da Casa, que tem uma estrutura de 
70 anos, fosse submetida a uma atualização. Era 
preciso modernizá-la, dando condições ao Senado 
de ter uma estrutura impessoal, a fim de exercer tec
nicamente os trabalhos da Casa. 

Para ter um trabalho que tivesse uma base 
científica, com os melhores expertos de administra
ção pública deste País, contratamos a Fundação 
Getúlio Vargas, um órgão acima de qualquer suspei
ta, que aqui trabalhou durante muito mais de um ano 
em companhia dos órgãos da Casa, promovendo 
discussões, seminários e exigindo de nossa parte 
um acompanhamento a esse respeito. 

Venho tentando submeter à decisão da Casa, 
há mais de 05 meses, a presente matéria. Atendi a 
todos os apelos que me foram feitos, inclusive no 
encerramento da sessão legislativa ordinária, atra
vés dos Srs. Líderes que me procuraram, de modo 
que nós submetêssemos no dia 08 deste mês a 
apreciação desta matéria neste plenário. Atendi a 
solicitação dos Srs. Líderes e estou fazendo até com 
um certo retardo de alguns dias, justamente a fim de 
possibilitar aos interessados nos diversos aspectos 
do projeto de examinar esta matéria, que foi comi
tantemente enviada aos Senadores em todas as 
suas etapas, com todos os relatórios que foram fei
tos, para que eles pudessem acompanhar o trabalho 
através de suas assessorias ou até pessoalmente. 

Reconheço que hoje estamos na úttima sema
na dos nossos trabalhos legislativos desta Sessão 
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Legislativa. Na próxima quarta-feira, iremos encerrar 
os nossos trabalhos; na sexta-feira não haverá ses
são deliberativa. E como esta matéria é complexa, 
matéria que não só interessa aos Srs. Líderes como 
também a todos os Srs. Senadores que estão sub
metidos às legítimas pressões corporativistas de al
guns setores da Casa - que realmente têm o direito 
de querer opinar, de querer trazer suas opiniões -, 
reconheço que este é um trabalho difícil. 

De minha parte, mantenho o compromisso que 
assumi com esta Casa: nas partes legislativa e ad
ministrativa, sem falar na política, procurando dar ao 
Senado a projeção, a independência e a harmonia, 
sem nenhuma dependência aos demais Poderes. 

Se os Srs. Senadores não desejarem votar a 
matéria, não tenho outra posição senão a de aceitar 
tranqüilamente. Mas cumpri com o meu dever. As
sim, se V. Ex11 apresenta um requerimento extinguin
do a urgência, só tenho que aceitar e submetê-lo a 
votos. Mas fica registrado nos Anais que me esforcei 
até o fim para cumprir com a,quilo que prometi ao 
Senado Federal. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, há quase dois anos, quando foi eleita a 
atual Mesa Diretora, presidida pelo Senador José 
Samey, da qual temos a honra de ser seu Vice-Pre
sidente, foi nomeada uma Comissão, presidida pelo 
eminente 22 Secretário, Senador Renan Calheiros, 
no sentido de reestudar a administração do Senado 
Federal. 

A atual Mesa contratou a Fundação Getúlio 
Vargas, e num estudo bastante profundo, que levou 
mais de um ano, chegou-se à conclusão de que este 
projeto, que ora está submetido à apreciação do Ple
nário, era o melhor que convinha para esta Casa. 

Foi uma ampla discussão. Como bem afirmou 
o Presidente José Samey, a atual Mesa Diretora 
submeteu desde o seu primórdio, no início dos tra
balhos, à apreciação dos Srs. Senadores esta refor
ma administrativa. Foi uma longa história de deba
tes, de conversação, de aceitação de mudanças. Na 
experiência de ex-1 2 Secretário desta Casa, posso 
dizer que este foi o melhor projeto possível para re
formarmos a administração do Senado Federal. 

Tenho certeza absoluta que se nós não votar
mos esta matéria, na tarde de hoje, ela não será vo
tada nesta Legislatura. Esta Mesa vai encerrar o seu 
mandato no dia 12 de fevereiro próximo sem cumprir 
essa grande meta. Foi um trabalho muito bem discuti
do, aprofundado, em que tivemos amplos debates, não 
só com os membros da Com1ssão Diretora, mas tam
bém com vários Srs. Senadores. Várias emendas fo-

ram apresentadas, acolhemos todas as sugestões 
possíveis e o que é mais importante - e este Plená
rio tem de tomar conhecimento: com esta retor.na 
administrativa, que será aprovada pelos Srs. Sena
dores, o Senado va1 econom1zar R$626 mil mensa:s. 
significando mais de R$8 milhões por ano em ter
mos de custeio funcional do Senado. Estamos extin
guindo inúmeros cargos: estamos acabando com al
guns DAS, algumas diretorias, algumas sub-dlreto
rias; e tudo isso . fere os interesses· de muita gente 
nesta casa. 

Então, faço um apelo: está na hora de o Sena
do dar ao Brasil uma demonstração de que realmente 
quer economizar recursos financeiros para este País. 
Este projeto é de vital importância, porque demonstra 
que, embora o Senado tenha crescido. quando a carte 
administrativa foi instituída há alguns anos, nós tínha
mos apenas 21 ou 22 Estados na Federação e noJe 
nós temos 27 Estados. O número de Senadores cne
gou a 81 e, mesmo assim, todos os setores serão con
templados, todos os setores estão bem organizados. 
não há nenhum prejudicaou t31vez 2.penas ..Sguma:: 
chefias que não querem continuar. 

Neste momento, apelo aos Srs. Senadores :-:c 
sentido de que dêem um voto e-e confiança à atual 
Mesa Diretora, que fez c possível para conduzir berr 
os interesses desta Casa. tanto é que nesta gestão 
não houve nenhum escândalo, nada oue desabo
nasse a atual Mesa. Esta reforrr.a é de vital impor
tância para a organização e a modernização ac .:Je
nado Federal. Srs. Senaaores. dêem seus votes da 
confiança para que a Mesa Diretora encerre ,;;om 
chave de ouro a sua gesrc"'lc, aprovando -:; P~o)8t0 a:: 
Reforma Administrativa jo Senado Federa:. 

O SR. HUGO NAPCLEÃO- .:~. Presid-~ni.(7, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTI: (José Samev} - Concecc 
a palavra a V. Exll. 

O SR. HUGO NAPOL-EÃO !PR-PL Fela N

dem. Sem revisão do orador.\ - Sr. Presidenm. 2''~ 
e Srs. Senadores, já me apr~ssav;1 e nea:~ ~ r:al::.\!~'2 
quando o Senador Júlio Campos c tez.. t:m'=:'f"!O~ :..Je:
feitamente as razões que norte1am aqueles que es
tão querendo solicitar o adiamento desta votação, 
contudo, devo lembrar o que afinnou V. Exª e o Se
nador Júlio Campos, que também faz parte da 
Mesa, para dizer que, pessoalmente. considero que 
a matéria deva ser votada hoje pela sua importância. 
até porque tenho compromisso nesse sentido. Esta 
é a palavra do Líder do PFL 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente. 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conceao 
a palavra, pela ordem, ao Senador Gilberto Miranaa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pres1aente, 
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S~ e Srs. Senadores, a Bancada do Amazonas, 
falo também em nome do Senador Bernardo Cabral 
e do Senador Jefferson Peres, solicita que comece
mos a discutir esta matéria hoje e realmente a leve
mos ao fim, até a próxima semana. É uma matéria 
importante, que teve um trabalho excepcional feito 
pela Comissão; ela tem excesso de destaques, são 
39 e, se não começarmos hoje, realmente não avo
taremos. 

O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidente,. 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, autor de emenda, que inclu
sive foi aceita pelo relator e pela Comissão, venho 
acompanhando a confecção, a elaboração deste re
gulamento há mais de um ano, E interpreto o pensa
mento da Casa, o pensamento do Congresso Nacio
nal e do País inteiro quando digo que V. E:xD deu a 
esta Casa uma nova dinâmica, uma nova maneira 
de trabalhar, organizou as pautas deste Congresso, 
de maneira que sabemos hoje a matéria que vamos 
votar daqui a um mês, coisa que não havia neste 
Senado Federal. Podemos, assim, nos preparar, ou
vir assessores, ouvir pessoas dos nossos Estados 
que entendem daquela matéria, consultar eleitores, 
porque sabemos que naquele periodo, naquela data, 
naquele dia, naquela hora determinada a matéria vai 
entrar em votação neste plenário. E podemos cha
mar a atenção daqueles que nos elegeram, para que 
acompanhem a votação porque aquela matéria, so
bre a qual há interesse de determinado segmento, 
vai entrar em votação no dia marcado. ' 

V. E:xD, sob todos os aspectos, deu uma nova 
dinâmica a esta Casa. Não há exagero em se dizer 
que há uma época antes e uma pós-Samey na ges
tão do Congresso Nacional e do Senado Federal. 

V. E:xD quer que o trabalho desenvolvido, que 
essa nova dinâmica imposta à Casa pela experiên
cia de V. ExA, se perpetue através do novo Regimen
to Interno, sobre o qual V. Exl' operou, e do novo Re
gulamento Administrativo. Não foi apenas durante a 
presença de V. E:xD nestes dois anos, mas as mu
danças que imprimiu à Casa continuarão na regu
lamentação e operacionalidade do Senado Fede
ral. 

E não foi um regulamento nascido apenas 
aqui. Exaustivamente consultados, exaustivamen
te ouvidos, os Senadores foram, na verdade, tra
balhando em cooperação com as melhores inteli-

gências brasileiras na área, que vieram para dentro 
do Senado Federal, viram os setores que bem fun
cionavam, o que deveria ser reformulado e como o 
Sen~do poderia melhorar o seu desempenho. Foi 
um trabalho exaustivo que foi sendo comunicado 
aos Senadores hora a hora, dia a dia, mês a mês. 

O Relator até aperfeiçoa quando se cria esse 
conselho, pois os Senadores serão mais partícipes 
do trabalho que todo o corpo da Casa desenvolverá. 
Isso democratiza inclusive a· operacionalidade, por
que tantas e tantas vezes ouvimos reclamações de 
que os setores burocráticos da Casa dirigiam a Casa 
com mais força que os próprios Senadores que aqui 
estavam. 

Pois bem, Sr. Presidente, o Senado, que du
rante tanto tempo acompanhou a elaboração desse 
projeto de resolução, pode agora votá-lo com tran
qüilidade. C estudo exaustivo de todos se consubs
tancia no número elevado de emendas e destaques 
que foram apresentados. Todos acompanharam, to
dos estudaram, quase todos emendaram, quase to
dos brigaram pela participação de suas emendas no 
bojo desse projeto modemizador. 

De modo que a contribuição que a Mesa dá, e 
que o Senado dá a si mesmo, é votar ainda hoje e 
esta semana esse projeto, que vai ser, para o futuro 
da Casa, para aqueles que virão depois de nós, um 
bússola orientadora e agilizadora dos seus trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 
obrigado ao Senador Gerson Camata, que ressaltou 
o trabalho realmente eficiente e a contribuição de 
quase todos os Senadores desta Casa. Eles discuti
ram as emendas que constam do projeto e a Comis
são aceitou muitas delas. Foi um trabalho conjunto 
da Casa, não foi uma· matéria que transitou sem o 
conhecimento dos Srs. Senadores. 

Temos aqui setenta e poucas emendas, desta
ques, substitutivos, um trabalho exaustivo de toda a 
Casa e de todos os Srs. Senadores. Assim, quero 
agradecer a palavra e o reconhecimento do Senador 
Gerson Camata e daqueles Senadores que se inte
ressaram e que trabal:·aram por esse projeto. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Freire, pela or
dem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
não gostaria de fazer esta intervenção se pudésse
mos ter tido o acordo que propus. 
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Não me sinto em condição de votar, e não é 
porque a matéria não tramitou. Não vou usar o argu
mento de que é algo que não conheço. Se eu não co
nheço, é responsabilidade- minha, até porque sei que 
há muito tempo essa matéria tramita. Sei do trabalho 
que foi feito pela Comissão, acompanhei, participei de 
discussão e estranho que a questão básica, que é a 
atuação dos Srs. Senadores, esteja fora, porque não 
se toca aqui em gabinete; faz-se referência apenas. 
Ou seja, esta casa vive e funciona para a atuação dos_ 
Srs. Senadores, e para onde o Senador atua direta
mente não há nada, permanece tudo como está 

E esta foi uma matéria de intensa discussão 
com a Comissão, com a Fundação. Eu estou apenas 
querendo dizer que há tantas coisas aqui que se 
pode discutir, que acho uma temeridade se votar às 
14h30min uma matéria que envolve toda a reestrutu
ração administrativa da Casa. 

Não vamos ficar aqui nos enganando, porque 
há mudança de função gratifiéada, aumento de fun
ção gratificada, retomo à antiga remuneração de 
função gratificada. Tudo isso pode ser justificado, só 
que acho que enquanto neste País não se discutir 
seriamente a situação do servidor público em geral. .. 

Já se cometeu o erro de votar o plano de car
gos e salários únir · e exclusivamente do Judiciário, 
mas não se pode vc,ar a reestruturação do Legislati
vo enquanto não sE tiver a reforma administrativa 
como um todo. 

Essa é a minha posição, individual. E quero di
zer mais. Eu não conheci o Senado antes da gestão 
de V. Ex11

• Por isso quero dizer que, inde
pendentemente de não ter conhecido, não tenho 
nada a dizer além do que já foi dito. A administração 
foi transparente, e não há o que se disc~atir a respei
to. Não vai nesse sentido a minha colocação. 

A minha colocação é que não tenho condição 
de votar, neste momento, porque acho que precisa
ríamos aprofundar o assunto e gostaria que fosse 
adiada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como V. 
Ex- levantou uma questão, eu queria esclarecer que, 
quanto aos gabinetes, a mudança que foi feita por 
essa reforma é de grande profundidade, talvez a 
maior de todas. 

O que diz o projeto quanto aos gabinetes? Eles 
são transformados de unidades de mero apoio logís
tico em núcleos de assessoramento direto, de alto 
nível, abrangendo as atividades legislativa, parla
mentar, fiscalizadora, política, de divulgação social e 
da atuação do Senador. Então, consta do projeto 
uma mudança fundamental e profunda. 

O SR. ROBERTO FREIRE - É só retórica, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não é 
retóri~a, Senador Roberto Freire. Ela consta do pro
jeto. E a lei que vamos votar. 

Há uma mudança profunda. O gabinete passa
rá de meramente de apoio logístico, a ser, realmen
te, de grande profundidade no trabal_ho da Casa. 

Esse é um dos pontos que eu queria esclare
cer. Quanto aos demais, estou, como todos da 
Casa, inteiramente aberto a V. Exlls para fazer as 
modificações necessárias. Não estamos contra as 
modificações, que serão aprovadas pela Casa. As 
apresentadas foram estudadas. Façam as modifica
ções, e nós as aceitaremos. 

Agora, ficará ruim para o Senado Federal se 
terminarmos esta Legislatura, depois de termos tido 
tanto trabalho, sem tomar uma decisão. 

Que o Senado tome uma decisão; que recuse 
a reforma ou a julgue inoportuna, mas que tome 
uma decisão, porque nós, que trabalhamos, teremos 
uma grande frustração, assim como a Nação inteira, 
se terminarmos esta Legislatura sem tomar tal deci
são. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a V. Ex&. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de fazer uma proposta. Penso que podemos 
encerrar a discussão e iniciar a votação na próxima 
semana, porque, realmente, não há nenhum interes
se em não aprovar uma proposta que vem da Mesa, 
que deseja ultimar o que iniciou. V. Exi, que foi o au
tor da discussão da reforma, tem toda a razão em 
querer ultimá-la. 

Então, proponho que se encerre, que se te
nha ... (Pausa.) 

Estou fazendo uma proposta; se há quem quei
ra votar, que se levante e o diga! Não estou proibin
do ninguém de votar; estou fazendo uma proposta; 
se alguém é contra, que o diga. 

O que estou propondo é que se encerre a dis
cussão e se inicie a votação na próxima semana. 

O Senador Gilvam Borges tem todo o direito 
de, depois, dizer que não quer; e vou respeitar. Res
peite a minha posição, Senador! 

O SR. PRESIDENTE ~José Samey) - Peço 
que não haja discussões paralelas. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Parece até que 
está contra! Que briga é essa? Que disputa é essa? 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não te
mos disputa nenhuma! 

O SR. ROBERTO FREIRE - Não estou me re
ferindo a V. Ex.,. Estou falando dos outros. 

Quero apenas propor que se encerre a discus
são e se inicie a votação na próxima semana. E 
quem e contra que diga depois, mas não interfira no 
meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 
obrigado, Senador Roberto Freire. 

) 
Com a p~lavra o Se~ador Lúcio Alcântara. 
O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
desejo trazer a minha contribuição a esse debate. 
Tive oportunidaae de acompanhar a tramitação des
sa proposta. 

E quero dizer que V. Exª, Presidente Samey, 
age corretamente, no meu modo de ver. Seria extre
mamente desgastante para é! -Mesa, para a Presidên
cia do Senado e para o Senado como um todo se V. 
Exll, tendo se empenhado na realização dessa refor
n:'~· contratado inclusive os serviços da Fundação Ge
tulio Vargas. terminasse seu mandato à frente da Pre
sidência do Senado sem submeter essa matéria à de
cisão soberana do Plenário, que tem todo o direito de 
rejeitá-la, de aprová-la ou de modificá-la. Mas V. Exll 
realmente ficaria devendo isso se não tivesse, ao cabo 
de seu mandato, apresentado essa proposta. 

Sr. Presidente, há vários óbices: primeiro, a na
tureza da matéria, que é daquelas que suscita deba
tes, divergências e manifestações de setores da 
Casa. Houve, inclusive, durante a discussão, ao lon
go de todo esse tempo, oposição de ilustres Srs. Se
nadores. que apresentaram outras versões e chega
ram a elaborar substitutivos. 

Portanto, tudo isso exigiu tempo, discussão, 
debate, reflexão; exigiu inclusive a reelaboração de 
propostas, para que se trouxesse a matéria a deba
te, ao conhecimento da Casa com o mínimo de dis
cussão interna, a fim de que houvesse uma certa 
coesão, certa coerência, permitindo que o processo 
viesse a debate no plenário com a aprovação da 
Mesa, o que de fato ocorreu. 

Por isso. creio que V. E~ está agindo de forma 
corretíssima. É lógico que a matéria é complexa, 
muitos querem contribuir para aprimorá-la, e isso 
não está sendo impedido, ninguém está obstaculi
zando esse direito. 

O nobre Senador Sérgio Machado, Líder do 
meu Partido, incumbiu-me, há algum tempo, de fa
zer um estudo sobre a proposta, sobre a reforma, 
para que eu pudesse manifestar a minha opinião 
aos membros da Bancada do PSDB. Assim fiz, com 
as minhas limitações. para que todos tivessem co
nhecimento da proposta da Mesa d:J Senado. 

Alguém poderá perguntar. "é reforma ideal"? 
Não. Eu até diria- e, nesse caso, não estou inovan
do- que é a reforma possível, diante de uma série 
de dificuldades que há na tramitação ce uma maté
ria dessa natureza. 

Pessoalmente, como Senador, ofe~; _, várias 
emendas, no meu modo de ver, para contribuir. p:..a. 
melhorar o projeto. Quase todas, salvo u; ... ou 
duas, foram acatadas pelo ilustre Relator. 

O projeto, até onde pude alcançar e com os 
dados que me foram fornecidos, simplifica; é um 
projeto que reduz funções, que economiza, que re
duz gastos. Portanto, segue a mesma linha de serie
dade, a mesma linha de austeridade com a qual o 
Senaqo tem que se impor perante o País. 

E evidente que a simples aprovação pelo Ple
nário não significa a sua implantação. Haverá todo 
um processo, inclusive de resistências a serem ven
cidas. Esse é o primeiro passo ou mais um passo, 
mas_ não o último. Deverá haver determinação da 
próx1ma Mesa. Se houver algo que precisa ser modi
ficado, que precisa ser revisto, deveremos ter cora
gem para proceder a essa revisão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre outros te
mas, fiz o meu discurso de campanha dizendo que é 
preciso reformar o Senaoo para que possamos reformar 
a nossa própria atuação e, conseqüentemente, corres
ponder aos anseios oo eleitoraoo. v. Exl está fazenoo 
isso dentro do possível, com todas as dificuldades, com 
todos os percalços, com todas as limitações existentes. 

Por isso, quero dizer que estou absolutamente 
de acordo, no sentido de que V. E~ não poderia ter
minar o seu mandato sem trazer essa matéria ao 
plenário. Era do dever de V. Ex". 

É evidente que vamos receber mais contribui
ções, vamos melhorar o que pudermos e vamos de
liberar. O Senado aceita, rejeita, modifica, enfim, 
exerce a sua competência, e todos nós teremos 
cumprido a nossa tarefa. 

Se o Plenário desejar que se encerre a discus
são e que se vote, assim .será feito. Mas faço um 
apelo no sentido de que não se deixe de votar a ma
téria antes de esta Mesa terminar o seu mandato. O 
mfnimo que podemos fazer é manifestar-nos sobre 
uma proposta da Mesa, para aprová-la, para rejeitá
la ou para modificá-la. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 
obrigado a V. Ex1 , que abordou um aspecto muito 
importante, no sentido de que esse é apenas o início 
da reforma administrativa da Casa. A tarefa mais im
portante é a sua implantação, que caberá, sem dúvi
da, à próxima Mesa. E um projeto dessa natureza é 
flexível, tem de ser adaptado à realidade da Casa. 
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O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a V. Exª para discutir. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, adiciono aos argumentos já 
expendidos pelos demais eminentes Senadores o do 
PMDB, por quem respondo eventualmente neste ins
tante, acolhendo, como acolhemos, as exposições fei
tas por V.~. de todo o trabalho, de toda a tramitação 
do processo de elaboração dessa proposta de reforma 
administrativa do próprio Senado. 

Em relação aos prazos que foram facultados e 
mesmo à possibilidade de se emendar aquilo que for 
possível, manifestamo-nos coerentemente com as 
posições já adotadas. no sentido de se votar agora, 
até como homenagem à Mesa, pelo seu esforço e 
pelo seu trabalho, destacando um pensamento de V. 
E~. de que o importante seria votar: rejeitando, 
aprovando ou modificando. H;:! -destaques e emen
das que permitem essas modificações. A votação 
parece ser o pensamento majoritário da Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador E!cio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminen
tes Colegas. creio aue este Plenário deve ter toda 
transparência possível, principalmente nas discussões. 

Ao longo desses dois anos, tenho dedicado a 
V. Exª, Sr. Presidente, um profundo respeito, na con
dição de Líder e de Presidente da Casa. 

V. Ex~ -e quem levantou a questão numa in
tervenção fui eu - teve oportunidade de se referir, 
evidentemente de forma genérica, mas me incluo, 
ao fato de que o que tem segurado esse projeto ad
ministrativo são pressões corporativistas de elemen
tos desta Casa. Quero declarar a todos os Colegas 
d:ste plenário- e conhecendo bem V. Exª, creio que 
nao era essa a sua intenção, mas faço questão de me 
resguardar - que nenhum funcionário de Senado me 
procurou para falar a respeito do projeto. Apenas ouvi 
de vários Colegas palavras que me levaram à reflexão. 

Vários companheiros me incumbiram de levar a 
V. Exª um apelo. Entendi o apelo, Sr. Presidente, 
porque não estamos discutindo o mérito inexcedível 
da administração ao Presidente José Samey; somos 
todos unánimes em relação a essa questão. Estamos 
discut:1do uma reforma administrativa dentro da Casa, 
com cerca de 200 art1gos. Por isso, creio que a matéria 

teria de ser discutida exaustivamente, até, eu diria, 
emendando tardes e noites para uma decisão. 

Sr. Presidente, com toda lealdade, se a Comis
são se reúne, decide um trabalho e vamos votá-lo 
em questão de minutos, é preferível não haver ple
nário. A Comissão deveria ter tomado a decisão e 
estaria tudo acabado. 

Entendo que o debate é fundamental. Há aspec
tos altamente positivos, mas alguns merecem debate. 

Sr. Presidente, parece-me, com o maior respei
.to que tenho por V. Ex" e àqueles que me antecede
ram em posição contrária, que essa matéria teria de 
ser discutida exaustivamente, para que concluísse
mos um trabalho que realmente homenagearia a sua 
administração. 

Portanto, a minha intervenção é nesse sentido, 
e perfilo-me a alguns Colegas que tiveram a oportu
nidade de dizer que a matéria deveria ser examina
da. Há um número grande de emendas, um número 
grande de artigos. Mas se as Lideranças que aqui 
falaram, mais em homenagem a V. Exª do que em 
relação à matéria propriamente dita, querem votar, 
não serei eu, a essa altura, a posicionar-me contra. 

Confio na sua palavra, na sua administração e, 
principalmente, nos Colegas que participaram da 
Comissão. Mas confesso que, se a Comissão deci
dir, e a matéria for votada em minutos, este será um 
procedimento legislativo que poderá abrir um prece
dente muito sério nesta Casa. Mas acompanho, em 
homenagem à sua pessoa, porque conheço a sua 
serenidade, o seu modo de conduzir os trabalhos e 
vejo que V. E~. naturalmente como eu ou qualquer 
outro nesta Presidência, está tocado pelo assunto. 

Essa é a homenagem que lhe rendo, mas faço 
a ressalva de que minhas palavras foram motivadas, 
como sempre, ao longo desses dois anos- V. Exª 
como Presidente, e eu como Líder do Governo - no 
sentido de colaborar. Eu jamais atenderia, como não 
tenho atendido, a qualquer sentimento corporativis
ta. Atendo apenas, como V. Ex" faz com muito bri
lhantismo, aos interesses da Casa. 

Não sou óbice à decisão da maioria, mas quero 
fazer este registro porque entendo ser do meu dever. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Elcio Alvares, como V. Ex!! me chamou à colação, devo 
dizer também a V. Exª que são recíprocas as manifesta
ções de respeito e apreço que V. Ex- tem por mim. 

Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que se dis
séssemos que esse projeto não foi discutido e não 
teve participação do Senado, estaríamos fazendo 
uma injustiça não ao Presidente da Casa, mas a -
não quero dar o número - dezenas de Senadores 
que trabalharam exaustivamente nesse projeto, que 
lhe deram atenção, que receberam os substitutivos, 
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que receberam os anteprojetos, que ofereceram su
gestões e participaram de reuniões em todos os se
tores desta Casa, algumas delas com minha presen
ça. Nós, então, estaríamos sendo injustos com es
ses Colegas se disséssemos que estamos aqui, a 
essa hora da tarde, discutindo um projeto dessa gra
vidade que não tivesse tido o conhecimento, a dis
cussão e a reflexão dos Srs. Senadores. 

Em segundo lugar, devo dizer a V. E:xl' que o 
projeto que estamos examinando não é fruto da von
tade de ninguém, mas de uma necessidade da 
Casa. E talvez seja V. E.xi' o único que não tenha re
cebido sugestões da Corporação. Ser da Corpora
ção não significa nada que diminua ninguém! Ao 
contrário, quem está dentro da Corporação e que 
representa os seus setores tem o direito de defender 
os seus pontos de vista. 

Muitas vezes fui procurado por setores da 
Casa, e ouvi suas argumentações. Nunca fui tacha
do a essas argumentações; sempre as ouvi, deter
minando que fossem examinada;!) pelos diversos ór
gãos encarregados da matéria. -se todos os projetas 
submetidos a esta Casa tivessem o estudo, tives
sem a reflexão e o trabalho que teve este projeto, 
garanto a V. Ex11 que só honraria o Senado. Porque 
aqui não está somente o trabalho dos Srs. Senado
res, mas dos Assessores, daqueles que são, no Bra
sil, os maiores experts em Administração Pública. 

Chamei ao Senado Federal, em determinado 
momento em que havia dúvida sobre setores da Cor
poração acreditando que se se devia seguir essa 
orientação, os maiores técnicos em informática do Bra
sil. Fizemos longa discussão a respeito disso, recebe
mos a opinião abalizada de todos eles. Então, penso 
que V. Ex!~, como Uder, deveria saber do trabalho que 
significou esse projeto e do quanto trabalhamos. 

Não estamos em fim de sessão para votar às 
pressas um projeto que possui mais de 70 .emendas 
e subemendas! Não se pode dizer - a Nação está 
nos ouvindo - que estamos assim procedendo. São 
dois anos de trabalho. Comprometi-me com o Sena
do no sentido de que apresentaria o projeto, e o estou 
fazendo. Mas a decisão sobre ele não é minha, e sim 
da casa Cumpri com o meu dever. Se a Casa julgar 
que deve adiar, que não deve votar, que não deve 
considerar, respeito. Mas cumpri com o meu dever, na 
melhor das intenções, de aditar ao Senado Federal 
uma estrutura administrativa de que ele necessita para 
prosseguir na sua tarefa de modernização. 

Este projeto, como bem acentuou o Senador Lúcio 
Alcântara, é o primeiro passo. A implantação é mais difí
cil e só se dará nas futuras Mesas da Casa. Uma modifi
cação dessa natureza, de uma estrutura que tem mais 
de 50 anos, não se dá oo dia para a noite. 

Para mim, é estranho que se venha hoje dizer 
que se trata de matéria que não foi discutida, sendo 
que foi a mais discutida e exaustiva matéria que já 

tramitou nesta Casa! Acredito que a decisão do Se
nado é soberana, mas que não se venha a cometer 
a injustiça, não comigo, mas com os Senadores, de 
dizer que eles não viram, não trataram do assunto e 
deixaram que a Mesa aprovasse um projeto como 
se ele fosse a vontade, o trabalho da Mesa Diretora. 

Não, Senador Elcio Alvares! Esse é um traba
lho que custou a todos nós, Senadores, horas e ho
ras de trabalho, rasgando, às vezes, a noite inteira, 
pelo dever que tínhamos de tentar fazer uma modifi
cação que penso ser profundàmente neçessária ao 
trabalho da Casa. 

Aceitei todas as ponderações. Desde o mês de 
setembro venho tentando votar esse projeto na 
Casa. Aceitei, em dezembro, por solicitação das U
deranças, por solicitação do Líder Sérgio Machado, 
que se adiasse a votação para o mês de janeiro. 

Agora, sinto que seria frustrante para mim se 
adiássemos para a última sessão desta Sessão Le
gislativa. E V. Ex", como Líder, não pode impor a 
sua vontade aos Senadores, no sentido de que al
gum dos Srs. Senadores desejasse obstruir a ses
são e desejasse que essa matéria não fosse votada. 

Assim, sinto-me no dever de pedir ao Senado 
que dê o seu voto. Não estou pedindo que o aprove, 
mas que diga como quer que se proceda em relação 
a esta matéria. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Para uma 
questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pela or
dem, tem a palavra o Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMD&-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, peço a V. Ex" que prorrogue a sessão, porque te
remos uma outra às 14h30min. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pelo Re
gimento, a sessão só se encerrará às 15h18min, 
prazo em que completa quatro horas de duração. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMD&-PB. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, al
guns Senadores colocaram-me que não foram con
sultados. Quero apenas refrescar-lhes a memória, 
dizendo que mandamos um questionário para cada 
um, com mais de noventa perguntas. Esse questio
nário retomou e foi tabulado. Com esses dados, co
meçamos a fazer o trabalho. 

É pena que nem todos devolveram - recebe
mos devolução de 60% dos questionários, mas nin
guém. absolutamente ninguém, pode dizer que não 
foi consultado. Não só fizemos a entrevista, mas fi
zemos também a consulta por escrito para cada um. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, primeiro registro que faço minhas as 
palavras de vários Senadores que já fizeram referên
cias elogiosas à administração implementada pelo 
Presidente José Samey durante esses dois anos. Mas. 
a meu ver, a discussão não é essa Em segundo lugar, 
registro também que houve pressões corporativas pe
los dois sentidos: tanto pela aprovação do projeto, 
quanto pela rejeição, relativas a emendas etc. 

Registro que o PT está aberto a qualquer proces
so de negociação que porventura se der nesta Casa. 
Se o projeto for votado hoje, vamos encaminhar favo
ravelmente à aprovação, sem prejuízo dos destaques. 

Há seis ou sete destaques de minha autoria. 
Há um em que vou insistir. E vou insistir por dever 
de um Senador que procurou estudar um dos aspec
tos dessa reforma administrativ_sr. Existia um projeto 
isolado de criação do Instituto Legislativo Brasileiro, 
que agora está incluído no bojo desse projeto global 
de reforma administrativa. Quando surgiu a proposta 
de criação do Instituto Legislativo Brasileiro, houve 
até uma polêmica pública involuntária entre mim e o 
Senador Renan Calheiros. 

Posteriormente, fui indicado Relator da matéria 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Não se tratava da reforma administrativa como um 
todo, mas de um projeto específico sobre a criação 
do Instituto Legislativo Brasileiro. Não vou ater-me 
ao debate desse assunto agora. Apenas registro, 
como Relator da matéria, que tive o cuidado de en
caminhar consultas a uma série de entidades, a sa
ber: Fundação Getúlio Vargas, UnB, Cendec, ESAF, 
IDA e diversas outras, no sentido de receber auxílio 
para o parecer que eu deveria emitir sobre a ques
tão. Entreguei o parecer relativo a essa matéria no 
dia 24 de março de 1996 à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e ele foi incluído na pauta. O pa
recer foi pela rejeição daquele projeto específico. 

Com relação ao projeto global, apresentei 
emenda de supressão do artigo referente à criação 
desse Instituto, para inclusive ser coerente com o 
meu parecer, que era contrário à sua criação. Con
versando com o Senador Renan Calheiros, com o 
Presidente José Samey e com assessores, pude 
constatar que eles entendem que a criação desse 
Instituto é quase um dos esqueletos dessa reforma 
administrativa. Tenho opinião contrária, mas não vou 
entrar no mérito da discussão agora. 

Com relação ao encaminhamento, quero dizer 
que estamos de acordo com qualquer das propostas 
que surgiram aqui no sentido de consenso, mas 
quero adicionar mais uma. 

Houve mais de trinta emendas e o parecer so
bre elas foi publicado ontem. A minha proposta de 
consenso é de que votemos o projeto hoje- e regis
tro que o faremos favoravelmente -e que a aprecia
ção das emendas e dos destaques fique para a pró
xima sessão, de terça ou quarta-feira. A forma regi· 
mental para viabilizar isso nós encontraremos de
pois, desde que haja um consenso. 

No que diz respeito especificamente a esse 
destaque, resguardo meu direito regimental de, na 
bora da votação, encaminhar da forma que entender 
mais correta, que pode ou não incluir verificação de 
votação e votação nominal. Sobre isso decidirei no 
momento oportuno, quando for o caso de destaque. 

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
registro que, ocorrendo a votação, hoje ou em qual
quer outro dia, o PT encaminhará favoravelmente, 
sem prejuízo dos destaques. 

Entre as propostas que já foram apresentadas, 
do adiamento puro e simples ou, de acordo com a pro
posta do Senador Roberto Freire, de se encerrar a dis
cussão e votar-se na próxima sessão, quero adicionar 
mais uma, que é a de se votar o projeto e se deixarem 
os destaques e as emendas para a próxima sessão. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 

José Eduardo Outra, para não parecer intransigente 
com a Casa, diante do compromisso que ela está 
assumindo - que acredito seja de todos os Líderes, 
de que votará, eu aceitaria a proposta de votarmos o 
projeto hoje, nesta sessão, e de apreciarmos os des
taques na sessão deliberativa de terça-feira. 

Encerrada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a 

Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

O REQUERIMENTO N2 38, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da expressão "Representação do Senado Fede
ral no Rio de Janeiro", constante do§ 12 do art 62 , 

do Projeto de Resolução n2 118, de 1996. 

Sala das Sessões, 16 de Janeiro de 1997. -
Lucídio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento será votado oportunamente. 

Em votação o projeto. sem prejuízo das emen
das, subemendas e destaque. 

As Sr% Senadoras e os Sr.s Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.\ 

Aprovado. 

É o seguinte o proJeto aprovado: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 118, DE 199t> 

Altera o Regulamento AJmmt\trar,·o do S,•. 
nado Federal e da outras pro\'ldillctas 

.-\rt. I" O Regulamento Admrmstratr\0 do S~nac!o i'"~:::!~ral 
passa a \1 gorar com a set-'1lmte redação 

REG LL\ \IE'iTO AD'll'd'>TR-\ Tl\'0 DO Senado Federal 

Livro I 

Da Or!!aninc;io .-\dmir.istram a 

TiTlLO I 
Das Disposições Preliminares 

.-\rt. 6" Este Ret!ulamemo. pane do Ret!tmen
:o I merno ti o Senado F ederai-~dtspõe sobre a organ~zação 
:ldmmtst~Jti\ J 0 re:;tme turtdtco as competénctas e as atrtbu
tçõe, dos or~ãos c dos t!lulares de cargos cio Quadro ce 
Pessoat do Senaoo F ederat 

tura basica 

TÍTULO II 
Da Estrutura e das Competências dos Órgãos 

Capítulo I 
Da Estrutura Administrativa 

Art. 7• O Senado Federal tem a seguinte estru-

1- Comissão Diretora; 
II- Gabinete dos Senadores; 
III- Órgãos de Assessoramento Superior; 
IV- Órgão Central de Coordenação e 
Execução; e 
V- Órgãos Supervisionados 

Capítulo II 
Das Competências dos Órgãos e de suas Uni

dades Integrantes 

Seção I 
Da Comissão Diretora 

Art. s• À Comissão DiretNa, com a estrutura da 
Mesa do Senado Federal, compete a formulação de politicas, 
objetivos. diretrizes e metas. bem como a superior supervisão e 
fiscaltzação dos atos admmistrativos. no ãmbtto da Instituição. 
nos termos do Regimento Interno. deste Regulamento e de Ato 
proprio definidor das competênctas e atribuiÇões de cada um de 
seus membros 

Seção II 
Dos Gabinetes dos Senadores e Lideranças 

.-\ rt. 9" Aos Gabmetes dos Senadores e Lideran
ças compete assessorar dtretamente o titular na attvidade legisla
tiva_ parlamentar. fiscalizadora. polttica e de comunicação s~cial. 
bem como providenciar o supone admimstrattvo e logístico ne
cessano a sua atuação 

Para;;rafo 11111co A Comissão-Di~etora estabele
cera a compostção dos Gabmetes e fi:.; ara a mfr a-estrutura. os re
-cursos humanos. materiais e financeiros necessanos ao seu funci
onamento. sem aumentos de despesas. por transformação de car
gos extstentes 

Superior 

Social, 

Seção III 
Dos Órgãos de Assessoramento Superior 

Art. I O São Órgãos de Assessoramento 

I - Secretaria-Geral da Mesa, 
II - Consultona Legislativa, 
III - Consultaria de Orçamento Público; 
IV - Coordenadoria -Geral de Comunicação 

V - Secretaria de Controle Interno. e 
vl - Assessoria de PlaneJamemo e Moderniza

ção Administrativa 
VII - Cerimonial da Presidência 

Subseção I 
Da Secretaria Geral da Mesa 

Art. li À Secretaria Geral da Mesa compete as
sessorar direta e imediatamente a Mesa, no desempenho das atri
buições constitucionais, legais e regimentais; secretariar as reuni
ões da Mesa e coordenar as unidades administrativas que lhe es
tão afetas 

da Mesa 

Parlamento. 

Paragrafo único. São órgãos da Secretaria Geral 

I - Gabinete, 
II · Servtço de Apoio a Conselhos e Orgãos do 

III - Serviço de Protocolo Legislativo e Sinopse. 
IV- Serviço de Avulsos. 
V - Subsecretana de Coordenação Legislativa. 
VI - Subsecretaria de Apoto a Comissões. 
VII - Subsecretaria de Taquigrafia. 
\1Il - Subsecretaria de Ata. e 
IX - Subsecretana de Expediente. 

Art. 12 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida
des. executar as tarefas de suporte adminisuattvo e de informati
ca vmculadas a> au-ibutções do orgão. consolidar e fazer publicar 
o Reiatono da Prestdêncta 
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Art. 13 Ao Serviço de Apmo a Conselhos e Ór-
gãos do Parlamento compete provtdenctar sobre o expediente e 
supone administrativo e dé informática da Corregedoria Parla
mentar. do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar e da Procu
radona Parlamentar 

Art. 14 Ao Semço de Protocolo Legislativo e 
Sinopse compete receber. numerar. processar e instruir as maré
nas legislativas segundo modelos oficiais padronizados: encami
nhar as materias as autoridades e órgãos competentes da Casa: 
regJstrar as materias legislativas com tramitação encerrada. envi
ando-as a Subsecretaria de Arquivo. alimentar o sistema de pro
cessamento de dados com as informações peninentes a tramita
ção de materias legislativas. enviar os dados necessários a ali
mentação do SIStema de recuperação de informações legislativas: 
e executar outras tarefas correlatas 

Art. 15 Ao Serviço de Avulsos compete receber 
e fornecer avulsos das matérias em trarrutação; organizar e distri
buir a coleção de avulsos das proposições constantes da Ordem 
do Dia dz.s sessões do Senado e do Congresso. e executar outras 
tarefas correlatas 

Art. 16 A Subsecretaria' de Coordenação Legis
lativa compete planejar. controlar e executar as atividades legis
lativas peninentes as matenas com tramitação no Senado Federal 
e no Congresso ~acwnal. bem como coordenar os órgãos que 
lhe estão afetos 

Parágrafo umco São órgãos da Subsecretaria 
de Coordenação Legtsiauva 

1- Gabmete. 
11- Servtço de Coordenação LegJslativa do Se-

nado Federal. 
Ill- Serviço de Coo. 1enação Legtslativa do 

Congresso :--lacional. e 
IV- Serviço de Apoio a Plenários 

Art. 17 Ao Gabinete compete p1 evidenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular; 
amoliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida
àes. ex;:cutar as tarefas de supone administrativo e de informáti
ca vinculadas as atribuições do órgão 

Art. 18 Ao Serviço de COordenação Legislativa 
do Senado Federai compete preparar os avulsos do espelho da 
Ordem do Dia das sessões do Senado. organizando os originais 
das materias em tramitação. organizar as matenas para despacho 
da Presidêncta; prov1denc1ar o enVIo a publicação do expedtente 
recebido e despachado pela Mesa. diligenciar no sentido da ob
servância dos prazos legats e das normas reg1mentais de tramita

ção das matérias legislativas. no âmbito do Plenário; registrar as 
questões de ordem decididas pela Presidência; preparar mensal
mente. para publicação no Diário do Senado Federal, a resenha 
das materias reJeitadas e as enviadas. no mês anterior. a sanção. a 
oromul~tação e a Câmara: alimentar o Sistema de informações e 
~xecut; outras tarefas correlatas 

Art. 19 Ao Serv1ço de Coordenação Legislativa 
do Congresso Nacional compete preparar os avulsos do espelho 

da Ordem do Dia das sessões conJuntas do Congresso Nacional. 
organizando os originais das matenas em tramuação. atender a 
inscnção de oradores em livro própno; orgamzar as materias 
para desoacho da Presidência; providenciar o enVIO a publicação 
do expedle!'ne receo:do e desoachado oe!a \1esa. diligenc:ar ~o 
sentido da observância dos prazos iegats e das normas regtmen
tais de trarrutação das materias legislativas. no âmbito do Plena
no do Congresso !\acionai: regtstrar as questões de ordem deci
didas pela Presidêncta. alimentar o s1stema de informações e exe· 
cutar outras tarefas correlatas 

Art. 20 Ao Serviço de Apoto aos Plenanos 
compete o registro e d1gnação das materias obJeto de redação da 
competêncta da \1esa. comoilar e organ1zar os dados estatlSUcos 
referentes as auvidades legtslativas do Senado e das sessões 
conJuntas do Congresso !\actonal para o Relatono cia ?~~sldén
cia; conferir e rever os textos elaboraaos no ãmbno da Subsecre
taria, pr0\1denciando as correções necessanas. registrar a pre
sença dos senadores as sessões do Senado e do Congresso. c e 
acordo com as normas regimentaiS. manter arqUivo atuahzaao 
das licenças concedidas aos senadores. executar tarefas ce aoo10 
relacionadas ao atendtmento das sessões de Plenano. alimentar o 
sistema de mformações e executar outras tarefas correlatas 

Art. 21 A Subsecretana de Apoto a Comtssões 
compete piane1ar. controlar e executar as auvidades de apo10 as 
Comissões Permanentes. M1stas. Esoec1a1s e Parlamentares de 
Inquerito. bem como coordenar os orgãos aue lhe estão aferes 

Paragrafo umco São orgãos aa Suosecreta:.a 
de Apolo a Comtssões 

l- Gabmete. 
II- Semço de Ap01o a Comtssões Permanentes 

e 
III- Serv1ço de Apoio a Corrussões Temporanas 

Art. 22 Ao Gabinete compete provrdenciar so
bre o c:xpediente. as audiênctas e a representação de seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu tttular no desempenho de suas al!vJda

des; executar as tarefas de suporte administrativo e de mformati
ca vinculadas as atnbuições do orgão 

Art. 23 Ao Serviço de Apoio a Corrussões Per
manentes compete submeter a despacho dos presráentes das 
Corrussões as propostções e os documentos recebidos; receber. 
processar e encaminhar aos respectivos relatores matenas e 
emendas. orgaruzar a pauta das reuniões. segundo onentação do 
respectivo presidente. preparar a correspondência e as atas das 
Comissões; controlar os prazos das proposições em trarrutação 
nas Comissões; prestar as informações necessárias aos membros 
das Corrussões. alimentar o SIStema de informações e executar 
outras tarefas correlatas 

Art. 24 Ao Serviço de Apoio a Comissões Tem
poni.rias compete submeter a despacho dos presidentes das Co
missões as proposições e os documentos recebidos. receber. pro
cessar e encaminhar aos respectivos relatores matenas e emen
das: orgaruzar a pauta das reuniões. segundo onentação do res
pectivo prestdente. preparar a correspondência e as atas das 
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Comissões: controlar os prazos das proposições em tramitação 
nas Conussões: prestar as informações necessárias aos membros 
das Conussões: alimentar o sistema de informações e executar 
outras tarefas correlatas 

Art. 25 À Subsecretaria de Taquigrafia compete 
planejar. supervisionar e executar os serviços de apanhamento 
taquigràfico das sessões plenárias e, quando solicitada. das reu
ruões de comissões. conferências e convenções. bem como coor
denar os órgãos que lhe estão afetos. 

Taquigrafia 

no. 

missões. e 

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de 

1- Gabinete. 

II- Serviço de Supervisão Taquigràfica, 
III- Serv1ço de Revisão Taquigràfica. 
IV- Servtço de Registro Taquigrafico em Plena-

V- ServiÇO de Registro Taquigràfico em Co-

VI- Serviço de Registro em Áudio 

Art. 26 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida
des. executar as tarefas de suporte administratiVO e de mformati
ca 

Art. 27 Ao ServiÇO de Supervisão Taquigráfica 
compete proceder. nas notas taqutgraficas revtstas. observando o 

est1lo do orador. as necessárias correções. alimentar o sistema de 
informações e executar outras tarefas correlatas 

Art. 28 Ao Se!VIÇO de Revisão Taquigràfica 
compete rever o apanhamento taquigrafico das sessões plenarias, 
reuniões das Com1ssões. conferênc1as e convenções, alimentar o 
ststema de informàções e executar outras tarefas correlatas 

Art. 29 Ao Serviço de Registro Taquigràfico em 
Plenáno compete registrar o apanhamento taquigráfico de cada 
sessão. contendo todos os inctdentes. debates. as declarações da 
Presidência. chamadas de votações nommars. o resultado das 
votações. o texto das materias lidas ou votadas. os discursos e 
apartes e demats ocom!ncias de plenario. alimentar o sistema de 
tnformações e executar outras tarefas correlatas 

Art. 30 Ao Serv1ço de Regtstro Taqlllgrafico em 
Comissões compete reg1stra~ o apanhamento taquigráfico dos 
trabalhos das Comissões. conferências e convenções. alimentar o 
sistema de informações e executar outras tarefas correlatas 

Art. 31 Ao Serviço de Registro em Áudio com
pete controlar as operações de som. manter a guarda das fitas 
gravadas por tempo definido pela administração. verificar e con
trolar as atlvidades de gravação. dar ap01o tecnico aos servidores 
da Subsecretaria. onentar o desenvolvtmento do Banco de Dados 
"Taqui". asstm como alimentar e compor o seu acervo. recolher 
os penedos reVIstos e organizar a mtegra dos discursos: e execu
tar outras tarefas correlatas 

Art. 32 A Subsecretana de Ata compete plane
Jar. suoerv1sionar. controlar e executar os serv1ços de elaboração 

das Atas e sumanos das sessões e reuniões do Senado Federal e 
das sessões con1untas do Congresso Nacional e da Comissão Re
presentativa do Congresso i\actonal 

de Ata 
Paragrafo úmco São orgãos da Subsecretana 

1- Gabmete. 
II- Serv1ço de Redação do Expedtente. 
III- Serv1ço de Redação da Ordem do Dia. e 
IV- Servtço de Atas do Congresso)\lac10nal 

Art. 33 Ao Gabmete compete providenciar so
bre o expediente. as audiênctas e a representação de seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu tnular no desempenho de suas auvida
des. executar as tarefas de suporte admmtstrallvo e de mformau
ca vmculadas as atnbwções do orgão 

Art. 3-t Ao Serv1ço de Redaçào do Expediente 
compete acompanhar as sessões e reumões do Senado Federal. 
registrando em livro próprio as ocorrências verificadas e reco
mendações recebidas. redig1r e orgamzar os sumaries das atas e 
reuniões do Senado Federal. red1g1r e organizar as atas e ações 
legislativas das propos1ções hdas. de acordo com as normas de 
procedimento pertmentes. fazer JUntada dos documentos que de
vam figurar nos processos. prov1denc1ar os avulsos de proposi
ções. altmentar o Ststema de mformações e executar outras tare
fas correlatas 

Art. 35 Ao ServiÇO de Redação da Ordem do 
Dia compete acompanhar as sessões e reumões do Senado Fede
ral. registrando em hvro propno as ocorn!nctas verif1cadas e re
comendações recebtdas. red1g1r e organizar os sumaries das atas 
e reumões do Senado Federal. redig1r e orgamzar as atas e reum
ões do Senado Federal. numerar as prooos1ções lidas e sujettas a 
deliberação do Plenano. proceder ao reg1stro das ações legislati
vas das proposições lidas e suJenas a deliberação do Plenano. de 
acordo com as normas de procedtmemo pertmentes. fazer JUnta
da dos documentos que devam figurar nos processos. provtden
Ciar os avulsos de propostções. alimentar o Sistema de informa
ções e executar outras tarefas correlatas 

Art. 36 Ao Serviço de Atas do Congresso Naci
onal compete acompanhar as sessões e reumões do Congresso 
:"\lacional e da Com1ssão Represemauva do Congresso SacJOnal. 
registrando em livro propno as ocorrénc1as venficadas e reco
mendações recebidas. redtg1r e orgamzar os sumanos das atas e 
reuniões do Congresso '\iacional. numer2.r as propostções lidas e 
su;eitas á deliberação do Plenano. proceder ao reg1stro das ações 
legislativas das proposiçÕes lidas e submettdas a deliberação do 
P!enano. de acordo com as normas de orocedimento pertinentes. 
fazer juntada dos documentos que devam figurar nos processos 
providenctar os a\ulsos de propostções e de vetos. alimentar o 
ststema de informações e executar outras tarefas correlatas 

Art. 37 A Subsecretana de Expediente compete 
planeJar. controlar e executar as attvtdades de elaboração da cor
respondência oric1al da \lesa. mdus1ve autografas das propost· 
ções remet1das a sanção a oromulgação e a Cãmara dos Depura
dos. acomoanhanao as pubi1cações dos rexros aorovados pelo 
Senado e pelo Congresso ',;actOnai. bem como coordenar as atl
vtdades dos orgãos oue lhe estão atetos 
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Paragrafo umco São orgãos da Subsecretana 
de Exoed1ente 

,- Gabmete. 
II- Serv1ço de Expediente. e 
III- Serv1ço de Conferência e Rev1são 

Art. 38 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular. 
auxd1ar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativída
des. executar as tarefas de suoone administranvo e de infórmati
ca vmculadas as atnbuições do orgão 

Art. 39 Ao Serv1ço de Expediente compete ex
pedir a correspondência oficial da Mesa. altmentar o ststema de 
mformações com o regtstro da correspondência recebtda e ex
pedida e o comroie dos prazos das materias encaminhadas a san
áo. confenr as oubiicações no Diáno Ofictal. no Dtario do Con
~rresso Nactonai e no Diáno do Senado Federal. e executar ou
tras tarefas correlatas 

Art. 40 Ao Servtço de Conferência e ReVJsão 
compete rever e reproduzir os textos elaborados no âmbito da 
Subsecretana. conferir as publicações com os textos aprovados 
pelo Senado ou Congresso \i actO na!. -providenctando as corre
ções necessanas. aitmentar o ststema de informações e executar 
outras tarefas correlatas 

Subs~ção ll 
Da Consultaria Legislativa 

Art. 41 À Consultaria Legislativa compete a 
prestação de consultaria e assessoramento à Mesa. ás Comissões 
e aos Senadores no desempenho. no âmbito do Congresso Nact
onal. no exerCICIO de suas funções legtslanvas. parlamentar e fis
calizadora. consistmdo na elaboração e divulgação de estudos 
tecrucos opmanvos sobre matenas de interesse institucional do 
Senado Federal e do Congresso Nacional. na preparação. por 
solicitação dos senadores. de mmutas de proposições. de pro
nunciamentos e de relatórios. bem como na prestação de escla
recimentos tecnicos atmentes ao exercíciO das funções consmu-
ctonals do Senado Federal ' 

gislativa 
Parágrafo único São órgãos da Consultaria Le-

f. Gabmete. 
II- Servtço de Apo1o Admtmstranvo 
lll- Serviço de Ap01o T écntco 

Art. 42 Ao Gabinete comoete providenciar so
bre o expediente. as audtênctas e a represe.ntaçio de seu titular. 
auxtl1ar e assessorar o seu tnular no desemoenho de suas auVJda
des. executar as tarefas de supone admmistratlvo e de mformau
ca vmculadas as atnbUtções do orgão 

Art. 43 Ao Sen:tço de Apoto Admimstrattvo 
compete a execução de trabalhos aaulograf1cos e os de repr~du
ção de textos. o registro das demandas de trabalhos de consulto
na e assessoramento. e exercer at1v1dades correiatas 

Art. 44 Ao SerVJço de Apmo T écruco compete 
realizar as pesqu1sas e prestar o aoow tecruco necessano ao des-

envolVJmento dos trabalhos de assessoramento dos consultores 
legislativos 

Subseção rn 
Da Consultoria de Orçamento Público 

Art. 45 À Consultona de Orçamento Público 
compete a prestação de consultaria e assessoramento em planos 
e orçamentos públicos à Comissão Mista Permanente. à Mesa. as 
demais Comissões e aos Senadores no desempenho. no âmbito 
do Comzresso Nacional. das suas funções legislativa. parlamentar 
e fiscali~dora. na preparação. por solicitação dos congressistas. 
de mmutas de proposições e de relatórios sobre planos e orça
mentos públicos. bem como na prestação de esclarecimentos 
tecnicos aunentes ao exercício das funções constttuctonats do 
Senado Federal e do Congresso NacionaL em matéria de planos 
e orçamentos publicas. 

Parágrafo único São órgãos da Consultaria de 
Orçamento Público 

I- Gabinete. e 
II- Serv1ço de Apoio Técnico 

Art. 46 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiênctas e a representação do titular e 
auxiliá-lo no desempenho de suas tarefas 

Art. 47 Ao Serviço de Apoio Técnico compete 
orientar. coordenar. controlar e promover o levantamento e or
l(anização de dados e informações sobre planos e orçamentos 
públicos. necessarios a prestação de supone técmco e s1stêm1co 
aos trabalhos de consultona e assessoramento desenvolvtdos 
pelo orgão. coletar e organizar leis. aros normauvos e outras ln

formações especificas da area. necessànas a prestação da consul
taria e assessoramento de competência do orgão. amcular o pro
cessamento de dados. a 1mpressão dos documentos e os contatos 
com ónzãos do Poder Execuuvo referentes a planos e orçamen
tos públicos. preparar elementos mformam·os de acompanha
mento dos recursos oublicos e dos dtspêndws pubhcos. e execu
tar tarefas de suoon~ de dados e mformações necessanas a reali· 
zação das auvid.ades relacionadas com a função fiscalizadora do 
Poder Legislativo e alimentar os ststemas de informações 

Subs~ção IV 
Da Coordenadoria-Geral de Comunicação 

Social 

Art. 48 A Coordenadoria-Geral de Comunica
ção Social compete formular, coordenar e supervisionar a execu
ção de programas concernentes á politica de comumcação soctal 
do Senado FederaL controlar. orientar e dirigir a execução de ta
refas relativas à divuhzação das ativídades do Senado. informan
do à opimão pública.-mediante os diversos me1os de comunica

ção. sobre as ativídades do Senado Federal; atender a toda ativi
dade senatorial que promova a mstttuiçào e o Poder Legislativo, 
e assessorar. nos assuntos de sua competêncta. a Presidência. a 
Comissão Diretora. as Comissões Técnicas e os Senadores 

Paragrafo uruco. São orgãos da Coordenadona
Geral de Comumcação Social 
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I- Gabinete, 
II- Coordenação Agencia Senado, 
lll- Coordenação Jornal do Senado, 
IV- Coordenação Rad1o Senado. 
V- Coordenação TV Senado. e 
VI- Coordenação de Relações Públicas 

Art. 49 Ao Gabinete compete proVIdenciar so
bre o expediente. as audiênc1as e a representação de seu titular; 
auxd1ar e assessorar o seu mular no desempenho de suas ativida
des. executar as tarefas de suporte admm1strauvo vmculadas às 
atnOu!ções ao orgão. registrar e controlar convêmos e contratos 
de d!>Ui~ação efetuados pelo Senado Federal 

Art. 50 A Coordenação Agência Senado com
pete admmistrar e promover a divulgação. em tempo real. por 
rne10 ae redes miormauzadas. de mensagens e de boletms notici
osos sobre as auv1dades da Casa. mformando o andamento dos 
trabalhos do Plenar10 e dema1s orgaos da Casa. transmitir o no
:1c1ano oara as pnnc1pa1s agênc1as de noucias do pa1s: e fornecer 
o matenai de dl\rul~açào aos Jornalistas credenciados na Casa 

Paragrafo umco São~ orgãos da Coordenação 
da Agênc1a Senado 

1- Serv1ço cc T)rodução e Pesquisa. e 
II- StrYcÇU de r:~:1s;mssào 

Art. 51 Ao Serv1co de Produção e Pesquisa 
comoete orov1denc1ar aados e mformaçóes necessarios ao de
sempenho das atnbu1ções da Coordenadona-Geral. como pauta 

Je votacões do Plenano e das Com1ssões. avulsos de proJetas e 
sareceres e copias de d1scursos. reahzar contatos: fazer a corre
~ão. nos asoectos ortografico e smtatíco. além de Impropriedades 
je mformação. dos textos JOrnalísticos produzidos pela Coorde
r".adoria: fazer o levantamento da publicação. em JOrnais. e inclu
S!ve no ··Jornal do Senado'". do noticiário para a imprensa: reali
zar estatisncas em tomo das matr "las publicadas. providenciar a 
confecç:io de bole:ms a respeito: e executar outras tarefas corre
latas 

Art. 52 Ao Semço de Transmissão compete 
alimentar o banco de dados do orgão de informáuca do Senado 
com o matenal oroduZJdo pela Coordenadoria-Geral. notada
mente o nouciano para a Imprensa. realizar consultas nos terrni
mus sobre prOJetes e outras materias. e realizar a transrrússão. 
por meiO de fac-S!rrule. do nOUClanO produzido pelo orgao para 
JOmats. rev1stas. em1ssoras de rad1o e de televisao 

Art. 53 A Coordenação Jornal do Senado com
pete editar o ·'Jornal do Senado ... de Circulação diária. com o 
nottc1ário das ati.,;dades da Casa. para distribuiçao interna e a 
orgaos dos Poderes Execuuvo. Leg1slauvo e Judiciário. nos 
à.'Tibitos federai. estadual e munic1pal. bem como a entidades 
pubiicas e pnvadas 

Paragrafo uruco São orgãos da Coordenação 
Jornal do Senado 

II- Serviço de Circulação e Arqu1vo 

Art. 54 Ao Serv1ço de Produção Jornahsuca 
compete proVIdenciar dados e mformações necessanos ao de
sempenho das atnbuições da Coordenação. como pauta de vota
ções do Plenario e das Comissões. avulsos de proJetos e parece
res. cop1as de discursos. realizar contatos. realizar a programa
ção visual e diagramar o ··Jornal do Senado·· e outras publica
ções da Coordenadoria-Geral: real1zar o reg1stro fotografico das 
atividades do Pienario. das Comissões. do Gabinete da Presidên
cia e eventos no âmbito da Casa. bem·como a revelação dos res
pecuvos filmes. fazer a correção. nos aspectos onografico e 
sintático. além de impropriedades de informação. dos textos JOr
nalísticos produzidos pela Ccordenadona-Geral. e executar ou
tras tarefas correlatas 

Art. 55 Ac Serviço de Circulação e Arqu1vo 
compete providenciar e controlar a d1stnbu1ção do .. Jornal do 
Senado·· . proVIdenciar e manter atualizado. em computador ou 
pastas. arquivo de textos JOmahstlcos e publicações produz1dos 
pela Coordenadoria-Geral 

Art. 56 À Coor~enação Ràdio Senado compete 
administrar e promover a c:oberturo. "malistica dos trabalhos do 
Plenário. das Corrússões. do Gabinete da Presidência e outros 
orgaos da Casa. objetivando a elaboração do noticiário '"Voz do 
Bras1l ... parte referente ao Senado. redação e veicuiação dos 
boletins "'Senado em Linha Direta .. , produção e veiculação da 
··Agenda Senado··. e adrrúmstração e prov1mento de toda a pro
gramação veiculada pelo sistema de radiodifusão do Senado Fe
deral. incluindo a apresentação de noticiário radiofônico e avisos 
mtemos. bem como o necessário apmo aos eventos e cerimõmas 
realizados pela Casa 

Radio Senado. 
Parágrafo unico São Orgãos da Coordenação 

I- Serv1ço de Produção. e 
II- Serv1ço de Locução 

Art. 57 Ao Semço de Produção compete 
providenciar dados e Informações necessários ao 

desempenho das atribuições da Coordenação. como pauta de 
votações do Pienario e das Corrússões. avulsos de ProJetas e Pa
receres e copias de discursos. Realizar contatos. elaborar relato
nos e executar outras atividades correlatas 

Art. 58 Ao Serviço de Locução compete 
fazer a apresentaçao de noticiano radiofõnico e 

avisos internos. bem como dar o necessario apoio aos eventos e 
as cenmônias realizados pela Casa: e executar outras tarefas cor
relatas 

Art. 59 À Coordenação TV Senado compete, 
administrar e coordenar a realização das transmissões ao v1vo ou 
produz1r gra~ações em v1deo. especialmente das atiVIdades do 
Plenáno. das Com1ssões Permanentes e Temporanas. alem da 
cobertura diária do Gabinete do Pres1dente e do Primeiro
Secretario. para exibição pelo canal reservado da TV Senado. 
bem como pelo sistema interno e para distnbUlção as em1ssoras 
de telev1são 

Paragrafo uruco São orgãos da Coordenação 
TV Senado 
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1- Servtço de Produção de TV. 
11- Servtço de TV a Cabo. 
III- Servtço de Edtção. e 
!\'- Servtço de Centra! de \i1deo 

Art. 60 Ao Serv1ço de Produção de TV comoete 
;crov1denc1ar o ie,·an:amenro de dadcj e mformaçoes necessanos 
ao suporte das transmissões. reaiizar conratos. e executar outras 
tarefas correlatas 

Art. 61 Ao Serviço de TV a Cabo compete 
controlar. onentar e dtngir as atividades da TV Senado relativas 
a divulgação. vta transmissão por siStema de cabodifusão. su
pervisionar as operações de transmissão ao vivo e orientar o tra
balho dos tecrucos de operação: realizar a apresentação de tex
tos t:lforrnativos de apoio as transrrussões ao VIVO. e executar 
outras tarefas correlatas 

Art. 62 Ao Serv~ço de Edição compete dirigir a 
programação. deterrnmando as pnoridades da transrrussão aos 
operadores tecmcos e executar outras tarefas correlatas 

Art.. 63 Ao Serv~ço deTentral de Video compe
te coordenar a cobertura JOrnalística. segundo orientação da di
reção da Coordenação. no que se refere a produção de progra
mação pre-gravada. definir a utilização dos estúdios e horarios 
de gravações na Central. selectonar diariamente as Imagens a se
rem arqUivadas. orgamzar as fitas gravadas e fazer o controle de 
utilização das fitas vtrgens. fazer o levantamento do matenal vi
deografico extstente no arquivo da TV Senado e nos bancos de 
:magens de outras emtssoras ou msutuições. para prover a pro
dução da Coordenação 

Art. 64 A Coordenação de Relações Públicas 
compete coordenar. onentar. controlar e dirigir as atividades re
lacionadas com os processos de comunicação externa do Senado 
Federal. bem como favorecer a integração entre os servidores da 
Casa 

Paragrafo umco São orgãos da Coordenação 
de Relações Publicas 

1- Gabmete. 
II- Servtço de Recepção e Cantatas. e 
III- Serviço de Pesqutsa e PlaneJamenro 

Art. 65 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expedierte. as audiências e a representação do titular. exe
cutar as tarefas d~ suporte aàmmistrattvo vmculadas a compe
tência do orgão e auxiliar o seu titular no desempenho das atlvt
dades relativas as suas atnbuic;:ões 

Art. 66 Ao Serv~ço de Recepção e Contatos 
comoete acompanhar vtsna:nes 3.S depenaénctas ao Senado Fe
deral. orgamzar receoções. cenmômas. sessões espectais do Se
nado Federai e sessões soienes do Congresso :\actonal em coor
denacão com a D1retona Gerai e a Se~retaria Geral da 'v1esa. e 
executar outras taretàs correlatas 

Art. 67 Ao Ser.1ço de Pesqutsa e Plane_1amenro 
compete provtdenctar dados e mformações para substdtar o pia
netamento de Relações Publtcas. manter ~ontatos com orgãos 
congéneres vtsando o mtercãmbto de mformações. estabelecer 
rotetros e protocolos em comum acordo com o Gabmete da Pre
sidência. e executar outras tarefas correlatas 

Subsecão V 
Da Secretaria de Controle Interno 

Art. 68 A Secretaria de Controle Interno com
pete planejar. dtrigir e executar as auvidades de msoeção e audi
tona contabil. financetra. orçamentana. operac10nai e patnmomal 
do Senado Federal e seus orgãos super.1stonados. avaliar o 
cumpnmento das metas prevtstas nos Programas. pro1eros e atl
vtdades admmtstrattvas do Senado Federal. venficar a legaltdade 
e avaliar os resultados quanto a economtctdade. etictêncta e eri
cacta na l!esrão orçamentana. financetra e patnmomal do Senado 
Federal e- seus orgãos supervisiOnados. flscaltzar a execução de 
contratos. convênios e outros acordos bilaterats. acompanhar e 
avaliar os processos de tomada de contas dos ordenadores de 
despesas e demats responsavets por dmhetro. bens e outros valo
res publicas. verificar a prestação de comas do Senado Federal e 
de ~eus or~rãos suoerv1stonados e sobre elas ermur oarecer ore
v!O: prop;r norrn~s e orocedtmemos para o apnmo~ament; .dos 
controles sobre atos que tmpltquem despesa ou obngações para 
o Senado Federal. cnar condtções mdi>oP!'!savets Qara assegurar 
eficacta ao controle externo. exerctdo pelo Tnbunai de Contas de 
linião. verificar a exatidão e suticíéncta dos atos ce admtssão e 
deslil!amenro de oessoal e os atos de concessão de apvsenradona 
e pe~são. emnmdo parecer suctnto e conciusi\O sobrP a legalida
de. encammhar ao Tnbunal de Comas da L'ntào a documentação 
dos aros de admissão e desligamento de oessoai com os respett
vos pareceres emittdos pela- Secretana. elaborar Relatono e 
emmr C ert1ficado de Audnona sobre as prestações e :o macas de 
comas do Senado Federal e seus orgãos suoennstonaaos a serem 
encammhados. anualmente. ao Tribunal de Comas da Cmão. 
mamfestando->e. :nclus1w. quanto a avaltação dos resultados da 
gestão sobre os aspectos de efic1ênc1a e ericacta 

Paragrafo un1co 
Controle Interno 

1- Gabmete 

São orgãos da Secretana ae 

1!- Ser\·1ço de -\ud:ron2 de Gestão. e 
1!1- Sentço de ·"-"c:tona de Programas 
Art. 69 .\o Gabmete compete 8fOVIdenciar so

~re o exoedtente. JS Judténctas e a re:cresemac~o de seu mular. 
auxiliar e assessorar C> seu titular no desemoeCJho de suas at!Vida

des. executar as tarefas de supone admmtstranvo vmcuiadas as 
atributções do orgão 

Art. -:"0 Ao Sennço de Audttona de Gestão 
compete realizar audttona comabt! nos procedtmenros expostos 
peca conrabt!tdade analtttca e na observância dos itmnes e dtretn
zes estaoeiectdos por iegtslação espectfica. opmar se os regtstros 
contabets foram e!etuados de acerco com os pnncmtos funda
mentais de conrabtltdade e se as demonstraçoes deles ongmanas 
refletem. adeouaaamente. a snuação econômtco-tinancetra do 
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rammón1o. corr.oreencendo. entre outros. os ;:egumtes aspectos 
exame ca presraçao ou tomada de contas e da documentação 
l:l5tnJtl\ a ou comorobarona c os aros fatos coma
beis;adm:r11Stral!\OS ar,alise das demonstrações financeiras. 
exercer o acompanhamento e a f1scahzação dos contratos cele
brados no ambno do Senado Federal e orgãos supervisiOnados. 
JComoarJhar e a\ai1ar os 8rocessos de tomada de comas dos or
·ienaoores 'c despesas e dema1s responsave1s por dinheiro. bens 
e outros vaiares pubi:cos. ver~ticar a existênCia tisica dos bens e 
outros valores. :iscahzar a execução de convêmos e outros 
acordos otiatera:s. \ eniicar a exatidão. a iegal1dade e a sufiCiên
Cia dos aros adm1mstrauvos de adm1ssão de pessoal ou desli~<a
mento e dos aros ce concessão de aposemaaona e pensão do Se
~ado Federai e orgãos superviSionados. emllir parecer sucmto e 
conclusivo soore a iegaudade desses aros. remetendo-os a apre
:Jação do Tribunal de Contas da L mão 

..\n. 71 Ao Ser'>'IÇO de Audnona de Programas 
comoere ~ietuar o acompannamento tisiCO e financeiro dos 
.orogramas de :raoaiho e do orçamento. 1denuficar resultados 
dos .oro1etos ou Jl!\'Idades availar a adequada propriedade do 
:Jroduro oarc:ai ou :inaJ obt:do. em face da especificação deter
:nmaca. avai1ar resultados alcançadas' pelos admJmstracores, 
anahsar a aceouação dos mstrumentos de gestão -- contratos. 
convênios. acordos. aJustes e outros congêneres -- para conse
cução aos manos. orogramas. oroJetos e a!lvrdades desenvolvi
aas. mcius1ve auamo a iegailàade de d1retnzes estabelecidas 

Subsecão VI 
Da Assessoria de Planejamento e 

:\'lodernização 

-\n. -~ :\ -\ssessona de Plane1amento e Mo
:ern:z:>.c~D .-\ammrstrau•:a compete formuiar as poimcas de re
-:.Jrsos r.c:manos. de mformação. de modermzação admmistratJva 
~ Je DJar:e1amenro ao Senado Federal em arttculaçào com re
=-~esenrames a as umaades envolVIdas. nos termos das onentações 
:lxadas oeia ComJssao Drretora. bem como o exercrcio de outras 
:::rnou!çõc:s aue ine vennam a ser defendas oeia Comissão Drreto-

~ ederai 

?aragraio umco - A Comissão Diretora estabele-
···:•:t 2 ·Jl ·.lDOSicão e rixara a mfra-estrutura e os recursos 
~ ~;.·:y· · :~::a1s e iinance1ros necessarios ao seu funciona-

Subsecão VTI 
Do Cerimonral da Presidência 

Art. ':'3 Ao Cenmorual da Presidência compete 
olane;ar. onentar e coordenar as auvidades de recepção e audi
éncras do Gabmete do Presidente do Senado Federal 

Seção IV 
Do Órgão Central de Coordenação e 

Execucão 

.-\rt. 74 E Orgão Central de Coordenação e 
Execução a Drretona Gerai 

Art. 75 A Diretoria Gerai compete realizar a in
tegração admimsuauva do Senado Federai. com apo1o dos de
mats orgãos da estrutura geral. dirigir e controlar a politica da 
admimstração. consoante normas legrus regulamentares e delibe
rações da Comissão Diretora 

I 0 São órgãos da Diretoria Gerai 

!- Gabinete. 
II- Assessoria T êcnica; 
III- Advocacia do Senado. 
IV- Serviço de Tele~omunicações, 
V- Serviço de Admirustração de Residências 

Oficiais do Senado Federai; 

no, 

Vi- Serviço de Atividades Externas; 
VII- Serviço Central de Atendimento ao Usuà-

VIII- Serv1ço de Apoio Aeroponuario; 
IX- Secretaria Administrativa. 
X- Secretaria de Serviços, 
XI- Secretana de Informação e Documentação. 
XII- Secretaria de Editoração e Publicações 
Xlll- Conselho EditoriaL e 
XIV- Conselho de Administração 

~ 2° A Diretoria Geral contará com Comissão 
Permanente de Promoção. para coordenar os trabalhos de pro
moção venrcal. suoemsionar o processo de avaliação, acompa
nhar proJetes de formação de recursos humanos para promoção 
e aprecrar recursos de promoção e avaliação. 

Subseção I 
Do Gabinete da Diretoria Geral 

Art. 76 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular· 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida~ 
des; executar as tarefas de suporte admmistrativo vinculadas às 
atriburções do órgão 

Subseção II 
Da Assessoria Técnica 

Art. 77 À Assessoria Tecnica compete prestar 
assessoramento tecnico ao diretor-gera! mediante o desenvo!vi
~ento de estudos e análises de assuntos relacionados às compe
tenclas da D1retona Geral; elaborar pareceres sobre assuntos en
caminhados ao seu exame pelo diretor-geral 

Subsec;ão III 
Da Advocacia do Senado Federal 

Art. 78 À Advocacia do Senado Federal com
pete prestar consultaria e assessoramento jurídicos a Mesa, a 
C omissão Diretora. a Diretona Geral e aos demais ónzãos da es
trutura admlnistrauYa da Casa. e fornecer à Advocacia-Geral da 
L n1à o as mformações e o respaldo tecmco necessario a defesa 
1udrc1ai e extraJudicial dos Interesses do Senado Federai 

Paragrafo umco E órgão da Advocacia do Se
nado Federal o seu gabinete 
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Art. 79 Ao Gabinete compete proVJdenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atiVIda
des. executar as tarefas de supone admmistrativo vmculadas as 
atribUições do orgão 

Subseção IV 
Do Serviço de Telecomunicações 

Art. 80 Ao Serviç-o de Telecomumcações com
pete receber e transml!!T. de acordo com normas estabelecidas 
pela Comissão Diretora. mensagens por mtermedio do Sistema 
de Telex e Telefoma. manter o controle das mensagens recebidas 
e expedidas. bem como dos operadores da Central. das maquinas 
de telex. transmissores e maqumas telefõnícas e sua manutenção. 
controlar e executar ligações telefõnicas de toda a rede interna e 
externa da Casa. bem como proJetar e controlar a execução de 
todas as mstalações realizadas e a realizar no Senado Federal. 
efetuando a previsão e o controle dos serviços de emzenharia ne
cessarios a mstalação. modificação ou expansão das i;stalações e 
equipamentos existentes. e executar outras tarefas correlatas 

Subseção V 
Do Serviço de Administração de 

Residências Oficiais do Senado Federal 

Art. 81 Ao Serviço de Administração de Resi
dências Oficiais do Senado Federal na Superquadra Sul 309. blo
cos "C". "D" e "G". compete planejar. controlar e executar os 
trabalhos de manutenção dos edificios: zelar pela limpeza e pelo 
perfeito funciOnamento das instalações hidrá.uhcas. eletricas e 
dos elevadores. providenciar os reparos necessarios: manter em 
perfeito funciOnamento os equipamentos eletncos e maquinas 
instaladas. receber. conferir, manter sob sua guarda e distribUir 
aos desunatanos os materiais adquiridos. manter escmuração 
propria sobre materiaL atender as requisições dentro dos hmites 
de fomectmento estabelecidos: elaborar dados estatísticos de 
consumo de matenaL realizar o tombamento dos bens. inventari
ando anualmente os bens patnmoníais. sob orientação e controle 
da Subsecretana de Administração de Material e Patnmõnio. e 
executar outras tarefas correlatas 

Subsecão VI 
Do Serviço de Atividades Externas 

Art. 82 Ao SerVJço de Auvidades Externas 
compete executar todos os serviços relativos a servidores do Se
nado Federal junto aos diversos orgãos previdencianos. a obten
ção de passapone para os senhores senadores e funcionãrios aue 
VlaJam _em rrussão oficiaL bem como a obtenção das competentes 
anotaçoes d1plomaucas. à dtstribuição e controle de quotas de 
passagens aereas dos senhores senadores. despacho e pr-ocuração 
ae documentos. e executar outras tarefas correlatas 

Subsecão VII 
Do Servico Central de Atendimento ao l'suário 

An. 83 Ao Serviço Central de Atendimento ao 
L' suano compete atender a demanda e d!Slnbuicão dos oedidos 

de serviços admmistrauvos dos Gabinetes do Senado. e executar 
outras tarefas correlatas 

Subsecão VTII 
Do Serviço de Apoio Aeroponuário 

Art. 84 Ao Serviço de Apoio Aeroponuano 
compete coordenar. onentar e controlar os trabalhos referentes a 
assistência as autoridades do Senado Federal no. embarque e de
sembarque nos aeroportos da capital federa!, e nos trabalhos de 
desembaraço de bagagens e encomendas nos terrmnais de carga e 
junto aos órgãos alfandegarios. quando procedentes do Extenor. 
manter perfeita interação com os Gabinetes dos senadores e com 
o Serviço de Transpone, para melhor desempenho dos serviços 
de sua competência. e executar outras tarefas correlatas 

Subsecão LX 
Da Secretaria Administrativa 

Art. 85 A Secretaria de Admmistrativa compete 
plane1ar. supervisionar. coordenar e din~~;tr as auvidades adminis
trativas do Senado Federal relativas a pessoal. finanças. material 
e patnmõmo. compras e contratações de serviços 

Administrativa 
Paragrafo uruco São orgãos da Secretana 

1- Gabinete. 
11- Ser. Iço de Apoio Tecmco. 
III- Ser.·Iço de Protocolo :\dmmistrativo. 
IV- Subsecretaria de Admm1stração de Pessoal. 
V- Subsecretana de Admimstração Financeira. 
\'1- Subsecretana de Admmtstração de Mate-

rial e Patnmónio. e 
VII- Subsecretaria de Adrrunistração de Com

pras e Contratações de Serviços 

An. 86 Ao G<,bmete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu tllular. 
auxiliar e assessorar o seu titular no desemPenho de suas ativ!da
des. executar as tarefas de suporte admtnlstratiVO \ mculadas as 
atribUições do orgão 

Art. 87 Ao Serviço de Apoto Técmco compete 
prestar o apoio Iecr.tco r.ecessano a realização das a!lvtdades da 
Secretana 

Art. 88 Ao Serviço de Protocolo Administra!l
vo compete realizar o regtstro e o controle dos processos que 
tramaam no àr.tbllo do Senado Federal 

An. 89 A. Subsecretana de Administração de 
Pessoal compete. em comunro com a Assessona de PlaneJamenro 
e \1odermzação .-'\cmtnistra!i\ a. iormuiar pianos e programas e 
elaborar normas e orocedimer.tos de admmistração de recursos 
humanos. executar as a!lvidades operaciOnais àa aàm1mstração 
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de pessoaL assessorar. coordenar e avaliar as decisõ..:s e as ações 
gerenc1a1s reiac;onaaas a nda funcionai dos servidores do Sena
do Federal 

I o São orgãos da Subsecretana de Admmis-
tração de Pessoal 

l- Gabinete. 
II- Servtço de Apoio Técnico e Administração 

de Cargos e Funções. 
lll- Servtço de Documentação e Arquivo, 
!\' - Servtço de Pagamento de Pessoal. e 
V- Servtço de Aposentadoria e Pensões 

q 2° .-\ Subsecretaria de Administração de Pes
soal contara com um Com!lê de Capacttação e Desenvolvimento 
de RH. para efetuar a aprectação do plano e dos programas de 
tremamento e capacuação. acompanhar sua implementação 
Contara. tambem. com uma Comtssão Permanente de Promoção 
para coordenar os trabalhos relauvos a promoções. supervistonar 
o processo de avaliação de desempenho. acompanhar os proJetes 
de fo~mação espectfica para promoção e aprectar recursos sobre 
promoção e avaitação de desempenho - ' 

Art. 90 Ao Gabmete compete provtdenciar so
bre o expediente. as audiênc1as e a reoresentação de seu titular. 
auxiitar e assessorar seu lltuiar no desempenho de suas ativida
des. exec:.Jtar as tarefas de supone admtntstrat:vo vmculadas as 
atribUições do orgão 

An. 91 Ao Serv1ço de Apo1o Tecntco e Adml
mstração de C ar11os e Funções comoete elaborar estudos vtsando 
substdiar a form~iaçào da poitttCa d~ recursos humanos. as estra
teglas. mecamsmos e mstrumentos de ImPlementação e o acom
panhamento das ações empreendidas pela Subsecrétana. cadas
trar senadores. dependentes_ suplentes. constttumtes. parlamenta
res tnaTt\OS e oessoas ;natcadas para ocuoar cargos em comtssão 
para iim cie pagamento de ,·encimemos e concessão de benetici
os. acompannar o processo ae concurso e tomar as medidas ne
cessana> a convocação cadastramento. nomeação dos candida

tos aprovados e exoneração. manter atualizado o quadro de pes
soal do Senado Fecieral. acompanhando a movimentação dos 
servidores. promover a avaliação de desempenho dos servtdores 
e o processo de promoção manter atualizado o plano de cargos. 
carre1ras e remunerações. tomar as proVIdências necessanas ao 
registro. pagamento e controle dos benefic10s concedidos aos 
membros e servtdores do Senado Federal, elaborar o Boleum 
Admmtstrat1vo de PessoaL coordenar e controlar sua distnbut
ção, manter aroUivo da legislação. normas. atos. resoluções e 
outros documentos relauvos a pessoaL elaborar e emitir relato
nos de prestação de contas e acompanhamento das atividades da 
Subsecretana e executar outras tarefas correlatas 

An. 92 Ao Ser.flço de Documentação e Arquivo 
compete manter atuailzaàos os dados funcionais dos membros e 
servidores do Senado Federai, proceder ao arquivamento dos 
registras e documentos reiam·os a v1da funcional dos membros 
do Senado Federal. orestar Irlformações e expedir declarações. 

certidões e outros documentos solicitados sobre aspectos funcio
mus dos servidores e membros da Casa. efetuar o reg1stro da 
movtmentação de processos. emmr relatonos oenodicos e execu
tar outras tarefas correlatas 

Art. 93 Ao Serviço de Pagamento de Pessoal 
compete proJetar as despesas com as folhas oe pagamento para 
elaboração da LDO. efetuar os lançamentos necessarios e con
feccionar a folha de pagamento mensal. confenndo os calculos. 
tomar as providências necessanas a distnbuiç-ão .de contrache
ques e emissão de fitas de credito. elaborar e em1t1r tabelas. oua
·dros. relatórios gerenc1ais e outros documentos demonstrativos 
relativos ao sistema de pagamento e executar outras tarefas cor
relatas 

Art. 94 Ao Serviço de Aposentadoria e Pensões 
compete prestar informações e dar orientações aos servidores e 
beneficiários sobre concessão de aposentadona e pensões e sobre 
seus direitos decorrentes de alterações na leg1slaçâo. exammar os 
processos de pedido de aposentaciona e pensões. dar encami
nhamento aos mesmos e acompanha-los ate o ato de concessão. 
exammar e acompanhar os processos de ped1do de revisão. 
examinar as modificações na leg1slação penmente e proceder a 
revisão de calculas merentes ao beneticio pago. reailzar oenod!
camente o recadastramento de aposentados e penSIOnistas._ eietll
ar a atualização dos registras cadastra1s de aoosemacios. pens10-
mstas e dependentes. resoonder a processos de diitgénc1a. subme
ter ao TCL' pedidOs de revisão. emn1r re:atonos e outros docu
mentos soliCilados oelo Senado Federal ou orgãos ó admt:ml~:!

ção publica e executar outras tarefas correiatas 

Art. 95 A Subsecretana de Admmistração Fi
nanceira compete coordenar. onentar e controlar a execucão cc 
Sistema de Adrrumstração Financeira e Orçamentana do Senaoo 
Federal. coordenar a elaboração das prestações de contas ln
mestral e anual. coordenar a elaboração da proposta orçamen
taria e os pedidos de abenura de cn!duos adiCionais. executar a 
fiscalização dos credites. o processamento das desoesas e a pre
paração dos pagamentos. e coordenar a execução de medtdas 
relativas ao cronograma de desembolso íinance1rc do orçamente 
e cn!ditos adicionais 

Paragrafo umco São orgãos da Subsecretana 
de Admmistração Financeira 

I- Gabinete. 
II- Semço de Apmo Tecmco. 
lll- Semço de Adrnirusuação Fmancetra. 
IV- SerY'ÇO de Contabilidade. e 
V- Servtço de Admimstração Orçamentana 

Art. 96 Ao Gabinete compete prov1denc1ar so
bre o expediente. as aud1ênc1as e a representação de seu tnuiar 
auxiliar e assessorar o seu tltuiar no desempenho de suas atiV!da
des; executar as taretàs de suoone admtmstratJvo vmcuiadas as 
atnbUtções do orgão 

Art. 97 Ao Serv1ço de Apo1o Tecmco comoete 
prestar o apoto tecmco necessano a reaíização das atmdades âc. 
Subsecretana de Admm1stração Finance1ra 
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Art. 98 Ao Serviço de Administração Financei
ra compete regtstrar. classificar e controlar os documentos que 
derem entrada para liowdação e pagamento: registrar e controlar 
os saldos venficatlos: compor os processos que deverão conter 
os documentos ex1gtdos pela legislação pertinente. controlar as 
concessões de supnmento de fundos. controlar as contas banca
nas. manter sob sua guarda os cheques. ordens bancarias. valores 
e toda documentação contabil. inclusive a referente aos proces
sos hcitatonos com trânsito pela Subsecretaria de Adnumstração 
e Matenal e Patnmõmo. preparar a documentação referente a 
pagamentos. acomoanhada do respectivo processo. para a com
petente assmatura do Diretor da Subsecretaria de Administração 
Fmancetra e do Ordenador da Despesa. remetrr ao Serviço de 
Contabilidade os processos pagos. bem como a posição do saldo 
financetro. controlar a credenctal de fornecedores e representan
tes legais. para pagamentos. encammhar aos agentes financeiros 
todo e qualquer documento que autonze movtmentação nas 
contas bancanas do Senado Federal. e executar outras tareias 
correlatas 

Art. 99 Ao Servtço de Contabilidade compete 
efetuar a conferência dos processos pagos. efetuar lançamentos 
de recena e despesa. bem como os lançámentos contabeis para 
fins de processamento de dados: conferir os lançamentos efetua
dos pelo orgão de mformatica do Senado Federal, procedendo às 
correções necessarias. elaborar os Balancetes e Demonstrativos 
Contabe1s dos Sistemas Orçamentaria. Fmancetro. Patnmomal e 
de Compensação do Senado Federal. bem como o Quadro das 
Variações Patnmoma~s. para assmatura jUntamente com o Dire
tor do orgão. analisar balancetes e ba-lanços das Unidades da 
Administração e das entidades su-bvenciOnadas: consolidar men
salmente os balancetes das unida-des orçamentarias. para serem 
enVIados a Secretana de Controle Interno. e ao Tribunal de 
Contas da União. elaborar trimestral-mente a prestação de con
tas do Senado Federal. para a Corrus-são Diretora: efetuar o en
cerramento e a reabertura das contas do exerctcio: elaborar anu
almente a prestação de contas do Sena-do Federal. para ser envi
ada ao Tribunal de Contas da União 

Art. 100 Ao Semço de Administração Orça
mentaria compete elaborar a proposta orçamentaria 'do Senado 
Federal. de acordo com as mstruções baixadas pela Comissão Di
retora e demats normas lega~s que disciplinam a materia: acom
panhar a execução da Lei Orçamentaria e dos Ates pertmentes 
aos credllos adtcionais. no àmbtto ·do Senado Federal. com o 
acompanhamento fisico e financeiro por projetes e atividades. 
elaborar as normas de admtrustração orçamentana. no âmbito do 
Senado Federai. exammar e proceder às alterações no orçamen
to detalhado por programa de trabalho e natureza da despesa. 
elaborar proposta para abertura de credites adicionais. elaborar o 
cronograma de desembolso financeiro do orçamento e dos credi
tes adiciOnats aprovados pelo Senado Federal. elaborar demons
trativos mensais sobre a execução orçamentaria: controlar a des
pesa decorrente da execução dos contratos e convénios firmados 
pelo Senado Federal. e executar outras tarefas correlatas 

Art. lO! A Subsecretaria de Administração de 
\ 1atenal e Pammõmo compete coordenar. onentar e controlar a 
execução aas auvtdades do ststema ae admmistração de matenal 
e do patnmõmo do Senado Federal 

Para!!rato un1co São orl!ãos da Subsecretana 
de Admimstração de \1atenai e Patnmómo-

1- Gabmete. 
II- Servtço de Administração do Patnmõmo. 
III- Servtço de PlaneJamento e Controle de 
\1atenal. 
I\'- Servtço de Almoxanfados. e 
V- Servtço de Controle de Qualidade 

Art. I 02 Ao Gabinete/compete proVIdenciar so-
. bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular, 

auxiliar e assessorar o seu mular no desempenho de suas at!VIda
des; executar as tarefas de suporte admimstrauvo vmculadas as 
atribuições do orgão 

Art. I 03 Ao Servtço de Admmistração do Pa
trimónio compete especificar e produZJr descnções padronizadas. 
codificar e catalogar :3S bens patnmoniais do Senado Federal. 
realizar o controle de tombamento dos bens patnmoniais. inclu
sive a identificação visual dos bens. a locahzação e o estado de 
conservação dos mesmos: controlar a extstência. a localização e 
a movimentação dos bens pammorua1s. mclustve a responsabili
dade dos titulares da guarda elos mesmos. realizar mventanos 
periódicos dos bens. de forma discnmmada. com maior frequên
cia para os de maiOr valor. propor soluções para os bens que fo
rem considerados mservtveis. propondo sua recuperação. se for 
economicamente JUStificavel. ou sua alienação. providenciar e 
controlar o atendtmento dos servtços de assistência tecnica para 
os equipamentos de escmono. e executar outras tarefas correla
tas. 

Art. 104 Ao Servtço de PlaneJamento e Controle 
de. Material compete realizar estudos de consumo de matenal. 
produzindo elementos de plane_tamento e dados estausucos cor
respondentes. determinar a poimca de ressupnmento dos esto
ques. incluindo mveis maximos. pontos de reposição. estoques de 
segurança etc . elaborar a programação das necessidades de 
matenal (Calendano de Compras! em conjunto com urudade es
pecializada da Subsecretaria de Admtmstração de Compras e 
Contratações de Servtços. executar o controle fis1co e financetro 
dos estoques. plane1ar a realização dos mventanos fisicos de 
matenal. realizar levantamentos e estudos necessanos ao sanea
mento dos estoques de matenats mattvos. em excesso. obsoletos. 
mserVJvets etc . tomanao as provtdênc1as rmcia1s uara sua aliena
ção. integrar. em conjunto com o pessoal da Subsecretana de 
Administração de Compras e Contratações de Servtços. o :\u
cleo de Atendtmento ao L suano. particularmente no que se refe
re ao atendimento das soitcttações de bens ::>atnmontais. e:xecu
tar outras tarefas correlatas 

Art. I 05 Ao Ser;.rço a e Aimo:xanfados compete 
receber. conferir. classtfrcar. ~uardar e controlar a distributção 
dos matena1s aaqumdos. executar a mspeção de matena1s rece
brdos. ae acor0o com os oroceatmemos estabelectdos pejo Ser
viço de Controle de Quaiidaoe. executar a oreservaçào dos ma
renais estocados. pantctp:H da execucão dos m,·entanos iistcos 
de matenal. controlar as mstaiaçóes e os eautDamemos de ore
venção a mcênd10s. desenvolver estudos para a recuperação e 
reuultzação de matenais necessarios as auvtdades do Senado Fe-
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dera!. supervisionar as auvidades dos almoxarifados descentrali
zados. e executar outras tarefas correlatas 

Art. 106 Ao Semço de Controle de Qualidade 
compete especific:ar e produzir descnções padroruzadas para to
dos os Itens de matenal necessános ao Senado Federal. indepen
dentemente de sua desunação e uso. controlar a atribuição de 
cod1gos de matenal. mantendo atualizada a matnz de classifica
ção de matenal. realizar estudos de padronização de materiais e 
de bens patrimoniais. realizar. em conjunto com unidade espe
cializada da Subsecretaria de Administração de Compras e Con
tratações de Serviços. estudos de desenvolvi-mento de fornece
dores: pesquisar altemauvas de atendimento às necessidades dos 
usuarios. inclusive com o emprego do processo de terceirização: 
estabelecer critenos e procedimentos a serem executados pelo 
Serv1ço de Almoxanfados na mspeção de ma-tenais recebidos: 
desenvolver processos de qualidade total para atendimento dos 
usuarios: executar outras tarefas correlatas 

Art.l07 À Subsecretaria de Administração de 
Compras e Contratações de Serviços compete planeJar. dirigir e 
controlar as atividades relacionadas com aquisição de materiais. 
contratação de serviços e adm1rustraçi6 dos fornecimentos e 
serviços contratados 

Parágrafo única. São órgãos da Subsecretaria 
de Administração de Compras e Contratações de Serviços 

1- Gabinete. 
II- Conussão Permanente de Licitação; 
III- Serviço de PlaneJamento e Controle de 

Compras e Contratações. 
IV- Semço de Apoio Técnico a Compras. 
V- Serviço de Execução de Compras. e 
VI- Semço de Contratações de Serviços 

Art. I 08 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a represe~tac;ã~ de seu titular: 
auxiliar e assessorar o seu mular no desemoenho de suas ativida
des. executar as tarefas de suporte admin;strativo vinculadas as 
atribuições do orgão ' 

Art. 109 A Com1ssão Permanente de Licitação 
compete orocessar e julgar as licitações oara aquisição de mate
riaiS e contratação de obras e serviços nas modalidades Tornada 
de Preços e Concorrência. praucando todos os demais aros refe
rentes as suas anv1dades peculiares. de arorào com a legislação 
especifica. Julgar os recursos admm1strat1vos mterposros por liCI

tantes. em pnmeira mstância e Julgar. definitivamente. os proces
sos de inscrição no Cadastro de Fornecedores do Senado Fede
ral. e desempenhar outras anvidades correlatas 

Art. 110 Ao Serviço de Plane1amenro e Controle 
de Compras e Contratações compete efetuar ~habilitação de for
necedores. mantendo um Cadastro atuahzado. elaborar. contro
lar e manter atualizada a matriz de classificação de serviços 
pesquisar fontes alternativas de suprimento de matenais e de 
prestação de serviços: particioar do processo de desenvolvimen
to de fornecedores. em comunto com orl!ão esoec1aiizado do 
Subsecretaria de Admimstraç.ão de Matenal e Pat~Imômo. reaJi-

zar pesquisas de mercado e outras necessanas para a defln1ção 
dos preços estimados de marena1s e de serv1ços. propor. para 
avaliação e aprovação supenores. a pohnca de aquiSIÇão de ma
renaiS. de bens patnmorua1s moveis e de contratação de obras e 
de serviços para o Senado FederaL Integrar. em conJunto com o 
pessoal da Subsecretana de Administração de .\1atenal e Patn
mômo. o !\úcleo de Atendimento ao Csuano particularmente no 
que se refere ao andamento e execução dos processos de compra 
e de contratação de serviÇOS. ~ executar outras tarefas correlatas 

Art. III Ao Serviço de Apoio Te~nico a Com
pras compete elaboràr minutas de atos convocatonos (edJtais). 
de contratos e de aditamentos contratuais. elaborar pareceres 
tecnicos e exposição de motivos sobre Julgamentos de processos 
licitatonos. prestar apoio tecmco-Jundico a Comissão Perma
nente de Licitação e as Comissões Especiais de Licitação. tomar 
as providências necessanas para executar as contratações oro
cessadas pelas com1ssões. admmistrar os contratos decorrentes 
de contratações processadas pelas comissões. onentar a execu
ção de compras e contratações de serviços arraves de Impona
ções: e executar outras tarefas correlatas 

Art. 112 Ao Serviço de Execução de Compras 
compete processar as licitações na modalidade Convne. de acor
do com as disposições legais v1gentes. processar as aqu1s1ções 
de materiais. com dispensa ou com mexigibilidade de licnação. 
de acordo com as disposições iegais vigentes. formalizar as 
contratações das aquisições de sua responsabilidade. emmndo os 
documentos contratuais correspondentes. adm1mstrar o forneci· 
mento relativo as aquisições de sua responsabilidade. ate o cum
primento da ultima cláusula contratual vigente: tomar as medi
das necessarias ao processamento do pagamento dos materiais 
adquiridos. e executar outras taretàs correlatas 

Art. 1 13 Ao Serv1ço de Contratações de Servi
ços compete processar as licitações na modalidade Convne. para 
contratação de obras e de serviços. de acordo com as disposições 
legais vigentes. processar as contratações de obras e de serviços. 
com dispensa ou com inexigibilidade de licitação. de acordo com 
as disposições legais vigentes; formalizar as contratações de sua 
responsabilidade. emitindo os documentos contratuais corres
pondentes; administrar os contratos de serviços de sua respon
sabilidade. até o cumprimento da última cláusula contratual vi
gente: tomar as medidas necessárias ao processamento do pa
gamento dos contratos sob sua administração adquiridos. e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

Subseção X 
Da Secretaria de Serviços 

Art. 114 À Secretaria de Serviços compete pla
nejar. supervisionar. coordenar e dirigir a execução dos serviÇos 
vinculados a obras e reparos em 1moveis. instalações. limpeza e 
manutenção de bens moveis e imóveis. assistência medica. 
odontológica e social aos Senadores e servidores do Senado Fe
deral. transporte. segurança e portaria. fiscalização e manutenção 
do equipamento eletrônico. 

Paragrafo único São órgãos da Secretana de 
Serviços 
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ciaL e 

1- Gabmete. 
ll- Serv1ço de Ap01o Técruco. 
lU- Subsecretana de Engenhana. 
IV- Subsecretana de Ass1stênc1a ~1t!dica e So-

\'- Subsecretana de Serviços Gera1s 

Art. 115 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida
des. executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas as 
atnbUici" ' do orgão 

Art. 116 Ao Servtço de Apoto T écmco compe· 
te orestar o aoo10 tecmco necessano a realização das ativ1dades 
da Secretana ce Ser.tços 

Art. li~ .-\ Subsecretana de Engenharia compe
te a orevt;ão a coordenação controle e direção dos sefYiços re
lanvos a Dro1etos e obras do Senado Federal a execução de re
paros nos ed1iiciOs e elevadores. a manutenção de OISOS. v1as de 
escoamento de a11uas oluvtals e das tnst;lações sam;anas h!drau
ltcas e elemcas. a orevenção e reoaros referentes a tniiltração de 
agua nas construções. o controle e manutenção da ustna gerado

ra de força e luz. a urbamzação das areas. e executar outras tare
fas correlatas 

de Engenhana 
Paragrafo uruco São orgãos da Subsecretaria 

I- Gabinete. 
[]. Serv1ço ce Obras. 
III- ServiÇO de \1anutenção. 
!\'-. Ser.·1ço ae Instalações Espec1a1s. e 
\'- Ser·:1ço de Instalações Prediais 

Art. 118 Ao Gabinete compete providenciar 
sobre o expediente. as aud1ênc1as e a represertação de seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu mular no desempenho de suas auvida
des. executar as tarefas de suporte adrrurustrattvo vmcuiadas as 
atnbuições do orgão 

Art. 119 Ao Serv1ço de Obras compet'e a previ
são. controle. coordenação e execução dos trabalhos referentes 
as obras e mod1f1cações nos edific10s ou mstalações. oferecer 
sugestões sobre os sennços aue devam ser realizados. bem como 
sobre as compras a serem efetuadas dentro dos imutes a serem 
estabelecidos peio d1retor-geral. para atendimento de situações 
emergentes. e executar outras tarefas correlatas 

Art. 120 Ao Serviço de Manutenção compete a 
execução de pequenas obras e reparos nos 1moveis do Senado 
Federal. efetuar trabalhos de carpintana e marcenaria: prevenir 
ac1dentes e incêndios e reahzar todos os trabalhos referentes à 
manutenção e urbamzação dos edifícios: e executar outras tarefas 
correlatas 

Art. 121 .-\o Serv1ço de lnstalacões Espec1a1s 
compete execucao. ~ooraenacào. controle e manutenção das 

mstalações eiemcas e dos elevadores. a manutenção. operação e 
controle da L stna Geraaora de torça e luz. e executar outras ta
refas correlatas 

Art. 122 Ao Ser.·tço de Instalações Predia1s 
compete a manuter,çào e t:\.ecução de retorma nas redes dt! agua 
e ar cond1c1onaco dos ed1iic10s. e a execução de outras tarefas 
correlatas 

.-\rt. 123 A Subsecretana de .-\ssls,têncta \1édica 
e Soc1al compete a orevtsão. a coordenação. controle e d1reção 
dos serv1ços reiam os a .prestação de ass1sténc1a med1ca. de ur
géncla e ambulatond. ooomotog1ca. pstcoiog1ca. soc1al. iis1ote· 
rap1a e de enr·erma~em. exercer o controle e a tiscal!zação sobre 
a execução do Ststema lnte~raao de .Saude · SI S. dos servido

res do St>nado Federai e Orgãos SuperviSIOnados e prover o as
sessoram em o tecmco esoec1iico a C om1s:;ão D1retora e demaiS 
Orgãos do Senado Federa! e Orgãos Suoerv!SJonados sobre as
suntos de sua compeuincta 

Paragrafo ur.1co São orgãos da Subsecretana 
de Ass1sténc1a \1edJca e Soc1ai 

I Gabmete, 
II ServiÇO \1éd1co. 
III - ServiÇO de AsSISténcta Soc1al. e 
I\' Serv1ço de Plane1amemo. Controle e Fis-

cahzação do s;stema Integrado de Saude 

Art. 12~ Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as aud1énc1as e a represe~taçã~ de seu utular. 
auxiliar e assessorar o seu mular no desemPenho de suas at!Vlda
des. executar as tareràs ae suoorte admtnlstranvo vmculadas as 
atribUições do orgão 

Art. 125 Ao Serv1ço \1édico compete executar 
os serv1ços de enfermagem requendos ao funcionamento da Sub
secretana. executar o comroie sobre o P0sto de Enfermagem 
Interno e do plenano. zelar pelo controle da atualização de me
dicamentos. reahzar exames pstcotecmcos para rins de admissão 
no Senado Federal e Orgãos Superv1s1onados. quando solicitado. 
executar acompanhamento pstcoiog1co e tratamento ps!coterapl· 
co. reahzar a 1m·est1gação dtagnost1ca. prestar ass1stênc1a oáon

tologlca: realizar tratamento t!sioteraptco. planeiar as escalas de 
plantão dos med1cos e odontola~ws.· zelar· pei; I!Uarda e sicilo 
das mformacões contidas nos pro~tuarios de .pac1e-;,tes -

Art. 126 Ao Serv1ço de Assistência Social com
pete planeJar. executar e acompanhar programas de assistência e 
orientação social para os servidores do Senado Federa!. Orcãos 
Supervisionados e. respectivos dependentes. amar JUnto a g~pos 
e programas de ass1sténc1a social promovidos pela Subsecretana. 
reallzar visitas domiciliares e hospitalares. quando solicitado. 
zelar peia remtegração de pacientes a força de trabalho. prover 
o apo1o requerido as iam1has de pacientes em tratamento. e exe· 
cutar outras am·1dades correlatas 

Art. 12-:' Ao Serv1ço de PlaneJamemo. Controle 
.: Fiscal!zação do S1stema Integrado de Saude compete reaitzar a 
1nteração e mte~ração aamm1stranva das umdades envolvidas no 
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S1stema Integrado de Saude Implementar. sob a supei'Vlsào da 
Subsecre:arra de Ass1SU~nc1a \1êdtca e Social. normas de fiscali-
7.acào e controie se>bre a execução do Plano de Assistência a Sa
uce. prestar ass1sténc1a ao Conselho de Superv1são na formula
çao de d1retnzes e normas da ooht1ca de ação do Ststema Inte
grado de Saude. suomerer ao Conselho de Supervisão. atraves da 
Subsecrerana de Ass1stênc1a Mêdtca e SociaL propostas de cele
bração de convénios. aJustes e contratos de prestação de serviços 
necessanos ao tratamento. prevenção e recuperação da saude. 
executar a conferência dos processos de pagamento. bem como a 
analrse das faturas relativas ao Sistema lnteszrado de Saude -
SIS. 1denuficando os processos que exr;am v;rificação da pericia 
medrca quando necessano 

..\rt. 128 A Subsecretaria de Servtços Gerais 
compete a prevtsào. a coordenação. o controle e direçào das ati
vrdades vmcuiadas a transpone. segurança. portaria e sononza
ção do Senado Federal 

Paragrafo unico São órgãos da Subsecretaria 
de Ser.1ços Gera1s 

!- Gabinete. 
11- Serv1ço de TranspG!Íe. 
[[[- Serv1ço de Segurança: 
IV- Serviço de Ponana. e 
\". Semço Têcmco de Coordenação de Audio 

A.rt. 129 :\o Gabinete compete providenciar 
sobre o e"\ped1ente. as audiencras e a representação de seu titular: 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida
des: executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas às 
atributções do órgão 

Art. 130 Ao Serviço de Transporte compete a 
guarda e a manutenção dos vercuios do Senado Federal; forne· 
cer transporte aos Senadores e aos servidores indicados pela 
Com1ssão D1retora. provtdenciar o recebimento do seguro. em 
caso de acidente 

Art. 131 Ao Serviço de Segurança compete 
realizar o policiamento e a vigiJãncia permanente nas dependên
ctas e areas ad1acentes de propnos do Senado Federal; promover 
o controle sobre o trànsito e o acesso dos servidores das empre
sas prestadoras de ser.iço que atuam nas dependências do Se
nado Federal. efetuar as tarefas de investigação e sindicància 
compauve1s com os obJeUvos do serviço, auxiliar e fornecer 
subsidws as Comissões de Sindicància e de lnquerito Adminis
trativo. quando sohcnado. elaborar esquemas de segurança fisica 
aos Senadores e demars autondades que esteJam nas dependenci
as do Senado Federal. zelar pela manutenção dos equipamentos 
de segurança e vigilância utilizados pelos servidores: fiscalizar 
permanentemente as residências oticiais dos Senadores nos as
suntos concernentes a segurança. fiscahzar a prestação de servi
ços de segurança fornecidos por terceiros contratados 

Art. 132 Ao Serviço de Portaria receber. regis
trar e distribuir correspondência. Diários Oficiais. jornais e publi
cações. expedir e entregar correspondência; anotar o compare
cimento dos Senadores. atender aos Senadore~ e órgãos admi
nistrativos do Senado em atribuições inerentes ao Semço de 
Portaria, encammhar os pedidos de audiência 

Art. 133 Ao Serviço Técnico de Coordenação 
-de Áudio compete executar as atividades de sononzação do Se
nado Federal e elaborar programas para atualização dos SIStemas. 
manter em perfeito funcionamento os equipamentos eletrônicos 
de áudio do Senado, instalados ou estocados. e proceder a sua 
manutenção preventiva; arquivar as fitas gravadas. para forneci
mento aos órgãos tecnicos da Casa e aos Senadores; fornecer es
pecificações tecnicas para a elaboração de Editais de Concor
rencia; atualizar plantas e dtagramas das instalações eletrõnicas 
da Casa; efetuar estudos para aquisição de equipamentos; e exe
cutar outras atividades correlatas. 

Subseçjo XI 
Da Secretaria de Informação~ Documentação 

Art. 134 À Secretaria de informação e Docu
mentação compete planejar. supervisionar e coordenar as ativi
dades vinculadas ao sistema de informação e documentação do 
Senado Federal. relacionadas com os serviços das Subsecretarias 
de Arquivo e Biblioteca e de informações 

Paragrafo unico São órgãos da Secretaria de 
Informação e Documentação. 

I - Gabinete 
II - Subsecretaria de Arquivo: 
III - Subsecretaria de Biblioteca: e 
IV - Subsecretana de informações 

Art. 135 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a r~presentação ie seu titular. 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas auvida
des: executar as tarefas de suporte admmistranvo vmcuiadas as 
atribuições do órgão 

Art. 136 A Subsecretana de Arqu1vo compete 
planejar. coordenar e controlar as atividades relativas a guarda e 
conservação de documentos que lhe forem encammhados 
Parágrafo unico Sãó orgãos da Subsecretana de ArqUIVO 

1- Gabinete. 
II- Serv1ço de Arquivo Histórico. e 

III- Serviço de Arquivo de Proposições e Pu-
blicações 

Art. 137 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular; 
auxiliar e assessorar o seu titular no de•~mpenho de suas atiVJda
des; executar as tarefas de suporte admmistratlvo vinculadas as 
atribuições do orgão. 

Art. 138 Ao Serviço de Arquivo Histórico com
pete classificar. restaurar e arquivar os documentos de real valor 
histórico: organizar catalogas: atender pedidos de pesquisa e 
fornecer cópias de documentos quando devidamente autorizado. 
propor medidas de intercâm9io com o Arqu1vo Nacional. orga
nizar arquivo de microfilme:>. e executar outro1s tarefas correlatas. 
organizar as biografias dos Senadores: receber reportagens io
tográfica.s e documentos cinematográficos das sessões do Senado 
Federal e do Congresso Nacional; proceder a ITUcrofilmagem de 
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documentos. elaborar e programar. avaliar e recolher. em colabo
ração com os demats órgãos do Senado Federal. os documentos 
admmJstrativos ultimados. propor a ehmmação dos documentos 
destttUJdos de qualquer valor 

Art. 139 Ao SeTVIço de Arqutvo de Proposições 
e Publicações compete receber, classificar, arquivar e catalogar 
as propostções com tramitação encerrada: requisitar avulsos re
ferernes as proposições: atender solicitações de desarquivamen
to. encaminhar a guarda do Serviço de Arquivo Histórico do
cumentos com mats de 20 anos de arquivamento: organizar ar
quivo de rrucrofi!magem e de propostções. receber e arquivar as 
publicações do Senado Federal. manter coleções dos Diários do 
Congresso :'-JacmnaL Diário Oficial da Umão e do Distrito Fede
ral e Anats do Senado Federal e do Con~~:resso Nacional: atender 
requisições de exemplares de publicaçÓes. receber e arquivar. 
devidamente encadernados. ao iim de cada Legislatura, as Atas 
das Comissões, rt:ceber e arqu1var. em involucros lacrados. as 
Atas das sessões secretas e outros doc:.~mentos considerados sigi
losos pela Comissão Diretora. organizar arquivo de microfilmes 
das publicações de Atas não-sigilosas. e executar outras tarefas 
correlatas 

Art. 140 A Subsecretaria de Biblioteca compete 
planeJar. coordenar e controlar as auvidades de mformação vm
culadas ao<rcervo bibliograiico do Senado Federal 

Paragrafo umco São orgãos da Subsecretana 
de Bt bhoteca 

I- Gabmete. 
II- Servtço de AaU1s1ção. 
III- Servtço de C!as~·ricação. e 

IV- Se!"VIço de Atendimento ao Publico 

Art. 141 Ao Gabmete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular. 
auxiliar e asses~.,·ar o seu mular no desempenho de suas ativida
des. executar as tarefas de suporte administrauvo vinculadas as 
atnbuições do orgão· 

Art. 142 Ao Serviço de Aquisição compete de
fmir e aplicar a poiluca de seleção. aqUisição e descane de livros. 
penod1cos e outros documentos gráficos. Tepf'ogràiicos e audio
visuais. inclusive as publicações oficiais bras1ieiras. pre-catalogar. 
registrar e controiar o material adqumdo. mantendo aruahzado o 
respecuvo catalogo. realizar. penodicamenre. o mventano do 
matenal adqumdo. colaborar na atualização do Catalogo de 
Publicações Oficiais Brasileiras quanto as publicações editadas 
pelo Senado Federai. controlar as duolicatas e manter mtercàm
bio desse matenal com outras Bibliot~cas. manter o arqu1vo dos 
catalogos de editores e livrarias: manter os Cadastros de Forne
cedores. Editores. Entidades Doadoras e Enttdades Permutado
ras: imolantar e manter atualizados os documentos comoonentes 
do Ban~o de Dados de Monografias e Periodicos no qu~ se refe
re a aqUISição. e executar outras tarefas correlatas 

Art. 143 Ao Serv1ço de Classificação compete 
cataiogar. ciassiticar e mdexar os livros. folhetos. mapas. peno
dicas e outros matenats espec1a1s do acervo da Subsecretana. 

manter atualizados os catálogos manuais do autor. muJo. assun
to. topográfico e ststemáuco. promover a edição do catalogo Im
presso do acervo de livros e folhetos. manter o controle da lin
guagem de mdexação utilizada pelos usuar10s. manter atuahzado 
o Banco de Dados de Periódicos. fornecer os dados da coleção 
de Penódicos para o Catálogo Nacional de Periodicos. promo
ver a edição do·Catálogo 1mpresso da coleção de periódicos. 
estabelecer e aplicar a politica de seleção de periódicos e assun
tos que serão objeto de anal1se para indexação. indexar os arti
gos selecionados, promover a edição de boleuns..biqliograficos na 
área de ciências soc1ais. indexar os amgos de jornais. manter 
atualizado o arquivo vemcal e n:cupera.: .as mformações nele 
conudas. controlar e reg!Slrar a coleção de JOrnats. providenci
ar. quando necessano. xerocop1as. arqUivar mapas. microtàr
mas. discos. shdes e outros materiats que. por sua natureza. exi
Jam cuidados espec1a1s de armazenamento e cor.servação. e exe
cutar outras tarefas correlatas 

Art. 144 Ao Serviço de Atendimento ao Público 
compete atender as consultas relativas ao matenal bibiiogratico. 
orientar os consulemes. parlamentares. servidores do Congresso 
e a comumdade em geral. no uso proveitoso dos recursos da 
Biblioteca. realizar pesqUisas bibliograíicas. elaborar e manter 

atualizadas as bibliografias de interesse para o Congresso Nacio
nal: pesqu1sar nos vários bancos de dados alimentados pelo Se
nado Federal. orgaruzar e manter atualizado o servtço de Dis
seminação Seleuva da Informação. controlar os empresumos. 
devoluções e reservas do matenll btbliograíico. manter mter
càmbio com outras Bibliotecas. e centros de pesquisa. zeiar pela 
conserv·ação do acerv·o. enviando documentos para restauração 
ou encadernação. quando necessano. fornecer copias de textos 
para consulta. e executar outras tarefas correlatas 

Art 145 À Subsecretaria de Informações compe
te pianeJar. controlar e executar as auvidades de provtmento de 
dados. analises e informações básicas necessários a execução dos 
trabalhos de assessoramento e aos demats órgãos da Casa. bem 
como ao publico externo 

Parágrafo unico São órgãos da Subsecretana de 
Informações 

I- Gabinete. 
II- Serv1ço de Pesquisa Jurídica 
III- Serv1ço de PesqUisa de Indicadores Eco

nômícos e Sociais 

Art 146 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o exped1ente. as audiénc1as e a representação de seu titular. 
aUJuhar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida
des. executar as tarefas de suporte administrativo e de informau
ca vmculadas as atnbu1ções do órgão 

Art 147 Ao Serviço de PesqUisa Jundica compe
te coordenar e controlar as mformações relanvas as normas JUn
dicas e ;unsprudenctats e aos pronunctamemos de parlamentares 
e autondades. re~>isuar. orgamzar e manter atuahzado o Thc:.\lw
rus oara as ·leis e demats normas 1undtcas do Pais. realizar esru-
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dos sobre as caractensucas de normas JUndicas edaadas no Pa1s. 
das materias legislativas e do processo de sua tramitação em am
bas as Casas do Congresso Nacional. realizar os trabalhos de re
visão e apnmoramento dos SIStemas de recuperação de mforma
ções legislauvas. desenvolvendo a metodologia a ser utilizada na 
orgamzação do Thesaurus para as le1s e dema1s normas JUndicas 
do Pais. alimentar os SIStemas de informação e executar outras 
tarefas correlatas 

Art. 148 Ao Serv1ço de Pesquisa de Indicadores 
Económicos e Soc1a1s compete coordenar e controlar a produção 
de md1cadores sociO-económicos necessarios aos trabalhos do 
Senado Federal. planeiar. orgamzar e gerenciar a montagem e 
operação de matnzes de mformações. alimentar os sistemas de 
mformações e executar outras rareias correlatas 

Subseção XII 
Da Secretaria de Editoração e Publicações 

Art. 149 A Secretana de Editoração e Publica
ções compete planeJar. supervisiOnar ~·coordenar a execução 
dos serviços de arte graf1ca de Interesse do Senado federal. me
diante plano formulado no ã.mb1to do Conselho Editorial e apro
vado pela Cormssão D1retora_ bem como de edições tecmcas e 
outras publicações de mteresse para os trabalhos legislativos e 
dos ana1s do Senado Federal e do Congresso Nactonal 

Paragrafo unico São orgãos da Secretana Es
pecial de Edaoraçào e Publicações 

nance1ra. 

Pnmas. e 

I Gabinete. 
II Servtço de Atendimento ao üsuano. 
lii - Servtço de Controle de Qualidade. 
IV - Serviço de Expedição. 
V- Servtço de Admmtstração Econõm1co- Fi-

VI- Subsecretaria lndustnal. 
\'II- Subsecretana de ApOlO Tecnico. 
VIII- Subsecretana de Supnmento de Matenas 

IX- Subsecretaria de Edições T ecmcas 

Art. 150 Ao Gabmete compete provtdenc1ar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu utuiar. 
auxiliar e assessorar o seu mular no desempenho de suas anvida
des. executar as 1areias ae supone admm1srrauvo vmculadas as 
atnbu1ções do orgão 

Art. 151 Ao Serv1ço de Atendimento ao Csua
rio compete reahzar as atlv1dades de preparação de ongma1s. re
messas postais e anal1se de custo dos serv1ços graíicos 

.-\rt. !52 Ao Serv1ço de C ontroie de Quahdade 
compete desenvotver mecamsmos àe controle àe qualidade dos 
serviços graficos 

.-\n. 153 Ao Servtço de Exped1ção compete 
prov1denc1ar a exped1ção ao matenai graiico produz1do 

Art. !54 Ao Serv1ço de Administração Econó
mico-Financeira compete executar as auv1dades de cobrança dos 
serv1ços graficos. calculo aos cusros dos serviços a partir de ta
belas àe custos de ser:1ços aprovada pela Com1ssão D1retora do 
Senaao Federal 

Art. !55 A Subsecretana Industrial compete co
ordenar. orientar. supervisionar e controlar a execução dos sis
temas de produção mdustnal grafica. de programação visual. 
editoração e publicação. de produção industrial das publicações 
oficiais. de composição .e impressão eletrónica.· de' produção in
dustnal fotoeletrômca e fotomecânica.' de produção indusrnal em 
composição e tmpressão 11pografica e em Impressão ojjset. em 
acabamento e manutençio mdustnal 

Industnal 

aiS. 

Paragrafo úmco São orgãos da Subsecretana 

I- Gabinete. 
II- Serv1ço de Produção Industrial Gnifica. 
III- Serv1ço de Programação Visual. 
IV- Serviço de Impressão de Publicações Ofici-

\'- Serv1ço de Impressão Eletrónica. 
VI- Serv1ço de Fotoeletrômca e Fotomecânica. 
VII- Semço de Impressão Tipografica. 
VIII- Serv1ço de Impressão Ojjset. 
IX- Serv·1ço de Acabamento. e 
X- Serv·1ço de \1anutençàC' I ndustnal 

Art. 156 Ao Gabmete compete providenciar so
bre o exped1ente. as aud11~nc1as e a representação de seu tl!ular. 
auxiliar e assessorar o seu tnular no desempenho de suas atlv!da
des. executar ?.s tarefas de supone admmistranvo vmculadas as 
atribUições do orgão 

An. 15'7 Ao Ser\lço de Produção Industnal 
Gràfica compete execu:ar as auv1dades de pianeJamento e pro
gramação mdustna! 

An. 158 .-\o Serv·1ço de Programação Visual 
comoete exerurar as at1v1dades de arre. pesqu1sa. rreparação e 
programação eononai 

.~n. I :59 Ao Serviço de Impressão de Pubilca
ções Ofic1a:s comoet~ executar as a11v1dades de orodução màus
tnai de J:1a1s. a\ uisos. JOrnais. e de ior:nataçào de manual oe 
rextos 

A.rt. 160 Ao Serv·tço de Impressão Eletrómca 
compele é'\éCUl3' d:> .li I\ 1daoes O é COnterencla t:ietrÓniCa de te\· 
ros. formatação ei.:trón:ca de !extos. :moressào eietrómca. ope
ração e compo~J-::lo r::c~r0nJ.:3 

-\rt. 161 \c) Serv :ço oe Fotoeietrómca e Foro
mecamca ...:omoetc e\e...:ur.J.r 3~ dtl\ !C ades ci~ conr.erênCia Oe t-0-

toeJetrÓn:ca roro='raria P&B e execução iotoeletrómca 

An. 162 .\o Serv·:ço de impressão T1oograiica 
comoe1e exec~tar as ati\ 1daaes de compos1ção mecan1ca. pag1' 
nação npograrlca e :moressào tlpogratica 
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.-\rt. 163 Ao Serv1ço de Impressão ( J(f>et com
pete executar as auv1dades oe 1mpressão rotauva e de 1mpressão 
()ÍÍ>I!t em pape1s e canões planos 

Art. 164 Ao Serv1ço de Acabamento compete 
executar as at1v1dades de cone_ acabamento_ encadernação e ex
pedJçào 

Art. 165 Ao Ser.wo de \1anutençào Industrial 
compete executar as at1v1dades de solda e serralhena_ supone 
ooeracJOnaL manutencão mecàmca_ manutenção eietromca e ma
nutenção de rer"ngeração 

Art. 166 A Subsecretaria de Apo1o Tecmco 
compete o comroie. a coordenação_ a d1reção das atJvidades de 
apo1o aos orgãos da Secretana de Ednoração e Publicações. aue 
compn:endem transpone_ arqUJvo_ serv1ços gera1s. protoco-lo. 
bem como tremamento mdustnal proiisswnahzante e outras au
vJdades correlatas 

Paragraio umco São orgãos da Subsecretana de 
Apo1o T ecn1co 

1- Gabmete 
II- Serv1ço de Auv1dades Esoec1a1s. e 
III- Ser.1ço de Tremamento lndustnal e Pro-

flssJOnahzame 

.-\rt. 16' .-\o Gabmete comoete orov1denc1ar so
bre o expea1eme. as aud1ênc1as e a ~epresemação de seu mular 
auxli1ar e assessorar o seu tJtuiar no aesempenho de suas auvJda
des. executar as tarefas de supone admmJstratl\·o '1ncuiadas as 
arnbu1ções do orgão 

.-\rt. 168 Ao Serv1ço de AuvJdades Espec1a1s 
compete executar as atJv!dades de transpone. arqu1vo. serv1ços 
gera1s. protocolo. proJetos e espec1ficações 

.-\rt. 169 .-\o Ser.·iço de Tremamemo lndustnal e 
Profisswnailzante compete executar as auv1dades de tremamento 
mdustnal e protlss1onaiJzame dos operadores das coordenações 
de produção mdustnal 

.-\rt. 170 A Subsecretana ce SL1pnmentos de 
\1atenas Pnmas comoete o comroie_ a cooraenaçào e ii d1reção 

das atJvidades de aquisições e guarda das matenas pnmas utihza
das nos serviços graficos 

Paragrafo umco São orgãos da Subsecretana 
de Supnmentos de ~1atenas Pnmas 

1- Gabmete. 
II- Serviço de Aquisições. e 
III- Serviço de Controle de .'\lmoxanfado 

.-\rt. 1"' 1 Ao Gabmete compete providenciar so
bre o expediente_ as audiências e a representação de seu tnular. 
auxiliar e assessorar o seu mutar no desempenho de suas atiVIda
des_ executar as tareias de supone adrmmstrattvo vmculadas as 
atnbUições do orgão 

.-\rt. 172 .-\o Ser>'IÇO de AauiS!ÇÕes comoete a 
pesQUisa seieção e aauisição. segundo as normas do Senado Fe-

dera!. de todas as matenas pnmas necessanas ao funcionamento 
da Secretana 

Art. 173 Ao SefVlço de Controle de Almoxan
fado compete executar as auvidades de controle e distribUição do 
matenal em consonància co:n as normas emanadas pela Subse
cretana de Admimstração de Matenal e Patnmoruo 

Art. 17 4 A Subsecretaria de Edições T ecmcas 
compete planeJar. supervisionar. controlar e execu).ar as atiV!da
des relativas a publicação da Revista .de Informação Legislativa. 
dos Anais e de outras publicações de Interesse para os trabalhos 
legislativos 

Parágrafo unico São orgãos da Subsecretaria 
de Edições T écrucas 

c a 

1- Gabmete. 

II- SefVlço de Publicações. 
III- Serviço de Anais; e 
IV- SefVlço de Revisão e Formatação Eletrôm-

Art. 175 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu titular; 
auxiliar e assessor<.r o seu titular no desempenho de suas ativida
des. executar as tarefas de supone adminisuauvo vmculadas as 
atnbuições do orgão 

Art. 176 Ao Serviço de Publicações compete 
pesquisar e editar as matenas necessarias à elaboração da Revista 
de Informação Legislativa_ coletar e coordenar. para publicação 
na Revista_ trabalhos de autoria de Senadores. ser.1dores do Se
nado Federal e de colaboradores estranhos a Casa. elaborar cole
tãneas le11.isiativas e outras obras de interesse para os trabalhos 
ie~~;islauv~s~ elaborar documentação de circulação interna sobre 
m~tenas em tramitação no Congresso Nacional, para confecção 
do Boleum Informativo; e executar outras tarefas correlatas 

Art. 177 Ao Serviço de Anais compete organi
zar em volumes e enviar a publicação os Atos Legislauvos pro
mulgados pelo Presidente do Senado Federal e do Congresso 
Nacional; controlar e distribuir as publicações à clientela cadas
trada. no Pais e no exterior; organizar e manter o acervo, proce
der a revisão das provas tipográficas e das publicações dos 
Anais. dos Atos Legislativos. orgaruzar os indices dos Anais e 
dos Atos Legtslauvos. manter regJstro do encammhamento e re
cebJmento dos originais das publicações de competêncJa do Ser
VIÇO; e executar outras tarefas correlatas 

Art. 178 Ao SefVlço de F ormataçào Eletrônica 
compete orgaruzar e revisar os originais para publicação das 
matérias necessárias à elaboração da Revista de Informação Le
gislativa. do Boletim Informativo e de outras publicações de inte
resse para os trabalhos legJsiativos; indicar nos onginais todas as 
referências tipográficas necessarias a sua reprodução, opinar so
bre clichês das Edições T écrucas; e executar outras tarefas corre
latas 

Subsecio XIII 
Do Conselho Editorial 

Art. 179 Ao Conselho Editonal compete 
normaH.''IL padromzar. avaliar e fixar as diremzes e as pohn-
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cas editonal e de edlloração do Senado Federal. nos termos 
do seu Regimento Interno. aprovado pela Comissão Diretora 

Parawafo úmc:o. Integram o Conselho Editonai 
cmco membros. de reconhecida capacidade mtelectual e tecmca. 
indicados pela Comissão Diretora 

Subseção XIV 
Do Conselho de Administração 

Art. 180 Ao Conselho de Admtnistração compe
te. com observànc1a das normas fixadas oela Comissão Direrora 
opmar sobre a politica de recursos hum~nos. de informauca. d~ 
modernização admimstrat1va e de planeJamento e controle do 
Senado FederaL bem como o exerciCIO de outras atribUições que 
lhe venham a ser deferidas pela Comissão D1retora do Senado 
Federal 

de Dados. 

Seção IV 
Dos Órgãos Supervisionados 

Art. 181 São Orgãos Supervisionados 

Centro de lnformauca e Processamento 

II - Instituto Legislativo Brasileiro 

Subseção I 
Do Centro de Informática e Processamento 

de Dados 

Art. 182 Ao Centro de Informatica e Processa
mento de Dados do Senado Federal - Prodasen - compete pro
ver o Senado Federal de equipamentos. s1st~mas e aolicauvos de 
informauca. planeJar. proJetar. desenvolver. e exec~tar o trata
mento tecnológico de informações e o processamento de dados, 
nos termos do seu Plano Diretor anual aprovado pela Comissão 
Diretora 

~ 1• São orgãos do Centro de lnformatica e 
Processamento de Dados do Senado Federal (Prodasen) 

I - Conselho de Supervisão. e 
II - Dtretona :. xecuuva 

Art. 183 Ao Conselho de Supervtsão do Proda
sen compete estabelecer. dentro da onentação fixada pela Co
rrussão Diretora. as diretrizes e normas de politica de ação do 
Prodasen nas areas administrativa. financetra. de informatica e 
processamento de dados; propor ao Presidente do Senado Fede
ral a indicação do Diretor Executivo; aorectar e submeter à 
aprovação da Comissão Diretora do Senad~ Federal o Plano Di
reter anual de Informatica e a previsão da despesa anual do Pro
dasen. para ser incluida no orçamento do Senado Federal. bem 
como a proposta de orçamento mterno do Fundo Especial do or
gão e suas alterações no decorrer do exerctciO: encammhar a 
Comissão Diretora os balancetes. o balanço anual e a orestação 
de comas. mclus1ve o relatorio anual de atividades. a~ronzar a 
celebração de contratos ele aquisição ou locação de equipamen-

tos de. processamento e transmissão de dados. :r.cius1ve de mt
crofilmal!em. aorovar as taoelas de custos dos serviços executa
dos pelo-Proda~en. exercer outras atnbutções a~e lhe venham a 
ser defendas oela Comissão Dtretora ao Senaao Federal 

Paragrarà uruco E orgão ào Conselho de Su
pervisão a sua Secretana. a qual compete a execução das tarefas 
burocraucas necessanas ao exerciCIO das atnbuições confendas a 
esse orgão colegiado 

Art.184 A Diretona Execuuva compete realizar 
a mtegração admm1straúva do Prodasen. estabelecendo as nor
mas Internas e as medidas mdtsoensavets ao funciOnamento dos 
orgãos de sua estrutura. elabora~ e s~bmeter ao Conselho de Su
pervisão as diretnzes e normas de processamento de dados. ela
borar e encammhar ao Conselho de Supervtsão a previsão da 
despesa anuai do Prodasen. para mclusão no orçamento do Se
nado Federal. assim como a proposta de orçamento mterno do 
Fundo Espectai do orgão e suas alterações no decorrer do exer
cício; encammhar ao Conselho de Supervisão. devtdamente 
acompanhados do parecer da Secretaria de Controle Interno. os 
balancetes. o balanço anual e a prestação de contas. mclusive o 
relatório anual de auvidades. celebrar contratos e convêmos de 
prestação de serviços. devidamente autonzados. praucar todos 
os atos de gestão admimstrativa. financeira e operaciOnal do o r
gão. observadas as hrrutações constantes da legislação. do regu
lamento administrauvo do Senado Federal e do seu regulamento 
propno. representar e dtvulgar o Prodasen. nos termos das no r
mas em vigor. 

Paragrafo umco São orgãos da Dtretona Exe
cuuva do Centro de Iniormatica e Processamento de Dados do 
Senado Federal (Proàasen) 

I - Gabinete. 
II :\ssessona; 
III - Gerência de Projetas; 
IV - Divisão de Banco de Dados; 
V - Divisão de Suporte ao Usuano, 
VI - Divisão de Tecnologia. 
VII - Divisão de Operação: e 
VIII- Divtsáo de Admmistração c Finanças 

Art- 185 Ao Gabinete compete providenciar so
bre o expediente. as audiências e a representação de seu mular. 
auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas ativida
des: executar as tarefas de suporte admmistrauvo vmculadas as 
atribuições do orgão 

Art. 186 .-\ Assessona da Diretona Execuuva 
compete realizar estudos e pesquisas. emitir pareceres e propor 
medidas nas areas tecmca. admimstrauva. imance1ra. Junàica. ae 
recursos humanos. de relações publicas e divulgação; supervisio
nar o funciOnamento da Biblimeca Tecmca. receber das Divisõeti 
as estansticas do trabalho executado. consolida-las e preparar 
reiatorios. de acordo com a onentação do Diretor Execuuvo. re
ceber das Divisões os elementos necessanos e preparar a prevt
são da despesa anual do Prodasen. para mciusão no orçamento 
do Senado Federal. asstm como a proposta de orçamento mterno 
do Fundo Espectai do orgão e suas alterações no decorrer do 
exerctcio: executar as demaJs atnbutções que lhe torem confen
das no regulamento propno do Prodasen 
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Art. 187 A Gerência de ProJetes compete con
ceber e implementar as soluções de to::cnologia de informatica na 
forma de proJetas e grandes grupos de clientes dos serviços. taJS 
como processo legrslativo. administração e finanças. gabmetes. 
controle de comissões e outros 

Paragrafo único A Gerência de Projetes funci
onará na forma de estrutura matricial, mediante projetes coorde
nados por servidores especificamente designados 

Art. 188 A Divisão de Banco de Dados compete 
proJet:lr. construrr e manter as bases de dados e as ferramentas 
de acesso aos dados necessarias ao suporte as atividades do Se
nado Federal 

I o São orgãos da Divisão de Banco de Dados 

Gabinete. 
II Serv1ço de Admmistração de Dados, 
III Serviço de Desenvolv1mento. 
IV Serv1ço de GestiW de Convênios: e 
V Serv1ço de Engénhana de Software. 

~ :zo As atnbUlções dos serviços serão conferidas 
no regulamento propno do Prodasen 

Art. 189 A Div1são de Suporte ao Usuário 
compete executar auv1dades que garantam que os usuarios da 
tecnolog1a à1spomvel tenham fam1handade com ela e cons1gam 
obter os melhores resultados atraves da uuhzação direta dos re
cursos dispomvets 

I o São orgãos da Divisão de Suporte ao Usuario 

I Gabinete. 
li Ser-•tço de Consultaria Interna: 
Ili Serv1ço de Treinamento. e 
IV - Servtço de Suporte 

§ :z• As atribuições dos serviços serão conferi
das no regulamento proprio do Prodasen 

Art. 190 A Divisão de Tecnologia compete ga
rannr que a tecnologia de informação dispomvel no Senado Fe
derai se1a semore a ma1s adequada em termos de modernidade. 
d1spombiiidad~ e confiabilidade 

~ lo São orgãos da Divisão de Tecnologia 
I - Gabinete. 
I! - Serviço de Teleprocessamento. 
III - Serv1ço de Redes: e 
IV - Servi<:o de Tecnologias Emergentes 

§ 2• As atribuições dos serviços serão conferi
das no regulamento propno do Prodasen 

:\rt. 191 A Divisão de Operação compete ope
rar de forma segura e confiavel os recursos tecmcos centraiiza
dos 

§ 1• São orgãos da Div1são de Operação 

I - Gabmete. 
ll · - ServiÇO de Grande Porte. 
lll - Serv1ço de Serv1dores. e 
IV - Serv1ço de :-.1anutenção 

~ :zo .-\s ambu1ções dos s.ef\lÇOs serão con:en
das no regulamento propno do Prodasen 

Art. 192 A D1vtsão .:\dmmtstrat1va e fmancetra 
compete coordenar. onentar. contratar e e:-;ecurar as auvtdades 
de admm1stração l.!eral e fmance1ra do Prodasen nas areas de re· 
cursos humanos. ~atenal. patnmomo. transporte. comumcações. 
arqUivo. obras. recepção. zeladona. \ tgllâncta. contab1hdade. 
movrinento finance1ro. preparar e fornecer a D1rercna Execuuva 
as estausucas dos trabalhos e!etuaaos peia D1v1são. ass1m como 
os elementos para a elaboração da prevtsào da despesa anual do 
Prodasen e da proposta de orçamento Interno do Fundo Esoectal 
do or!.!âo. executar as dema1s arnoUlções que lhe forem conren
das n~ regulamento propno do Prodasen 

~ 1 o São orgãos da D1' 1sào Admrmstrar1va 
Financeira 

I Gabmere 
II Sef\'lÇO oe Adm,mmaç:lc 
III S.:f\·tço à~ Fmanc:.ts. c 

IV - Serviço de Recursos Humanos 

~ :zo As atnbUlções dos sef\'lÇOs serão conten
das ,o regulamento proprio do Prod<~sen 

Subsecão II 
Do Instituto Legislativo Brasileiro 

Art. 193 Ao lnsmuto Leg1siauvo Brasileiro -
ILB compete conceber. executar e avaliar as at1v1dades de ca
pacitação e de desenvolvimento de recursos humanos de mvel 
estrategico (consultores e gerentes) do Senado federai e orgãos 
supervisionados: elaborar programas de estudos avançados em 
convênio com outros parlamentos 
Parágrafo único São orgãos do Instituto Leg1siauvo Brastieiro 

I - Conselho d.:: Superv1sào. e 
II - D1retona Executtva 

Art. 194 Ao Conselho de Supef\·isão do ILB 
compete estabelecer. dentro da onentação rixada oela ComJssão 
Diretora, as diremzes e normas de poilt1ca de ação do ILB nas 
áreas administrativa. financeira e de capacitação e desenvolvi
mento de recursos humancs. propor ao Pres1àente do Senado 
Federal a indicação do Diretor Execut:vo. aprec1ar e submeter a 
aprovação da Comissão Diretora do Senado federai a prev1são 
da despesa anual do ILB. para ser tnc!Ulda nc orçamento do Se
nado Federal. encammhar a Com1ssào Dtretora o; balancetes. o 
balanço anual e a prestação de :omas. mciustve o reiatono anual 
de atiVIdades. autonzar a ceiebracào ue contratos de aqu1S1cào 
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ou locação de equtpamemos :~provar as tabelas de custos dos 
sef\·tços executados pelo ILB. exercer outras atnbUlçôes aue lhe 
'ennam a ser defendas peia C omtssão Dtretora do Senado F tde
raJ 

Paragraro umco E orl!ão do Conselho de Su
pervtsão a sua Secretana. a aual comp;re a c:xe<:uçào das tarefas 
burocraucas necessanas ao exerctcto das atnbutções contendas a 
esse orgão coiegiado 

A.n. 195 -\ Direrona :::: \ecum a comoete oropor 
as dtremzes que noneario as auvidades do ILB. submeter ao 
C onse!ho de Supef\·tsão o plano anual de trabalho e orçamento 
do ILB. celebrar contratos e convémos de tntercambto e presta
ção de sef\·tços. praucar tocos os aros de !.!estão admmtstrattva e 
fmancei~a necessanos ao functonamento do ILB. representar e 
CI\Ulgar o ILB mterna e extername:ne. e subrr.eter a~ Conselho 
de Supef\·Isào o reiatono anuai de ati•. Idades ba:~nceres. balanço 
anual e prestação de comas 

9 lo São orgãos da Diretoria Execuuva 
I - Gabinete. 
II -Coordenação de' Pesquisa e Desenvolvi

mento. Estudos e ProJetas. 
III - Coordenação de T remamento. e 
IV - Cooraenação Admmistrativa e Fmance1-

r a 

~ 2° .-\s atnbUlções dos orgãos da Diretona 
Execuuva serão confendas em regulamento pr;pno do ILB 

TÍTULO lll 

DAS A TRIBVIÇÕES DOS TITVLARES 
DOS 

CARGOS E DAS FU:\'ÇÕES GRATIFICA
DAS 

Capitulo I 
Das Incumbências dos Titulares de Cargos 

em Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas 

Seção I 
Do Diretor-Geral 

Art. !96 Ao Diretor-Geral mcumbe planejar. 
supervisionar. coordenar. Integrar ·e controlar a execução das 
ativ1dades admmiSlrauvas do Senado Federal. com o aooto aos 
demais órgãos da estrutura geral. dmgir e controlar a p~llllca de 
administração consoante normas lega~s regulamentares e delibe
rações da Comissão Diretora. dar posse. lotar e aposentar os 
servidores do Senado Federal. na forma das normas em v1gor. 
secretanar e prestar assistência a Comrssão Diretora no decurso 
de suas reuniões. colaborar com o Presidente na elaboração do 
seu relatóno anual. despachar. depors de informadas pelos or
gãos competentes. as petições dingidas ao Senado Federal que 
versem sobre matena admimstrauva e que se enquadrem no 
âmbito de sua exclusiva decisão. servir de ligação aammistrauva 

entre os or~:ws da Casa e a Comissão Dtretora. asstnar folhas de 
p~gamento-e cheaue de emtssão do Senado Federal. bem como 
ordenar suas despesas. receber do T c:souro \acJonal os avtsos de 
credito das dotações orçamentanas do Senado Federai. e comu
mcar ao or~rão comoereme. encammhar trimestralmente a Comis
são Dtreto;a os baiance:es com o dc:monsrratl\ o de comas do 
Senado Federal. apresentar a Comrssão Dtretora. anualmente. a 
proposta orçamentana umticada do Senado Federal e orgãos su
pemsiOnados para o exerciCIO segumte. autonzar a mclusão do 
saldo do exemcio rindo. nas comas de "Restos-a P.agar". presidir 
o Conselho de AdminiStração. cooroenar a Assessona de Plane
·jamento e Modermzação Admrmstrat1va. firmar convênios e 
contratos que envolvam o Senado e seus orgãos supervisiOnados. 
divulgar o Senado e seus orgãos supef\'ISionados. autonzar a 
execução de obras e reparos de urgência nos Imoveis de propne
dade do Senado Federal. aplicar penalidades aos fornecedores de 
material e aos prestadores de semço pelo madimplemento de 
cláusula contratual ou aJuste. mediante proposta dos orgãos 
competentes; encammhar, ao orgão competente. para efeito de 
conhecimento ou registro. as comunicações recebidas dos trtula
res das unidades administrativas do Senado Federal. encarrunhar 
à Secretana-Geral da Mesa. ao fim de cada Sessão Legisiauva. o 
levantamento estatístico unificado das atividades dos orgãos do 
Senado Federal. para o relatório geral da Prestdêncía. autorizar a 
1mpressão de qualquer documento publico e mformauvo de or
szãos da Casa; servir de elemento de aniculação administrativa 
~om a Câmara dos Deputados e outros órgãos publicas. ba1xar 
atos de provimento de função gratificada. nos termos das normas 
em viszor· observar e fazer observar as normas iel!aJS e deterrm
naçõe~ d~ Comissão Diretora; decidir sobre problemas admims
trativos dos semdores do Senado Federal, quando extrapolar as 
competências regulamentares dos seus chefes imediatos; impor 
penalidades nos termos deste Regulamento. e dc;empenhar ou
tras auVJdades peculiares ao cargo, de iniciauva propna ou de 
ordem supenor 

Paragrafn muco. Compete ao Diretor-Geral 
delegar suas competénc1as 

Seção II 
Do Secretário-Geral da Mesa 

Art. 197 Ao Secretario-Geral da Mesa mcumbe 
assistir a Mesa nos trabalhos de Plenario: planejar. suoems10nar. 
coordenar e controlar a execução das atí'llidades compreendidas 
nas iinhas de comoetência das umdades admimstrau>as da Sec•e
tana-Geral da M~sa. servir de elemento de ligação. em assum0s 
de sua comoetêncra. entre a Mesa e os orgãos do Senado F edt'
ral. a Cãm;ra dos Deputados e outros orgãos públic-os. solte 
ao Diretor-Geral a iotação e designação ou dispensa ce st::rvJc.., 
res de cari!OS e funções na Secretana-Geral da Mesa. observar -c 

fazer obse-;_,ar. no àmbllo das umdades administrativas da .::i .re 
taria-Geral da Mesa. as d1sposrções regulamentares e !~·.!S. e 
desempenhar outras atividades peculiares ao cargo, de lUva 
própna ou de ordem supenor 

An. 2' As ambuicões dos tJtulares de cargos e de funções 
náo determ. ~das nesra Resolução seráo propos!os pela Com1ssào D1rero-
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ra. me~:name Projeto de Resoiuçào espectiico. a ser elaborado pela Asses
,ona de Planetarnento e Modemtzaçào Adnumsrranva 

Para!ZI"afo umco - Enquanto a Resoluçào refenda no çaput 
nao :or aprovaaa. oermanecerào em \1gor as normas \1gemes sobre a 
mal ena 

Disposições Finais 

.-\rt. 3• O tratamento e a mdexação de mformações sobre o 
andamento de processos serão fenos de forma descenrrahzada. atretan1ente 
por toa as as umdades. ao Senado Federa! quer da area legJslanva, quer da 
area aammiSlratJva. nos termos defimdos pela Comtssào DtreiOra 

.-\n. -'" A utthzação pelo publtco externo das mformações e 
de outros ser.1ços e amndades do Senado Federal e orgãos super.1s10na
aos sera defmtda pela Comtssào Dtretora. 

-\n. 5" Toda açáo admmtsrranva que envolva comumcação 
Ju s~nado Federai e de seus Orgãos com outras msututcões nactonaJs e 
·memac1onats. ou com o publtco em ~erai, sera dtscmimaaa e supemsto
naca oeio Dtretor-Geral 

.-\ n. 6" Os cargos em com1ssão e as funções comJSStonadas. 
'lmDoios FC- 7 a FC - 10. das umdades admimstrauvas ao Senaao e de 
,eus Urgàos Suoer.1s1onados sáo os constantes aos Anexos i li e !li a esta 
r"so1uçáo 

§I"- F1carn e~tmtas todas as umdades orgamzadas em nl\el 
ae Seçao. a Secretma Leg~siall\a e respecnvo gabmete. a Reoresemaçáo 
jo Senado Federal no R10 de hne~ro e as respecnvas umdaaes suDordma
Jas as Subsecretanas de Divulgação e Tecmca de Elcrrómca e as respectJ
>J> cmtdades subordmada>. e os Ser.·1ços náo mclutdos na estrutura estabe
!ec;~a por esta Resoiuçào 

§ 2" - Ate a aorovação da lotação 1deal de cada wna das unJ
jaaes comoreenataas na esrrurura dos orgaos de que trata esta Resolução. 
licam mannaas. em 1gual quanndade e com 1dent1ca remuneração 

I- as ,,gentes funções comtss1onadas e os cargos em Com1s
sao dos gabmetes dos membros da Mesa, dos iideres e dos S~nadores. 

11 - as vtgentes funções comlsswnadas. símbolos FC - I a FC 
- 6, da estrutura dos orgãos e das umdades do Senado e de seus orgáos Su-
per.1 SI o nados não exumas por esta Resolução: ' 

III - as \1genres funções comiSSIOnadas propnas das carrei
ras de consultor-legtslallvo e de consultor de orçamento, 

IV - as 'lgenres funções comisswnadas. sJmbolos FC - l a 
FC - 6. dos orgáos e das umdades do Senado e de seus Orgãos Super."ISIO
nados. de que trata esta Resoluçào. Objeto de transformação. desmembra
mento. agluunação. transposição ou alteração da nomenclatura. desde que 
preservada a competência ongmal 

§ 3" • A função com1sstonada de Cheie de Seçào passa a de
nommar-se AssiSlente Admtmstrauvo. Símbolo FC - 5 

An. 7" A Com1ssão Diretora. no orazo de ate 120 1 cento e 
>1nte I d1as da publtcação desta Resolução. ba1x~ra aws defimndo o SISte
ma e a poltuca de gestão de recursos humanos do Senado Federal. harmo
mzaaos com os subststemas de capacnacão e desenvol\1menro de recursos 
humanos. desenvolVlmemo gerenctai e assessoramemo suoenor. d:mens1o
~amenro da \oração 1deal. plano de carretras e remuner<~cáo recrutamer.:o 
ae oessoai. gerenCiarnemo do desemoenno. relações de traoaiho e banco ae 
dados reíerentes a v1da func10na\ dos semdores. e aemaJs a:os nom1a11za
dores e regUiamentadores da oresenre resolução 

An. s· A Comissão Dlfetora. no orazo de 120 I cento e \"ln· 

te) dias contados da promulgação da presente Resolução. aoresenraro 
Projeto de Resolução umfiçando os pianos de cargos e carreiras dos orgão< 
da Casa 

A n. 9" F !C a a Subsecretana de .A.dmtmsrraçào de Pessoa! 
autcnzaca a proceder a renumeraçáo aos amgos do Re~utamenro AammJs
trall,·o do Senado Federal. aprovado oela Resolução n' '8. de 19"2. que se 
fizer necessana em razào das alterações efetuadas por esta Resolução 

ção 
Art 10 Esra resolução entra em 'lgor na !ia~ de sua publtca-

An. 11 Revogam-se as d1spostções em contrano 

JllSTffiCAC..\0 

O presente Pro1eto àe Resolução. fruto do trabalho da F un
dação Gerulto Yargas em amcu\açào com a Assessona EsoeCial de Mo
demJZacào. ma1s a conrnoutçào ae mwneros senadores. aestacanao-se o 
voto em seoarado. na Com1ssão Dtretora. do Senaaor Odactr Soares. for
muia uma nova fisiOnomia organtzactonal para o Senado O que se quer e 
moàem1zar e tomar o Senado uma mslltutção etictenre. reduzmdo-se 
substancJalmente os seus custos Só em pessoal. havera uma redução em 
wmo de 600 rrul reats E ma1s de um mtlhão de rea1s tarnbem sera econo
mtzado com os vanos procedtmentos decorrentes da raciOnalidade admmts
trartva que advtra do olane_Jamen<o estrategJco 

A conceoçào desre Pro1ero de Resolução orocede das segum
tes oremtssas bastcas. as oua1s dev~ráo rec'Uiar as futuras poitt<cas e açóes 
aamtnJstrailvas da Casa 

I) A Admtmstracáo Ja Casa aeve estar >ottada para o eficJ
e~re atendtmento da mJssáo consutuctonal do Senado Federal e da atuaçáo 
pol!lJCo-oarlamenrar aos Senaaores 

2) Comoete J Com1ssào Dm!rora. J.traYes de J:os normail
' os defimr ObJenvos. esraDelecer ctrernzes. politicas e metas para serem 
cumondas pela Admtmstracao 

3) E função da .-\,sessona de Pianetarnemo e \1oaemJzaçáo 
.-\dmtmstrattva. org-ão tc:cnH.:o cm nt\ c!! c~ :~ssessoramenro suoenor. h~ado 
a Comtssào Dtrerora. ~·onnuiar as oollttcls de moaemtzaçio admmtstran,a. 
de recursos humanos. ae n:rormacào e ~e oianetamemo do Senado Federai 
como um rodo. em amcUiaç:lo corr representantes oas umaades envol\1-
das A ela comoete espec1aimente ~ elaboração do piane~amento esrratec~
co ::!tra\ es de um orocesso (onrmuo e ~lstemanco ce JmeciDar muaanças 

nrando vantagens das oporturudades oue surgem. exarnmando os pontos 
fortes e fracos da organ1zação. estabelecendo e comg10do cursos de açào a 
:ongo prazo 

~) ~o ámbtto operactonai. ou seta. na Jmoiemenraçào das 
normas emanaaas da C omtssào Dtretora. a Aamtmsrração da Casa reger
se-a oela proflsswnal!zação da gerénCJa. \la espectaltzaçào e aoertetçoa
mento. \tsando ao pleno oesen,otvtmemo de lideranças e capactdade ge

renctal 

5\ Yaionzaç:1o ào ser.1aor nas dtmensões proflsstOnai. so
Cial e humana. tendo como carro--:hefe a formação proiisswnai1zante. a 
rectciaeem e o rremamento. re{ormuJaçào d.os nr" e1s de funções corrussiO
naaas. -comoanbtitzando-as com a real hierarqUização das responsabdtda
des e compiexJdades das aectsões e taretas. 1mpiememacao ae proJetas que 
contemplt!m a mott\·acao ao Sc!fVIOOL acopiando o piano de carre1ra com 
uma oonnca deflmàa C!:! .1dmassào. aesen\OI\lmemo. a10caçao. a\auaçao 
~e aesc-mpenno e recompensa uo scr.·Jaor 

6, As estruturas c! SIStl:!rr.as ooeracJOnais .:: ce .J.Ssessorarnento 
ser3.o onemaaos para o oom aesemoenno ;13 mJssao u.o S.::naoo. ou ~.::Ja. 
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onemaaos prec1ouameme pra a açào dos senadores. tanto no plano leg~s
tam o , P!enano. C omtssóes. ~te 1. quanto no poill!co-parlarnentar 

1 Gaometes 1 

") Redefm1ç:lo das ambUiçóes da D1retona-Geral como or
~:i.o ae e\ecuç:lo e cooraenaçáo centrai da AOmtmstracào 

81 Re\itaiiZaç:lo do Conselho de .-'\dmtniStraçáo como orgão 
ccnsul!J\ o da Dtretona-G~LJL cJm o ob1etJ\ o de asse~rurar uma v1sào har

r.Jomosa para a 1mpiememaç:lo aos pro,'famas e proJetas para a msl!luiçao 
como um rodo 

Q \ -'\po1o a adoçáo ua ~estão descenrrailzada e a lo~ca da 
-\dmm1srraçJo \ rsando J Jllte~rraçao uas untdades admtmstrJ.tl\as e co
panJCJ~açao nas decJsàr:s 

I ú) tn\ueamento da maauma admm1strama absorvendo 
-:"\lln~u1nao runamuo. 1ncorooranao ~ :-eauzmdo a estrutura. tanro em nJ
' e1s merarqUJcos. quanto em numero de umdades admmiSlrauvas. levando. 
por consequéne~a. a reduçáo de custos e a matar ericu:ncta. eíicacta e eie
t:\ldaae nas açoes aammJstratJ\.J.S 

I I) O mswno bas1co - a mformaçao. que pode ser leg~siau
' a. admm1srrauva. processual ou !actual - receoera atenção espectai. com o 
obtem o ae arualtzar e operaciOnalizar novo~ conceitos e metades para a 
Mea. fazenao com que a potmca ae mrorm~çào e o seu tratamento SeJam 
caoazcs Je colocar a dtspostçâo aa mstJruJçào mdtcadores de toda ordem. 
.:onll:l\ ets. J.[Uallzados c: com cxnema r.aptaez Ltg:ada dtretamente a Co
:cus;áo Dtrerora como orgào ae assessoramento supenor. a Assessona de 
?lane.:amemo e .'v\odemJzaçào AdmmJstrauva devera cwnpnr as funções 
~' uma com1ssao de alto nl\el para coordenaçao da polmca de miormaçào 
~o Senaao. caoendo-lhe oropor dtremzes e poimcas para o arendunenro 
>.!as necesstdadc:s ue mionnaçào no ãmouo da msuruJção. em anH;:ulaçào 
..:vm os dt..,ersos orgaos u~uanos da mformaçào 

U traramemo c: J. tndexaçào da mformaçào deverào ser fe1tos 
Jc: ~·::>r.na Jesc~r.TrJltZ.JUJ.. lllretJmente oor tvdas as un1àades do Senaao 
~e::eral. ranw UJ areJ ie~Y!siatt\3. como da aammJstrall\3. acordo com as 
l~~m.:ls c.:::;rao~iectu.as pelo Pl.:mo c.c- ir.r"onnaçào. apro\aao peia Comtssào 
0"erora 

I c, C vmpe:e a Assessona de PlaneJ3memo e :V1odermzaçào 
-\ommJstrati\ a a coordenaçao do Plano .-'\!lua i da informação. amculada 
com a Subsecretana d.: lnformaçoes e PesqUisas e as Consulronas le~sla
·:\3:: .;~ \HcJ.mc:nro Publico c: de: F:scaltzJ~jo_ as quats (.1D~rao a gerêncta 
-.::o::> D:--:r.cJ~JlS Dan~ OS UC' ..;Ju.o~ JU S~llJJO r <:dto: r a! 

i 31 Cabera J.o ?ro.Jasro:n. uma umdade cum auronom1a su-
2<!!""\lSlonada e romececora ...:.: Jp01o ~~cnoto::1co tunc:onanao como um 

">Ci\lÇO-meJo e nao ...:omo um r:m .:m SI mt!smo. ::1~.iJptaco a llO\a e-strutura 
r:.:.H-:!ZJ.C!Ol13~ prO\ C'f 0:'1 lnC'I~'"' ~JrJ 3 ,lOC::';)CJ0nJ.hZJ.Ç.io d~.,) ?!ano de in

' Jr.r.J.CJO 

. 41 t_ ;:tt-lc.)çJu UJ:-. .1;-::.:b aummbtra.:t\.1S. :h.' te :noilcadas. \ t
•. Jio.;u J. \.Uil:..!tltll~.JO Jt: \!ln lltli(O ~)f~J0 i..l:!!ltrJIIZ.::H.lO para J::i Jtl\ld.Jdc!S

"t1C'10, trc-1/l..lm.::Hu. oc.:~:::.0dJ. ~umora:::.. patnmomo et.: J. uc.:rxando as maren

..JS·c~::na~ :...-raric.J~ r:: ,'::- r;:JuJDJ.J:l~:•l, :') ...:..: mrl)nnJ::cas oJrJ ...,~;.:m J.l.llnlllb· 

::-JCO:) O~IOS Vfi!;)O:::. r::::.pC(IJb. r.:SIJt:...:ll\1):::. 
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:c;c.c::!n.::c:".U.:l entre a oc~tlt!C:t ur.: :-c.:urso:> humanos. o ptano oe cane1ra c! 

a r~:-:-:l1;,cracJo 'blnelo um .:i•mJ ur~:mtZJCIOnat fa\·ora\el 

t11 .:-:-.2';Jr.:J...:.:::,, ...!~ :~ :;.•~"TJma de uuattUaJc: total. buscan
_:..; .:.:;.:::--:~:c~:J:- ~c:"":'":"",Jn~:"ltC:-:-'.~::~c ,' JfU\}utO Ja:> JJ\.CrSJ.::> unH.lJ.dc:s ad.mml:::i
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Toda a formulação da no'a estrutura orgamzacJonal do Se
nado Federal aue contempla a redução de um nJ\el hJerarqUJco 1seçào1. 
passando de cmco para quatro nJ\ e1s inerarqutcos - Dtretona-Geral. S;:cre
tana. Subsecretana e SerYJÇO - te' e como obtetJvo atenoer as orem1ssas 
bas1cas tendentes a s1mpitficaçáo. ma10r a~ltdade co processo dec1sono e 
fonatec1menro da aurondade gerenc1al Atraves da agiuunaçào de roaos os 
or~àos-meto da msmutçâo sob a autondade d!feta do dlfetor-geral e da; 
un~aades Jammtstra!I\'JS rl!!ac10nad.as c um a Jrc:!'J. k~tsiart\ a soo o coman
do da Secretana-Geral da \lesa. te' e-se o claro proposno de fonalecer o 
or~ào de coordenação ~era! da . .>..dmm1straçào Por outro lado. com a cna
çà~ da Assessona de PlaneJamento e Modem•zaçào "Admm1srram a e do 
lnsmuro Lel!lslauvo Bras•letro. te' e-se comó obtemo um o1ano ae desen
·,ol\lmenro dos recursos humanos. yue mclua pro:,.'famas de tormaçáo. ca
pacnacào. tremamento e aperfe1çoamenro ·dos ser. 1dores e pro~'famas de 
desenvoh1memo gerenc1al ~ planeJamemo estratet."JCO 

Por seu rumo. o Instituto le>."Jslamo BrastleJro ae'e mcum
btr-se do Plano lnte!!rado de Trem amemo d~s recursos numanos do SemJ,, 
Federal. notadamen~e na quaiJticacào <lo coruo nmctonal para ooe~ar ,,, 
sistemas mformattzados Com h~0. ~\·Jtara ser ma1s um3 c:scota acaacm:c2 
1mpedmdo os proJetes parcJJIS Je rremamenro. como rraaJcJonalm.:nte 'ern 
:-;enao d~sen\OI\ldos na C.1sa. mm1strados ;Hra\es Jc:: um ~nsmo con\t:ncl
onal e meficaz. não \Oirado parJ o ~umpnml!mO a,,:; <!ncar~os do ~ç-nJ.Uo 
F.:áeral 

Ponanto. JS JUer:tçót!s oropostas estão centrad=:.s nJs premJ-.
'as .:1c 31.!1ilzaçjo d<! processo:> :>tmphticaçlo de l!:ilnnuras c tunakctmr!nt,• 

da auto~dade l!erenctal Jusnficanvas especificas quando couberem serão 
apresemaaas e;;, sequénc1a as modtficaçóes propostas 

Orgàos de Assessoramento Supenor 

1.1 Secretana G~ral da Mesa 

1 1 1. Alterações Sugendas 

a1 Cnaçào do Ser.·1ço de Apolo a Consethos e Orgãos do 
Parlamento. cuJa atnbuJçao sera orerecer o supone ao runcJonamenro ae 
or~àos e conselhos cnados por proJeto de resoiuçào. por norma constmKI
on~i ou por derermmaçào legai e aue rém seu tunCJonamento aeoenaenre 
do Senado Federal 

Jusnficanva Como não ex1ste orgão do Senado na arual es
rrurura e com tal ambutçào. a cnaçào desse ser.1ço \tSa uotar a Casa de 
me10s de desempenhar o supone aos orgãos refendas < con~eneres que 
>enham a ser cnados 

b) Fusão das Subsecreranas de Coordenação Le~,~siatl\a c:o 
Senado Federal e do Concresso :-,iactonal na Subsecrerana de Coordenaç:lo 
Le~'1Siauva. com a manur~ncào do Ser.·1ç0 de Coordenação leJ,'1StatJva do 
Se~ado Federal e Sef'.1ÇO ae Coordenação Lepsiama ao Cong:resso '.aCI
onal 

Jusnficanva Tal proposta obedece a dtrernz 1a enunc1aaa de 
promover a racJonahzaçào. com o melhor aprovenarnento jos recurs0s Ja 
JnstJrutçào 

c) Extmçào das serumtes umdades Ser.1ço cie Coordenac:io 
de lnformanca. Ser.1ço de Esrat;suca.: Ser.1ço d.: Cvmerenc1a e Re"sjo 
da dt'"al Subsecretana ae C oordenaçào le"tsiam a ao S.:nado F .:derJl 
Ser.Jço de Coordenação Je lnformatJca. Se"JÇO de EsranstJca" ~<:r.Jço 
de ConierénCJa e Re\Jsão da Subsecretana de Coordenação Le,:JSian'a ~o 
Congresso ~ac1onat e Ser. tço ae C voraenaçáo de In!ormatJca aa Subse
cretana de E,peaJente 

Jusnficau\·a As an\1dades de 3po1o aarnmtstratl\0. (Omo 
'lOr.T:a L!e:-ai. se:-ào m~..:orporaaas ao~ ~aotne!es. cabcnao-.nc:s ;:>rJ\er os rç:~ 

cursos demand:tdos p<!!as llllld:lde..;, ""oorll:nauas í)or outro :aClo 3:!1 Jlt\ I

dades relac 1onadas ao supone de nltcmnJ.çJo -:.~r :lo ~H:;antz.Jaas. pro' IOJ:s ~ 
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man"cas arra\es de procearmenros ""a" ~ propnos. aeflmdos para toda a 
·nstltutçao 

dl Ext:nçáo da Secretana Le(!lslama !\lnculada a Dtretona 
Jeror· e rramierencra das Subseuetanas de Ata. Comtssões e Exoedtente 

1 '•lncuiaaas a Secretana e:'(tlnta) oara a Secretana Gerai da Mesa 

1usnficanva ~os Je,anramenros realtzados durante a iase 
:Jrer:rn:nar ao Projeto de Adequação do Modelo OrgJJuzactonal do Senaao 
~ cd.era1. h a elementos suf1c1entes para constatação a e que não h a necessl
Jade ca Secrerana Leelsiau\a e de que e mconvemente a mdusào das all
'•ldades uesempennad;s oeias Subsecretanas no àmbtto da Dtretona Geral 
" recomendação de proceder a exnnção da Secretana e a vmculaçào das 
Suosecretanas que compõem a Secretana-Geral da Mesa pode ser venfi
caaa no relatono elaborado pela propna Secretana Legtslanva. no relatono 
ao Grupo ae Traoalho de Rc:orma e \1odermzação do Senaco Federal e 
nas miormaçoes oonaas nos "orkshops 

e 1 Cnaçào ao Serv1ço ae Re!!Jstro Taaurgrarico em Plenano 
c Jo Ser.1co Taquurraiíco em Comrssoes. pass.anao a aesempenhar as arn
:J"rç6es cas seç6es ae Acompannamento e Decriraçáo em Plenano e de 
"-compannamento e Decriraçào em Comrssóes. oem como ao Serv1ço ae 
R.ec~stro Taqurgrafrco. a serem exumas 

fi Cnação do Ser.1ço de Apmo a Comrssões Temporanas. na 
S"bsecretana de Comrssoes. passanao a desemoennar as arnburçóes atu
aimeme e:xerc1aas pelos Sen.1ços ae Com1ssóes ~11sras e ae Com1ssóes 
'::spectJJS de lnquento. a serem e"<tlntos ' 

c Ad\OCacra ao Senaao 

Trans!onnacáo da Ad,ocacra do Senaao em orgão de asses
--..::ramemo J.a D1retona-Ge:rat. no iu~ar da atual cona1çào oe asse:ssoramen· 

-c:>enor da Cornrssáo Dlfetora do Senaao i'eaeral mamenao o seu 
~:ua. Uaomete 

J usniicall\ a de acordo com os levantamentos realizados. a 
::->nc:Dar a"'Dutçáo ca "-d,ocacra do Senado tem srdo a de emmr parecer 
criG.CC "8' orocessos admrmsrramos do Senado encammhados pela Drre
:r..::! ~.._c:::: t'~m .:2mo oresrar assessoramenro mndtco a Dtrerona-Geral 
~ :-r·::'\:~aaJmcme ':!'U 0 o oa cemancta de servtços- ore:stados pela Advocac1a 

-: .~r:.;;:....:J .1J i.J1re::x-:a Cera •. consurumoo·se no seu mawr usuano. o oue 
·~~e=~ ~.c:nc:r.IO:) ~ara m01car a sua \.lnculaçào a1reta 

:; Secretma de Cornunrcaçào Socral 

a 1 T ransformaçáo da Secrer:ana de Comunrcação Socral em 
,- corc:tenaaona-Gerar ae Cornunrcaçào Soctal 

Justrticatrva -:-ai transformação tem por íinaitéiade oferecer 
u.:-:-:a c:s::--...:TU:"J. ::r~a:1lZ.1Clona.J ma1s ie\e. wna vez que as uruaades aormms· 
""'"''as :caorcrunais - Secretmas e Subsecretar1as - pressupõem funções 
ac.:r.::mrrall,as que neste caso. poaem ser atnbUidas ao Gabmete da Co-

b 1 E 'trncáo da Subsecretana àe Drvulgação. bem como de 
:.::c.os J:::. se:..~s ser.1ços e seç~s. cu_1as ambuJçêks passam a ser aesempe
c_ca;:as o~ ;a, cooraenações a serem propostas a segwr 

c, C naçao aas C oorder.ac5es Agencra do Senado. jornal do 
,er,aao :<.adio Senaao. TV Senaao e Relaç6es Pubircas 

J 1 C nação áos Ser.1ços Produção e ?esoursa e Transmrs
>JC sCJbora:naacs a Cooraenaçào .-\gencra do Senado. ?roauçào Jornalrstr· 
ca e ae CcrcuJaçào e .. vcui\O. suoorà:naaos a Coordenacào Jornal do Se
r:aco ?roauçào oe T\' :-v a C aDo. Ed1çào e Cenrra.t de V1àeo. suoordma

oos a C ooraenaçào TV Senado. Recepção e C ontatos. Pesqwsa e Plane
·'amenro. suoordtnados a Coordenação de Relações Publicas 

Jusniicanva O consrderavei crescrrnento das at1V1dades aes
'"''2· '>lJas oeta C.:>mumcacào Social ào Senado. bem como a drversraaae 
:~ 3.~~\--:aaaes maJcam a necess1o.ade ae s.e reiormwar a esrrurura ao or~ão. 
, ::r: a cnaçao a e unraaaes responsa~rs por caaa produto ou grupo ae pro
..:utos anns 

1 4 Assessona de PlaneJamento e Modmuzaçào Admmts-

trama 

a) C nação de orgão tecmco em mvel de assessaramento se
penar. tendo como arnburçào a forml!iaçào de polmcas e arremzes aarn1· 
nrstranvas para o Senado Federal nas areal' de plane_ramento e orçamento 
mformaçào. recursos humanos e mO<lernrzação adrnrmsrranva. a fim de 
alimentar os trabalhos desenvolVIdas no ámtmo do Conselho de Aamrnrs· 
traçjo. para decrsào da Comtssão Drretara do Senado. bem como prestar 
assessoramenro a Comrssão Drrerora em assuntos dessa natureza 

Jusnficanva A pamr das rnfonnações constantes do relatano 
do Grupo de Trabalho de Reforma e Modenuzação do Senado F ederat e 
aos levantamentos realrzados nos workshops promo,1dos pela Fundação 
Gerulro Vargas. constatou-se a ausencta de orgão. a mvel de asssessora
mento supenor. para formular propostas de pohtrcas rnsnructonaJs 

1 5. Consultona Le grslaova 

Mannaa a mesma- esrrurura. Ja que a Subsecretana de lnfor· 
mações. cnada por rransformaçào da Subsecretarla de Analise. permanece 
na Secretarla de Informação e Docurnen.açào 

1.6 Consultona de Orçamento Pubhco 

Exnnc;ào do Serv1ço de Apoto Admrmsrranvo e alteração de 
denorrunaçàa da Consultona de Orçamento para Consultona de Orçamento 
Pubhco 

2. Orgão Espectai 

Representação do Senado Federal no Rro de Janerro 

Exnnçào da Reoresentaçào do Senado Federal no Rro de J a
neJro. conforme recomendação do Grupo de Trabalho de Reforma e \1o. 
aernrzaçao do Senado Federai e decrsào da Comrssão Drretora 

3 Orgãos Superv1sronados 

3 1 Insnruro Legrslanvo Brastletro 

C nação do l:lsnruto i.e!!Jsianvo Brasrierro por rransformaçào 
J~ C desen. que tera como ambutçào a concepção. execução e avalJação 
dos :::-o~Tamas ae caoacnaçào e oesenvotVlmenro ae recursos humanos ae 
nJ\e:J esrrare~tco tconsultores e ~eremes1. bem como promo\er programas 
je esruaos avançados em convenro com outros oarramemos 

Justtticaova Atender as prerrussas reierenres a proiíssronali
zaçào tecnrco gerenctal dos recursos humanos da Casa. oem como da 'a
lonzaçáo ao serv1dor nas dunensões proiíssronal. soe tal e humana 

3 2 PRODASEN 

:; 2 1 Manutenção do Prodasen. com alterações na esrrurura 
da D:retona-E,ecunva. para adequar o or~ão as transformações constantes 
na area ae míormanca 

3 : 1 1 Esrrurura proposta para a Drretona E.,ecutl\a Gah1· 
ne:e. Assessona. Geri:ncra de Projetas e cmco àmsões. a saoer Banco de 
Dados. Supone ao Usuano. Tecnologra. Operação e àe AdmnustraÇào e 
Fmanças 

Jusoficauva. Oferecer ao Prodasen uma esrrurura orgamzacr
onal que iavoreça o desenvoivunento de novas tecnologras de mionnaçào 
para o Senado F edcral 

33 CEGRAF 

3 3.1. Transformação do Cegraf em Secretana àe Edttoraçào 
e Pubhcaçóes subordmada à Drretona Geral aue, de forma complementar 
as atrVldades mdusma!s que J3 desenvolve. absorvera as amburções da 
Subsecretana de Edições T écmcas e da Subsecretana de Anars. arualrnenre 
suboramadas a Secretana de DocumenTação e lniormaçào da Drretona Ge
:al 

b) A Secretana de Edrtoraçào e Publrcacóes sera composta 
aos se~umtes orgáo< Gabmete. Servrços de Atendrmenro ao L'suano. 
Contrat-e de Quahdade. Expedrção. e de Adrmrusrração Económrco-
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F mancetra e qua!l'O Subsecretanas. a saber lndusmal. Apo1o T écruco. Su
pnmemo de Matenas Pnmas e de Ed1ções T ecmcas 

J usnficauva A altemanva apresentada resulta em vantagens. 
como a redução de custos de sei"VIços de ad!mmsrração em dupiJcau 
!pessoal. compras. finanças e conrab1hdadel Não se pode detXar de men
Cionar o 1mpacto que a veloc1dade 1ecnolog~ca tem causado neste npo de 
am1dade. com exrrema redução e Slmpld'icaçào dos serv1ços. como um •m
ponanre iawr para a dec1s.à0 por esta altemauva 

4 Dll"etona-Gcral 

4 I Orgãos de Assessoramemo 

a) T ransfonnaçào da Advocacia do Senado em orgão de as
sessoramemo da Dll"etona Geral. conforme apresemado no nem 1.2 

bl (nação do Semço Central de AtenciJrnento ao Usuàno 
vmculado d~retamemc a D~retona-Geral 

c l Extmçào do C edesen. cuJas ambu1ções s.ào d!smbuidas 
entre o Instituto Leg.slauvo. a Assessona de PlaneJamemo e Modemr.z.açào 
Ad!mmstranva e os dem3ls orgãos de recurws humanos do Senado Fede
ral 

d) Extmçào das seções subordmadas aos Serv1ços de Tele
comurucações e ao Semço de Ad!mmsrração de Res1dcnc1as Ofic1aJS vm
culadas a D~retona Geral 

e) Transformação da Seção de AIIVldades Externas em Ser-
VlÇO 

f) C nação aa Assessona T ecmca ,,nculada a D1retona Ge-
r ai 

g) Cnaçào de Com1ssóes Espcc1ats de LICitação VJnculadas 
a D~retona Geral 

h) Vmculacão do Conselho ae Adrmmsrraçào como orgão 
de assessoramento da D~rerona Geral 

~ 2 S~cretar1a de Documentaçáo e Informação 

a 1 T ransfonndf a Subsecre1ana de .'\naitse em Subsecretana 
de !niorm~ç:lo 

bl E~unção da Subsecretana de Ana1s. com rransferenc1a 
das anv1dades ~o ~er..1ço de Ana1s. 'mculado a Subsecretana de Ed1ções 
T ecmcas aa S"retana de Eànoraçào e Pubilcaçào 

c l Exunção do Semço de Controle de Inform~ção da Secre
tana de Documentação e Informação. bem como de todas as seções 

d) Cnação dos segumtes semços Arqurvo H1stonco e de 
Arqmvo de Propos1ções e Publicações. Vlnculados a Subsecretana de Ar
qUivo. AqutsJçào. Atendtmemo ao Público e de Class1ftcaçào. suborama
aos a Subsecretana de B1bhoteca 

4 3 Secretana de Serv1ços 

4 3 .! Alterações bas1cas propostas 

a l T ransformaçào da atual cenommaçào de Secrerana de 
Sel"\1ços Espec1ats para Secrerana de Ser.. 1ços 

b) Exunçào da Subsecretana T ecmca e Eletrómca. de seus 
Servtços Tecmcos de Produção de Vídeo e de Coordenação de Aud10. bem 
como de todas as Seções 

c) Vmcuiaçào do Ser..·1ço de Coordenação de Aud!o a Sub
secrerana de Sel"\lÇOS Gc:ra1s 

~ 4 Secrerana ae Admm1srraçáo 

al Transformação dos cmco Ser..1ços arua1s da Subsecretana 
de Admrr.1straçào de Pessoa i t Cadastro FunciOnal. Re~srro. Instrução Pr0-

cessual. Sei~o e Recrutamento de Pessoal e de Conrrole de lnamos1 em 
quatro Semços. a saDer· Apoto T ecmco e Admmtstração de Cargos e F un
ções. Documentação e ArqUivo. Pagamento de Pessoal ·e de Aposenraaona 
e Pensões 

b) A Subsecrerana de Compras. Contratações e Ahenaçó<> 
passa a se denommar Subsecretana de Compras e Contratação de Ser..,_ 
ços com os se~'Utntes serv1ços Com1ssáo Permanente de LJcuaçào. Plane
lamento e Controle de Compras e Contratações. Apo1o Tecmco a Com
pras. E 'ecuçáo de Compras e de C omrataçào de Ser..·1ços 

c l A Subsecrerana de Adnumsrração de Mat.tnal e Parnmõ
mo passa a rer a segumte ~trurura de Serv.JÇOS Admtn1srração do Pam
mtimo_ PlaneJamento e Controle de Matenal. Almoxanfados e de Controle 
de Qualidade 

d) A Subsecrerana de Admm1srração F mancerra passa a ter 
a se!11Jmte estrutura de Ser..·tços Apolo Tecmco. Admtmstraçào Fmance1ra. 
Admmtsrraçáo Orçarnentana e de Conrabthdade 

Jusllflcatl\a As alterações propostas ,,sam preparar a esrru
rura organizaciOnal da Secrerana para o func1onarnenro dos Sistemas e pro
cessos nas arcas de recursos humanos e de aà!mmsrraçáo de compras e 
marenai constantes da proposta no âmbuo do proJeto de consultona con
tratado 

Alterações de carater geral 

5. 1 Exunção de todas as seções Vlnculadas aos ser..1ços ao 

Senado Federal 

Jusuficam·a Foa constatado por todos os ievamamenw> 
eferuados e •elatonos receb1dos que o excess1vo numero ae nl\eiS h•erar
aurcos tem representado arrave obstacuio a busca de ef1crenc1a no desem
penho das ai!VJdades do Senado Federai ~o que d1z respeno ao mvel de 
seçáo a e~1stcnc1a de mumeras un1dades com auadro de pessoat na owem 
de apenas dots a m:s pessoas ~uma pro' a cabal de sua ITTele,ancJa 

5 .2. l.ncorporaçào aos !!'lbmeres das Subsecretana.s das am
butções admuustranvas exerctdas por seções de adtrurustraç4\o e)(ti!IW peta 
medada proposra no uem 5. 1. sem awnento de despesas 

Asstm sendo e com a ceneza do dever cumpndo. esperamos 
contar com o apo1o dos nobres pares para a aprovaçào deste ProJeto que 
conrnbwra para o fonalectmento e apnmorarnento de nossa lnsntu1çào 

Sala da Comtssão Dtretora. 18 de novembro de !996 

Senador JOSE SARN"EY- Presidente 

Senador RENA...'! CALHEIROS- Relator 
Senador TEOTÓNIO VILELA- I' V1ce-Presrdente 
Senador LEVY DIAS- 3' Secretano 
Senador NEY SUASSUNA- Suplente 
Senadora EM1LIA FERNA...'IDES - Suplente 

Anexo I 

Cargos em Corrussào e Funções Corruss10nadas da urudac~s ad-, 
mtmsrran,·as do Senado Federal IFC-7 a FC-10) 

l~ Canzo-s rm (ol.lllSsio 

j Denommacào I S1mooio ".:~de Car2os 

- C:uorcenaaor-0eral de Comwucac:lo Soc1ru FC-9 01 

- Dlietor de Coordenacao FC-8 05 

· Cheie do Cerunorual da Pres!(iencaa FC-8 01 

1- Assessor :8 



532 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

~I mOCHO ,..., je C J.nzos 

"C-IO ,)I 

0(-10 J I 
FC-9 rJ ~ 

FC-9 rJt 

1 - \.... Jn~uaor--ve~ J.c: L.Tça.rnento ?'-JOilCO i:C-'1 
FC-9 )l 

r C-& 

:-C ~nsullor-A,jlu.ntc FC-8 
FC-8 ): 
O(. o 

I- L ie:e ue '::lC:r>.lçO :=c. ,. 
O(. . 

-\DUO I! 

Cargos em ComiSs.ào e ru..nçóes ComiSSIOn.aaas do PRODASC.:.. 
FC--a~~-~~ 

1- Cary01 tm comt~!.ào 

:)enomanacao S1moo1o 
;c.· Jj 

2- Fuacóes Comwtocu.du 

Dcnommado Stmboto .....,..., de Lr~os 

FC-9 
i - Dm:tor Clc Dt'Jlsão FC-8 os 
- "'sscssor..Chefc O(.g ,J I 

- Chefe áe Gabmcte Ad:mmlstr2rtvo O I 

, - Chete d.c Servtço FC-7 lo 

i- .l.,.ssJstente oe D1retor o c .. ·)4 

1- Ass.ess.or FC--

ADCJ.O III 

Cargos om Co1111~ e Funçóes (O<!USSionaàas do IBL 

l-C• 
Stmoeto 

- D1reror- E 'tecuuvo rC-9 
;;c.g 

QLADRO DE TOT-\LIZACÁO 

I · CERl.'\tONIAL DA PRESIDtNCIA 

PROPOSTA 

11· SECRLTAIUA-G[RAL DA :lti:$A 

PROPOSTA 

J Gat:nnet~ 

:6 5emcos 
.: S uos.ecrcuru.s 

I· 

III - CO~St:LTOIUA LI:GISLA TTV A 

:JROPOSTA 
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V • COORDlNACÁO-GlllAL Dt COMt:!'óiCACÁO SOCIAL 
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: Suo=retan:u 5 C ooraenaoonu 

\1 · SECRJ:TAIUA Dt CONTROL[ NTI:JL"'O 

'fl.U ?ROPOSTA 

! Gabme<e 

'Seçón 

\IJ. -'SSESSOIUA Dl PLA."'[JA~t~TO [ ~OD[R."ii.ZACÁO 

ORGÁO \,0\0 · ESTR.L11..1V. -' SER DE~IDA PELA CO~!ISSÁO DI
R.ETORA 

vm- DIJU:TOIUA-GI:IlAL 

'TL .U ?ROPOST' 

CEDES EN 
62 Se1"1.1Ç05 

137 Seçóa 

.1 C oorarnaçón 
' 6 S ubsec:retanas I 1 4 Sub=retanas 

I I Ad\IOC<ICIOI. 

! Asscs:s.ona T ecmc~ 

L'( • PRODASL"' 

?ROPOSTA 

C onse11to Su~XtVlsáo I Conselho SuoeMsáo 
: Gao~ne1e J 6 Gabtnetes 

~ S~n.lÇOS 16 Serv1ços 
: C coraenaçao 

'{ -IIL 

~!'.OPOSTA. 

I Consellto Suoer.1SáD 
1 Dtteton.a .. txccWlva 

Gaomete 
.I L .x>raerw;ón 

I 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Devido 
ao adiantadc da hora e em virtude de ainda termos 
que ler os demais destaques, suspenderei a sessão 
por 5 minutos. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa ás 14h42min, a sessão é reaberta 
às 14h46min.) 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ney Suassuna, suplente de Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Está 
reaberta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Sr" 1 il Secretária em exercício, Senadora E mi lia 
Fernandes. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 39, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do art. 300, VI, do Regi
mento Interno, a votação em globo das emendas n2s 
4, 5, 9, 21, 38, e respectivas subemendas. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador Renan Calheiros. 

REQUERIMENTO N2 40, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, do inciso XV do parágrafo único do 
art. 1 o e art. 41 da Emenda n2 1, a fim de serem 
incluídos na estrutura da Secretaria Geral da Mesa 
(parágrafo único do art. 11) constante do Projeto 
de Resolução n2 118, de 1996, que altera o Regu
lamento Administrativo do Senado Federal e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Romero Jucá. 

REQuERIMENTO N2 41, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 312, alínea d, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, dos artigos 52, 53, 54, 55 e 56, da Emenda 

Substitutiva nº 1, a fim de substituir os arts. 45 a 47 
do Projeto de Resolução nº 118 de 1996. que altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador Edison Lobão. 

REQUERIMENTO N2 42, DE 1.~7 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, do inciso III do parágrafo único ao 
art. 11 O e art. 113 a 117 da Emenda nº 1, a fim de 
substituir o inciso III do art. 128 e art. 131 do Pro
jeto de Resolução nº 118, de 1996, que altera o 
Regulamento Administrativo do Senado Federal e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão- Roberto Requião- Valmir Cam
pelo. 

REQUERIMENTO N2 43, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado da emenda n2 3. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 44, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 313, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque para votação em 
separado das seguintes partes da emenda nº 4 
apresentada ao Projeto de Resolução nº 118, de 
1996: 

- Art. 197 
• ... servir de ligação em assuntos de 

sua competência, entre a Mesa e os órgãos 
Senado Federal, a Câmara dos Deputados e 
outros órgãos públicos .. ." 

- • ... integrar, na qualidade de membro 
nato, o Conselho de Administração e o Con
selho de Supervisão do Prodasen .. ." 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997 -
Bernardo Cabral. 



534 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

REQUERIMENTO N2 45, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado da submenda n2 4. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 46, DE 1997 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado da emenda n2 7. 

Sala da Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 47, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requetro destaque, para votação em separa
do, da emenda n2 9. 

Sala das Sessões. 16 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão. 

REQUERIMENTO N2 48, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da emenda n2 17 (su
pressão 11, art. 181). 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 49, DE 1997. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requetro destaque, para votação em separa
do, da emenda n2 18. 

Sala das Sessões, 1 6 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão. 

REQUERIMENTO N2 50, DE 1997 

Senhor Presidente. 

Requetro. nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado da emenda n2 26. 

Sala das Sessões, 16 de Janetro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 51, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais. destaa:.Je 
para votação em separado da emenda nº 37 . 

. . 
Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -

· José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 52, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado da emenda n2 38. 

Sala das Sessões, 15 ae janetro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE iNey Suassuna) :. Ge 
acordo com os entendimentos firmaaos. a mo.té;ic: 
constará da pauta da próxima terça-feira. D2.:2: d 

continuação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (f\Jey Suassunã' - i1,:m ~:: 

• PROJETO DE LE1 DA C.ÂMA.RA 
N2 62. DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia ncs termos Gc 
art. 172. I, do Regimento !:;terno) 

(Tramttana~ em con:~.mtD com o ,;,: o.:~
to de Lei do Senado r:Q 154. c e : 1~15'; 

Projeto de Le, Ga Cárna~a t:~ :J2. r:~ 

1995 (n2 1.164/91. na Casa de O~igern1. :.J::O 

iniciativa do Prestdente da Repuolica. que 
dispõe sobre as sanções penats e aaminis
trativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio amhtente, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob nº 5. de í 997, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. favorá
vel, nos termos de substitutivo que apresenta. e pela 
rejeição do Projeto de Let do Senado nº 164. de 
1995, que tramtta em conJunto. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais, Relatara: Senaaora Marina Silva) 
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O SR. PRESIDENTE { "''ey Su8S$una l -
~a awêncLa eventual da Senadora Manna S1tva. concedo a palavra ao nobre 

Senador Jose Eduardo Outra~ ... ....._ -•·"'- -t~- .... • 

O SR. J'OSt EDUUDO DUTltA ( P'!'-SE, Para eml.t..l..r parecer.) 

- Sr. Prasl.dente, Srts e Srs. Senadores, a Senadora M&rlna Sl.lva, 

Relator a deste pro )e to, entregou prazo 

reg.1111enta.l. Ocorre que S. Exl, hoJe, estA em ml.saAo aprovada por 

cozru.ss&o desta Casa. s. Ex• ern VJ.aqem ao sul do Para., mot.J.VO pelo 

qual S. Ext nAo poder.t. fazer a lel.tura do parecer, e pedl.u-me que 

O fl.Z8SS8. 

Trata-se do parecer da CoDu.•s&o de As•untoa Socl.al.• 

para o PrOJeto ele LeJ. da C&mara nll 62:, de 1995 (Pro)eto de Lel. n'il 

1. 16 4, de 1991, na C &na r a dos Oeputadoa) , de aut.on.a do Pod.er 

Execut.J.vo e que d1.spóe sobre as sançOea pena.1a • adla.l.nl.st:rat:.lvat~ 

der.lvadas de condut.as e at.lvl.dades laal.vaa ao me.10 a.tn.taente, c: da 

outras provtdC:nctas. c sobre o ProJeto de l..c1 do Senado n'"' 164, de 1995. que altera os aru 

27 e ).4 da Lc1 n° 5.197. de J de Janeuo de 1967. que dapóc sobre a proteçáo à fauna. e dá 

outras prOV!dC:ncla.s. 

O parecer da Senadora \ianna Sdv~ ~ovação dos refendos prOJCtos 

na torma de um subsmutrvo aue aorescma. e peçOI"SCJa considerado coma lldo . 

. \1u1to obngado 

~ 0 SEGUINTE O PARECER DA SENADORA NARINA SILYA 

PARECER NQ , DE 1996 

Em subsunnçio I COMISSÃO DE ASSt.;NTOS 
SOCIAIS. sobre o Pro)<tO i1e Lc• do Câmat2 n• 62. ile 
199$ (ProJCU> d< Lc• n• 1.164. d< 1991. ,. C.irrwa dos 
DepuliOOS). de .autona do PodcT Exccuuvo. que .:hspõe 
sobre as ~çóes penw e ~n:uo.uuauvu denvada.s de 

condutu e atiY!dõwies lestvu ~ meao unb1ent.e. e da 
outns providencias. e sobre o ProJeto de l..c1 do Scnaao n" 
164. de 1995. que a.lt.era ~ ~-~~e 34 da Le1 n" 5 197 
de 3 de Ja.DCU"' de t967. que d1s.póe sobre .1 proteçio a 
f~n.a e d.a OUU"aS prov1áCDC1a.s. 

RELA TORA Senaaora :\1ARI:"A SILVA 

I - RELA TO RIO 

Ye• • esta Casa, para analtse ~ deitberaçào. o ProJ~tO ..J.t: Li!: 
da Cãmara n° 62. de 1995. que ·OJ.spóe soore as :;ançóes penats c: aàmm.Lstratt\J.S 
denvaaas de condutas I! aU\laades iestvas ao meto :unbtente. t: Ja uurrJs 
proVldênctas ·. em rr.unnaçáo com unta com o PLS n-' 16_._ J.t: l995. de :lU tona Jo 
Senador jose B•anco. que ··am:ra os amgos 2-; ~ _, .. da Lc:1 n-' 5 19· Jt: 3 Jc;: 
Janetro de 196 7. que &spõe soore a proteçáo a iauna e aa outras pro' 10onCLas · 

O PLC n' 62. de 1995. de rructan-. do Poder becull\o. mtctou sul 
rrarrutaçao na (ámara dos Depuraaos. em 1991. como PL ao I I o~ 91 

Trata das sanções Dena.IS e adnurustranvas relanvas a condutas :: 
atr\1daàes lestvas ao meto amoteme. Cllsmbwndo-sc: o asswno r::m tres capHwos. 
a saber 

• Caonulo ·Dtsoostçóes Ger.us" - estabelece sancóes penaJs c: 

aa.ourustran'-as. conce1rua a l!liraçào liD.Otenta.L descreve u processo 
aamuusrran\o. cJassulca as !.ll.Õ"acOes ambtentals e caractenz.a J.s 
Cl!Cunstánctas agravantes e atecuantes para as miraçóes amotema~s 

• Capttulo II. ··oas lnfrações Ambtentals caracrenzadas como Cnme contra o 
Meto Ambtente .. - define as mirações caractenzadas como cnmes e esnou1a 
suas respecnvas penas. em quatro Seçóes "Da fauna" 1 Seçào 1). "Da Flora· 
1 Seção Ill. ··oas Urudades de Conservaçao" i Seçào IIJl e "Da Polwção e 
outras lnfraçóes Ambtenta.ts" (Seção IV) 

• Capitulo m. "Dtspostcões Fina.ts" - estabelece os casos em que as penas 
poderão ser aumenraàas. preve penas de prestação ae se!".1ços a comwuaade. 
define as aurondades competentes para lavrar auto de miraçào amotcmal I! 

lllStaW'al' processo admuustranvo • 

Promove. por. consegwnte. uma consohàacáo àas normas ruspersas. 
ora "1.2entes sobre o mcJo amb1enre. ofereccnao uma harmoruz.açào md.J.spensavei 
no ~enro das tnfraçóes adt:mrustranvas e pe!la!S de carater ambtental 

Permne uma ampia unllzaçào de sanções ad!rurustranvas. ao mves 
àa perststi:ncta na c!'IIIllllallzaçao àe posruras e de condutas noctvas ao meto 
ambtente que não se mostram de alto potencral de dano pa.tõ a socteàade 

T1plfica crurunalmcntc as condutas dolosas e C'..liposas. notaaamer.re 
noctvas a socted.a.de. com a corrunaçáo de altas penas 

Discruruna as crrcunstàncias atenuantes ~ J.~\·ames ::1. serer:1 
consrderaàas na aphcação àas penas 

Preve aumento de penas. considerando o efeno do poder econõrruco 
do Lnirator. oem como do lucro esnmaao com a mfração 

Jà o PLS n' 16~. de !995. propõe aJteraçóes nos arrs c·< õ.J Ja i..:: 
r. 0 5 I 97. de .:; de Janetro de t 96 "7. corrunanao pena de um J. cm c o a.."los ...:c 
reclusão para os cnmes contra a fauna e prevendo o mo swnano para ta1s .:nml!s 

Nesta Casa. na Cmrussào de Cvnsnnucão. Jusnça e Cidadania. a 
prOJeto fm relatado pelo Senador Lucto AJcánrara. que ramicou a relevancta dos 
pontos que ora desracamos 

O Senador Lucro AJcánrara. porem. debruçou-se sobre a matena de 
forma a aperferçoa-ia amàa rruns. Em um alentaao esrudo sobre a Struacào do 
dm::no penal ambtental em nosso P3.1s. o Senaa.or Iot capaz c c mcoroorar dJ\ ersos 
avanços ao proJeto aprovado na Cãmara O reswtado de seu rraoal!to. 
consohdado na forma do subsnrunvo aorovaao na CCJ. utclw no texto ono:mal 
moàlficaç:óes que o aper!eu;oam. alem ae reesrrurura-Jo ae rnane:.ra pro:una.a com 
o objenvo de dar· lhe ma.1or ciareza e seauencta logJca 

Dentre a.s vanas allerações propostas e opro,adas na CG. 
destacamos 

• Responsaballzaçào oenal da pessoa _1unàlca :: cesconsJderacão ja 

personalidade _1und.Ica quanao esta s.er:u de oostaculo JO :-essarcunemo ,_:o 
dano ao meio ambteme. 

• Estabeiecuncnto de sam;:óes aue constaerem a smJ.acào económica ao ~nrraror ~ 
a defirução àe sancões pccuruanas ae \"aJOr f!' • .l..''ll..mo ~~ ao \ a!or ao Ol!netic!O 
~conórruco que o I.!U!ator possa obter cem a. !lua .u-u:l-açàc. 

• lnclusào do cnme: de peng.o ae dano J. ~uaudaae ~o :new J.ITIDlerne 
dispensando-:;e a oc:orrl!ncia ~reuva da lesão. 

• Dtsnnçào entre as an\1dades de caça e ae ~esca. com o ob1et1\ o de se 
eltmman:m as trequentes du\1àas com que se depara o apucaaor ela le1. oo 
apltca-la a fauna aquanca. 

• inclusão do Pnnctpto da Precaução. segundo o quai a :a.Jta ae plena cer.ezo 
c1ennfica não de\' e: ser usada ,;orno motl" o o ara ::JOStl!"riZa.r-se l adocjo J-;: 
medtda que e\-1te ou rrururruze a ameaça de danos ao mc:1o arno1enre 

Por se tratar de proJeto que réonr.wa :J...'TlPIJ..'Tle:J~e c Jic:::toouço :e ..:J.J 

\.ll?ente sobre m~to JJTlDICnte. J.oresemamos. uoorrunJ.mcn:e. reat..:c!nrr.e:;to 
Jprovaao cn ptenano. :;oilcnanao que. J.l~m Qa CCJ. r"osse Iamoem OU\ldJ. ~~..! 

Jnause do proJC:to. I!Sta ~:urrussào ae -"':>SWltos Soc;aJs 

~o prazo regunental. foram or.erecJd.J.s CLõ.arro er:1encas ao pro!e!O 
todas ae auwna do Senaaor WaidecK Orneias 

E o rclatono 
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11- PARECER 

A Consl!twção ~ederaL no an:. 2::.:. ~ 3~. ~ ~.:!ara ao exarar que as 
condutas e an .. ldades consaderadas iesrvas ao ::Jeto arnotente SUJettarào os 
t!l..Íiatores. pessoas rl.sacas ou Jundlcas. a sancóes penats e adrrurusrranvas . 
.ndepencenremenre da obngaçào ae reparar os aanos causaa.os 

A Consnrw.çào segue ··a moaema tenaetlcta d.a concepção soctal do 
Estaao e dos drrenos aos ctdad.àos. em que a.s !tbero.ades ma.n.,duws foram 
perdendo aquele traço eg01snco que as caractenzava para assunurem uma 
dunensáo aue consnm.1 garanna àe expansáo soc1al" 1 em Dirr1to Praal na 
Coosnru1cão - Do melO AmOlente. Paulo Jose aa Costa .'r .. São Paulo. Ed. Re\ 
dos Tnbuna.Js. 1995, p 262í 

Assun., os valores tra.d.Ictonars. como a propnedade ~ a h,.Te 
concorrencta. vào ceaendo espaço para valores novos. a exemplO da 2aranna de 
u.';l ambteme sadJo. sur~do as oases para que o Drreno Penal ofereça -a protetáo 
:1ecessana aos \amres do homem que opera em socteaade 

A preocupação do homem com o me10 ambteme faz com que as 
;]Ormas JundJ.cas busauem ranfi.car o eqwhbno l!nrre o 11omem e a narureza. 
-.:oncuçào de sua sobrevtvC:ncia e d.Jgruoade 

O Brasil. detentor de recursos narur3.ls entre os ma1s pn\1ieg1ados Jo 
planeta. a.maa nào encor:.rrou a melhor esrrunrra msnruc10nat ~ o meihor Jparato 
1eg1sianvo para posslblÍaar a gestào e o uso desses recursos. de manetra J 

unoeoo que se rransiomlem em m3.ls uma fome dt aestgu.a.~daae. entre :lS tantas 
\ eniicaaas em nosso Pa1s 

O ~xtenso comu.'1'10 de lets. cec:-e~os. resoluçàes e ponanas 't~enres 
~oore o meiO amoteme !crmam uma massa pouco ururorme. J. desoetto J.os 
tnegavets avanços. a.JgtmS recormectàos na a..'TIOtto mW1dlaL promo,,aos por 
al~s cesses ats;:msmvos 

Percebe-se. "".:.::. ""· a falta de oaciroruzaçjo oara liiCitos de 
semelhante gTa'-'1aade. penas t:\.~..:sstvas para crunes .::1e baua unponàncta para 3 

,,aa soctal braslieua e penas cem=-slaáameme orandas para üictros de fone eieno 
pertUrbador para a pcpwaçào 

Compwsando o PLC n~ 62. de !995. q:niica~se oue este avança no 
.:!t.reuo soctat. ao consouaar os \Jr.OS d.Jsoosmvos qgemes soore o d.Lreuo 
J.ITIDiema.J. . .10 mesmo tempo ~:n que os ampua e apen·etçoa 

O PLS n' I 6~. ae 1995. ooeosaào ao PLC n' 62. do mesmo ano. 
3Cul l!m ques•ão. rrata ae auestàes relevantes a.a mesma ordem das contempladas 
:10 om1ero onnctoai Pelo fato de o ?!..C n~ 62.95 rratar com maior amphruc:e das 
mesmas ma1enas. somos peta rejelçào do PLS n' 16ol-95. mas contemplamos. em 
:10sso parecer. a ana.use ae setJS OlspOSltl'\OS r 

Es1a Conu>sào adere as alteraçàes su~endas pela Conussào de 
(:.:nsttrutç:io. Jusuça e Ctdadama. propondo. em adJçio. uma reestrurw-a.ção dos 
·anos amgos que compõem o Capmlio ··oa lníraçào AdmJrusrranva- <que 
passam a mtegrar o Capmllo V. "Da Apilcaçáo das Sançc>es AdmJrusrranvas···,. a 
f ... "Tt ae ào:a: o Poder Execunvo ae recw-sos oue evnem. na \la JUOJ.Clai. a 
tnva.ud.aça.o aa ação dos a~entes aa.rrurusrranvos. por c:sta não l!nconrrar resguarde 
na le1 Essa pcs1çào e validada per He1v Lopes :-.terrelles. que. em ;eu ilHo 
.. Du-eno .-\d.aumsaauwo Braslielio ·. ensma que "'nenhwn ato. ruscnc10nano ou 
•mculado. poae ser reanzado. 'aildameme. sem que o agente disponha de poder 
Jeg:aJ para pranca-to 

Propcmos . .unc:a. a l!l!POS!çào de penas ma"ill!las 1nienores ou l=ts 
a um ano para os cnmes cuioosos de menor potenctal oteostvo. de modo a vaÍorar 
.J novo modelo ae JUSnça penai. em que se procura o consenso. 3 rransaçào. Je 
acordo com a Lei n.J 9 099. àe 26 ae setemoro de \995 ( Lc:-1 dos Ju1zae1os 
Espec13ls C1ve1s e Cruruna.J.s 1 Dessa forma. o \1lrusu:no Publico podera propor a 
apltcaçã.o uneOJata ele pena resmnva de auenos. muna ou are mesmo J suspensJo 
üo processo. sob a condlção da reparaçào àos aanos causaaos ao me10 amb1eme 

Sáo :>e:ndo suilc1enres as sanções aOIIW'Ustrauvas. serao aollc:ld.a..s as 
)a."1r;Oes üc: nar.J.:e:u penaL ..:u1as oenas-oase ~stao ma1s coerentes com a aruaJ 
~,~:;tH . .l .::-urunJ.I. como a ulmna razac oara se ~aranarem as conatçoes mJntmas 
..:e :oe"t:ste:l.c:a pacmca c.a :iOC1eaaae 

A elaboração ae nosso parecer comou com a pan1c1paç:io emmen:e 
de vanos me:moros da sociedade Ct\ll ~ de ;unsras com aruaçJ.o na areJ. 
amotentai. tendo·nos baseaao. ameia. em dtspostçóes .:onnaas na 1egtstaç;io ..:~ 

OIW'OS p;uses. TaiS subsulios possibilitaram a mcorpcraçào npcs penaiS que. sem 
a pret~ da ~- n:tletem a divet'Sidade geograiica. econónnca. culn.trat e 
b1olog~ca ào nosso PaiS no que sere~ ao uso do IIlC!o ambiente. 

Durante rodo o processo em que o proJeto esteve em tramaaçáo na 
Coanssio de Assuntos Socws. receocmos rambem · unportantes suOs!dlos de 
orgãos do Poder Ex=vo que. na condição de executores aa pclmca amb1emal 
brasiletn. pcssuem o dlsc:ermmcmo adequado dos problemas acarretados pelas 
defigêncw aos mumcros diplomas lega15 relaconados a proteçào do melO 
ambtenre 

Destacamos. en~ essas contnbwçóes. a prevtsão. em nosso te"o. 
dos cnmes comendas coarra o me1o ambiente urbano. Com a pcpulaçáo urbana 
crescendo em mmo assusuaor. aumenta cada vez rruus a pan:ela de UI.Ó"açóes 
cometidas no meto ambtente urbano. as qU31S aangem. de maneLra tgua.i.mente 
~ pcbres e ncos. obrtgados a tolet'31'ml os abusos aa p1chacáo de 
echficações e de monumentos urbanos e a convtverern com a redução. a 
desmuçào e a degradação de espaços pub!Jcos e de bens protegJaos pelo Estaco 

Emendemos de bom alvttre a acenação do teor das Emendas n's :. : 
e 3. tendo em vts!ll as respecnvas Jusnficaçóes. Pela Emenda n' l. permne-;e que 
recursos de deciSÕes coadenatonas na esfera adrrumsrranva possam ser 
mterpostos tarnbem a Drretona de Panos e Costas do MmJSteno da Mannha. 
uma vez que orgãos desse tniiliSteno são tambem. dentro do que estabelece o 
presente projeto. competentes pan a aplicação de saoçàes aànurusrranvas 

No caso da Emenda n' c. reconhecemos o ~mpcrtante popel 
desempenhado pelo Mmmeno da Mana!la na riscallz.açào e na reoressáo üos 
cnmes ambtentaJ.S comendas nas aguas tcmtonaLS brastielf3.5 e emenaemos. 
pcnaoro. que os valores arrecadados em pagamento de munas por :n!r.lç:io 
ambiental dever.lo ser revcmdos aos fundos hoje e:ustentes. com-orme a narurezo 
do orgão arrecadador. AsSim. os valores arrecadados pelos orgáos do :-.1m1steno 
da Manaha ser.lo revemdos ao f uaào Naval. 

Pela Emenda n' 3. procede-se a pequena mudança de nomenciarura. 
de forma a dar maJor precisão tecmca a termos unllzados no prOJero 

Quanto a emeoa.a n., 4. dectdunos nào acata-la. POIS a le21siacio 
~spect:fica cara o caso de poiwç:ão c:1u.sada por navws 5era auwman~a."ner.te 
apucaaa. sem a necesstdade de se fazerem n:::ssahas neste orcJeto . ..:orno s::! 
depreende do pnnctpiO _mndtco segundo o quai a let i!Specta1 tem ~..!more 

preterencta sobre a le1 !?enenca 

Isso pcsto. opmamos pela aprovação do PLC n' 6: 95. na forma do 
subsnrunvo oierectdo por esta C onussão. que considera rodas as alteraçoes 
promovtdas pela Conussão de Consntwçáo. Jusnça e C1dadarua < mcomora. no 
corpo ao pro.1ero. as medidas admuusrranYas e os hmnes aa.s penas a serem 
aphcaàas aos cnmt:s culposas contra o meto Jmbtenre. permmn!Jo u comoieto 
conhecunemo dos c.:ntenos de dostm.etna da cena. em conionrudade com a an.:al 
poiinca cnmmal. que consagra a LD.OJ"1duahzacào da pena e a rransaçào. na busca 
da celendaàe da jUsnça 

EMENDA No 2-PLEN (SUBSTITUTIVO) AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 62 DE 1995 

Derlne ,.u ;nrraçU<s aamrnnrran,·a, ~' 

cnmes ~,.·unrr·a u mt:w amo11:nte .: .10 urur:J::, 

prondcncra5 

O CONGRESSO SACIOI'AL decreta 

C\PÍTl'LO I 
DISPOSICÚES GER-\IS 

-\rt. 1° .~.s concutas e Jtl'-1dades kstvas Jo m~:o J.ffiDleme ~.1·~' 

pl.Ullaas com sançàes acrrumsrranvas. C:'-lS t! oenats. na rorma ~staoe!cctaa n~stJ. 
:...et 
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~ I o .~sanções ad.nuruscrauvas . ..:t\15 e pt:n;ns ooderao cumutaf-jl!. 
sendo tndependemes ena-e s1 

~ 2' A responsabilidade admmmrauva do tnirator sera aiastada no 
caso de absol\1çào cnmmal que negue a e:usténclll ao iato ou sua autona. 

.-\rt. 2" O mandante. o autor ~ ou quem de qualquer modo 
concorra a pranca da tniraçào. ou dela se benetic1e. •nc1dem nas sançõn 
corrunadas. na medida de sua culpabilidade. 

Parcigrajo únrco. Não se comurucam as ctrcunstâncta:s e as 
condições de carater pessoal. salvo quando elementares do cnme contra o mc:1o 
amtnente 

Art. 3" As pessoas Jundicas serão sancionadas conionne o disposto 
nesta Le1. nos casos em que a lllfraçào seJa comenda por aec•são de seus 
representantes legau ou contrarualS. ou de seus or2àos coiel!laaos. no mtc:ressc 
ou benelic•o da sua enndade . . 

Paràgrojo úntco A responsatHildade das pessoas Jundicas náo 
exciw a das pessoas fisu;:as, autOras. cc-autoras ou cumpuces uo mesmo fato 

Art. 4" O JWZ pode descot!Slderar a pcrsonahdade da pessoa Jundtca 
quando. em demmento da qualidade do me1o ambtente. hou,·er abuso de d!letto. 
excesso de poder. tnfraçào da le1. fato ou ato ÜlCltO. \10iação dos estarutos ou 
contrato soc1al ou. amd.a. quando. por ma admnustraçào. houver fali:nclll. estado 
de msolvénc~a, encertamemo ou martv~dade da pesso'I-Jundica 

Paràgrajo úntco. Tambcm podera ser desconstderada a pessoa 
Jundica sempre que sua pcrsonahdade for. àe alllUIIL3 forma. obstaculo ao 
ressarclltlento de preJWZOS causadoS a qualidade do melO ambiente 

Art. S" O JWZ pode detemunar que a er"envaçào da responsabüu:lade 
da pessoa jund.lca reca.a sobre o ae~orusta controlador. o ;oc10 maJOntano. os 
5-0clos-g:erentes. os aanwustradores soctetanos ou. no caso de grupo !t0<:1etano. 
os representantes lega.1.s ou comratuaJ.s das soctedades que o tmeg:ram 

~ lo -~ SOCiedades mte2I"33ltes dos ~pos soc1etanos I! as 
~octedaàes conrroladas são iuOsu:ilan~ente responsa\els oeias vbngaçôl!s 
Jecorrentes aes.ta Ler 

§ ~o A.s socledades c:onsorc1adas :;ão iouaanamenre responsa\·cts 
peias oongac;:ôes decorrentes aesta Lei 

~ :<> :\.s scx:1edadcs caagad.as so responderão por cwpa 

Art. 6" Sem prc,twzo do d.lsposto nesta L<L o agente. 
mdepenàentemente da e:usti:nc1a de cuioa. e oon~aao a mderu= ou reparar os 
danos causados ao me10 ambiente e a tercerros a.fetados por seus atas 

CAP!Tt'LO II 
DA APLIC.-\C..\0 DA PE:"'A 

Art. 7" A autondade •otllfiCI.ente. ao aphcar as sanções 
adm.mlsaan'-as ou petlaiS. observara: 

I -a gra\1daac do fato. tendo em \1Sta os monvos da mfraçào e suas 
consequénc1as para a saude pubhca e ;>ara o me10 amb1ente: 

II - os antecedentes do agente quanto ao cumpnmemo da leg~Siaçào 
de mteresse ambtentaL 

lli - a SJruaçào econonuca do tnirator. no caso de multa. 

Art. 8" .A.s penas pn\'anvas de ubcrdade poderão ser subsnrwdas por 
penas resmnvas de d.lreltos. quando: 

I - aphcada pena pnvanva de hberdade tgual ou m!encr a d01s anos 
ou o crune for culposo: 

II - o reu não for remc1dcnte nos cnmes ae narurez:t ambientaL 

lll - a culpablltdade. os Jlltecedentes. a <onduta ivCiaJ < a 
person.ahdade do condenaclo. bem como os mom os I! lS cm.:..illst.:..r.c •• H Jo cnme 
mdtcarem ~ue c:ssa :;ubsnrutçào seJa ::iuricu:ntc: para l!t.ettos J~ re?rO\-:l~o;iu ~ 

prcvençao do cnme 

Paragrafo wuco. As penas resrnm-as de <l!I'ello \152:.' • ~eiesa • a 
prcvc:nção do dano ambteutal e a sua reparação 

Art. 9" A pena de multa conSISura no pall31llento ao fundo ' ·"'~nal 
do Meto Ambtente. cnaclo pela Let n' ""97. de lO ae JUlho de 1989. de quantl:l 
fixada na sentença e calculada em mas-multa. na forma do Cód1go Penal. 
apll~adas. no que ~ouber, as disposições dos amgos ,;~ e 3 5 d~ta Let . . . 

:\rt.. 10. .-\.s pe~ resmttvas dé.- Jrreno apilca\-eis aos crunes 

ambienws ~: 

l • prestação de sct'Vlços a comwudade ou a onndade :unb•emal. 

11 • mterd.lç~o ternporana de direitos. 

III • cas~çào de autonzação ou ltc:enca ..:oncedtd.a peia autoncaJe 

competente. 

IV • suspensão de anVJdades 

An. II. :-.105 cnmes culposas. a pena pnvanva de hberdade. ~uando 
1guai ou supcnor a do•s anos. pode ser subsnrwda por uma pena resmtl\3 de 
d.lrettos e multa ou por duas perw resrnmas de d!lenos. <xeQul\ e1s 
Sllllultaneameme. 

Parágrafo Unrco As penas ';lre ... 1stas neste a.rngo terão a mesma 
duraçao da pena pnY.Itlva de ubcrdade subsntwda 

.-\rt.. 12. Aphcam. .. sc as IIliracót:s penats ametentais ue !Tienor 
potenclill oiens1vo as dlspos•ções da Le• n' 9 099. de có Je ;eremoro ue I "9' 

Art. IJ. :-las mfrações pe!lals amb•entJIS refendas no =~o antonor. 
a proposta de aphcaçào !lnediaJa de pena resmnva ae dll'enos ou muita. pre-1stc 
no an. ~6 da Le• no 9 099. de 26 de setembro Je 1995. ;0me~te ;moera ;er 
formulada desde que tenha ha\1do a pre"'a <Ompos1çáo do J;rno ambtental. óe 
que trata o art ;.a. da mesma Let. sai.vo em c:a.so ce comoro\aaa tmcosslblhaa.ae 

Part:igrafo umco ..;. proposta de comoosi<;3o do cano :unbientJ.l 
dependera de aceitação pelo M!rusteno Pubilco 

Art. 14. Aplicam-se aos caunes prev1stos nesta Le1 as d.lspos1çóes do 
amso 89 da l.ct no 9.099, de l6 de sctcmoro ae 1995. com as x:gutntes 
modificaçócs: 

I • A dcelaraçio de ex:liDçao de pwubtlidade. de que trata o § 5' do 
artiJO refendo DO capuz. depeadeT'a de lawio de COIISQI3Ç:IO de reparação do 
daDo amlncmaJ.. ressalva<la a IIII!)OSSibilidade preVISta no mc1so I do 9 I ' do 
mamo ~n~go; 

a . Na bipolesc de o law1o de coastal3Çào comprovar não ter SidO 
complera a ~. o prazo de ~o do processo scra prorrogado. ate o 
pmodo milwao previStO no IIU@O refendo no capw. acresc1do ae maJs um ano. 
com ~do pnzo ela presmçio; 

m • No petiodo de prorrogação. não se aphcarào a.~ condiÇÕes dos 
inciSOs lL m e IV do ~ I' do arogo refendo no ~apw: 

IV • Findo o prazo de prorrogação. proceder-se-a a lavrarura de 
novo laudo de cCliiS!alaçao de repanção do dano ambtental. poaendo. con!orm< 
SC\1 resultado, SC!' novm>c~~~e prorrogado o pcnodo de suspensão. ate o ma.'U!Ilo 
prev!stO no incao a deste amgo. observado o d.lsposto no tnCISO III. 

V • Esgomdo o prazo maxuno de prorrogação. a àeclaracào de 
e:amçio de pumbtlidade de;lenden de laudo de constarac~o .:a reoaraçào do 
dano; 

VI • Não havendo a reparação elo <iano. a susoe:1sac sc;:rJ ~e·. ot;:!JJ.. 
prosscgwndo o processo cm seus ultenores termos 



538 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

\rt. 15 .. ..:.. crescnçào t.US penas ore\1Stas nes.tJ .c1. .l.:lle~ ~~ ::-J...'íSH.r 

cm :wgaaJ 3 ser.rençJ... ..:c::mec;J. a correr ..:.a u.ata ~m ..;L:e ._:, :J:o .)c :.::-:-::...~" 

~onr1ecJco oe:a .:::.uwnaaae :l..':lOJer.t.l..: 

-\n.. 16 SJ.o cucunsrancJa.s que arenua.'TI a pena 

I - D3..L'W ~au ae msiTUçào ou ~scoiand.ade i.Jo a~enre 

;: - :::::.oomanea e er1c1ente reduç:io lias ..:ons~qtJencJ.s -.1.1 u:::~.::~::h:j,.:· 
J.mOJe:-:.tai ..:.::n.baa.a vu. J.mes .JO ;ut~l..'"!ler.to. reoaraçJ.o vo uano. . 

i[í - .:0mWllcaçjo pre\la. ~eio a~enre. ao pen~o tmmenre Je 
de:;raa.açào JJTIOll::-u: .. 

, V - .::01aooração ::or.1 os a~er.tes encarreçJ.aos da '-1~iir.c1a e jc 
.:onrrc1e J..'TIDter.:l.i 

\rt. I '7 São ctrC'J.."1Stancla.s .;ue Jgravam a oena. auanao n.Jo 
..:e:nsurue:n ..:~ ..:uJ.HricJ.rn o .:nme 

- rel.!1cJaencJa :1os c;unes c.e narun:zJ :lffiDJenrJJ. 

:I - ter o ager..[e comenco a u.rraçào 

J J o ara obter \ ar.tazem oecwuana. 

.::J afetanoo ou exoondo a :-ent:o. Je :n.mel.fa .;:r:ne. J. ::,auce :JttD!ICJ 

ou o rr.e:o :mlOte~te. 

J l concorrenao para aa.""los a propnea.aae ::une1a. 

~ J anng::t.Iáo an::as de 'J..."Udaaes de consen.J.çJo ou Jreas Slllt!Jtas. po:
J.to ao Poder ?-.:btJCO. J re~e es~ec1ai ue ~se. 

:·J anng:mao areas uroanas ou aua~saue~ J.ssemamentos hwnancs 

~r 'Jr;:mcmao o dc::lno :::n oenoao ce ce~·eso a fauna. no penoào Je 
..:Juea.a l1a.S ::,ementes uu .J.e formacào d..a..s \e~etacoes :xe_iumc::J.a.as. ~m .:omm~os 
2u renaaos. a r-.one. ::-:n ~oocJ.S ae seca ou muna.acóes. 

1 l .:cm 0 ~:noreço .Je meroaos c rue::.. ::ara JOate Ol~ ..:J::mtrJ .:.c 
J.rum31S 

t 1 medrante :Tauae ou acuso de conrl.ança. 

1 • :ned1arne ::J.Ouso do dl!eno àe !Lcer.ça Jmbtemai. 

no 1meresse oe pessoa _1unOJca ma.""ltld.:l. :ota..J vu narc!Jtrr:c:-:re. por 
\ e!'"D3S OUCÍJCJ::, 0u DeneriClJ.Q.3 POr tnCen!l\OS ÚSCJ.:S 

m J Jnn!p..100 esoec1es :-aras ou ameacaca.s Je e'-nncào. IJS.taa.as em 
;etatonos oric1a.J.S aa.s auwnaaaes cornpc::temes. 

ílJ fac1lHaao por functonano pubuco no exerctcJo ue suas iunçóes. 

01 memante o emprego de metacos ou mstrumenros capazes de 
provocar aestrlllçáo em massa aa r·auna ou aa t1ora 

-\n. 18 .-'\5 pe"Jas com:.nac.as aos cnmes aolosos ore,1sros nesta Le: 
poaer.io ser awnemaaas a~e o aobro se 

:- reswtar 

JJ dJ.no meverst\e! a iaWla. a t1ora ç a qu.usquer ourros -:::emenros 
.:b me:o ammeme. 

bl ;esão corpora.t ~\e ou morte ce outrem. 

:I - 3 ;)OJUtç:io éecorre:- Je Jtl\1C2Ce Jmcc!a. :nausmat ou de 
:-::msoor::e 

?ara-;:raro umco \o caso aa a.llnea C' do tnClSO I. JS oena.s a quç "5r! 

relere o ..:J.plli :lOliCarn·se ::.em oreJUlZO J.aS penas ore\1S:as no CJClgO Pr!:1::J.J 
para os cr.mes maJcaaos na me:1c:onaaa a.nne.J. 

-\rt. L 9. As penas ore\11slas nesta Le1 serao ac:-esclQas ce wr: :erçc 
se o agente for tunc10nano publlco. r! de l.lms terços. se orancou u c..:ttto r.o 
exerctcio do cargo ou t!m funçào aele. quando não ~.:onsnnme:n ~tememo Jo t1oo 
penal 

-\rt. :o .~.s penas aouca\e:s JS pessoas _:unJtcas. :soJJ::1J. 
cwnu.lan\a ou aJternan,amenre. são 

!lmulta. 

t1'i ll1terdtçjo tOta.t Je t!Stabelecunento. obra OU J.t:\1dJCC:. 

!I!) cusre10 das ür!spes.a.s de programas e J.r! ';)TOJe!os J.m01em:11s. 

:v 1 execução ue coras ce recuperação de :rre:J.s J.e~daaas 

V) manutenção de espaços pubilcos. 

V]) liqwdação forçada 

§ I=> A duração das penas pre\1Stas nos mctsos li ~ \/ não podera 
excecer o maurno da pena pnvauva de hbc::ràade corrunada 

~ 2° O dla·muua eqwvaJera a \.'365 do seu faturamento no .:mo 
anrenor. de\1damcme arua.Uzaao 

~ 3' A pessoa Jundlca consntlllda ou unhzada. preponaeramemenre. 
com o fim de pemuur. facunar ou ocwrar a praoca de cnme aeiüuco ntsta Lt:: 
rera decretada ;;ua liqwaaçào forçaaa.. seu pammóruo sera consuleraco 
mscrumento ao cnme e como taL perillao em favor do Fundo \ac1onai ao ~1c::to 

.-\mbteme 

:\rt. 21. Sào e cnme o abate àe :muna.i quanoo -prancado 

~ - em estado ae necesstdade. para sac1ar a fome do agente uu ..ie 
sua farruba comprovaaamenre rruserave1 . 

II - para proreger ia\ouras. pomares e: reoannos .Ja acao ';)reaatona 
ou aesrrwaora de aruinals . .!esae ~uc:: il::gal e: expressamente autor.zaao pt!i.J. 
autono.ace ccmpc::te:-tte. 

UI - em leguuna deiesa cilame co atacue de J.."llrr.a1s ferozes 

Paragrafo Unrco ~o caso de guarda àornesnca ae especte sli\esrre. 
não constderad.a ameaçada de exnncio. poae o J utL rendo t!m constàcração as 
crrcunsranc1as, det."tar ae apucar a pena 

C.-I.PITI'LO III 
DA .-\PREE:\S..\0 DO PRODLTO E 

1:\STRL:\IE:\TO DO CRI:\! E 

Art. 22. Veniicada a miraçào. scrào aprcendJdos os arumats. 
produtos c subprodutos da mrraçào. bem como os msm.;memos unltzados na sua 
prauca. 13\TandO·:iC os respccovos autos 

§ l' Quando o matenai apreendido. por sua narureza ou volume. náo 
puder acomoanhar as peças de Ulfonnaçáo. a autonaade competente. de 
h1erarqwa supenor aqucia que promoveu a apreensão. poaera detemunar a 
onrrega ao deposnano loca.t ou. apos laudo ac constata<;:io. dar aos bens 
oesnnaç:ào companvel com sua nanu-eza. mciusJve mewame dvação ou venda. 
dlspensaaa. neste caso. a hasta pubhca. e com o rccolh.tmemo da receita ao 
Fcmóo :->ac10naJ ào !\lem Ambtente. cnado peia L<t n' - ~9c. de lO de JUlho áe 
1989 

~ ~o Os oroaurcs e subprodutos t1orestats e proamos perectvets da 
:auna e d..a tlora serão a\ailaaos e allenados ou aoaaos a msnnuções pubhca.s. 
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ctenniicJ.S. eaucJ.clOn3.ls. nosptwares. ;:>eoa.ts. ou ourra.s .:cm :1ns oenef.cenres. 
:momanameme aqucta.s. ~ue se atOJcam a an ... ,aaaes ce protec:io amo1ental 

~ :o Os !11.5uumcnros rJnh.z.ados ~a ?rancl J.a :I'l.ITaçjo ~e:-ao 

!V - cmco ü.tas para o pa~ar.lento -J:e T.u1ra. ..::::nraaos J.a ..lata JU 

:eceol!'Dento da :1onDcac.:1o. o aua1 sera :-eawslto PJ:J mrernos1çjo Je rec:.trso 
.1anurustr.mvo 

'-C:nd.J.aos. ~a.rannca a sua ucscar:actenz.ac.:1o por meto ae :ec:c1a~em ~rt.. ~9 -\.:5 :.n.iracóes acrrurusrrarl\as ;ão oum~s ..:c:m as SC~?UJr.tes 

~ .lo Os a.rumats apreendidos seráo ilbcn:ados em seu naoHat .)U 

i!nm::~es J 1ar0J.I1s ZOOiOgicos. runaações vu cnuaaac:s asscmemaaas. Jesae que 
:i.quem soo a responsaoüJaaae de tc:crucos h.aowraclos 

~ S ~ Os proauws e :iubprodutos Ja fauna não oerectvets sc:r.1o 
Jesm.uaos ou 1.1oacos a msnnuçóes ctennricas. cuiruta.~s ou ecucaclOna..Is 

~ 6° As maqwnas. \eJcu.J.os e l!qwpamenros uttllzados na lnt;açjo. 
JOOs rran.s~taao em ;wgaao a 5entença que conaenou u m.rrator. :;c:rj.o ~enrnaos 
l!m :,asra pubilca I! o produto c.a venda recoUud.o ao fwtao Sac10nal do \tc:lo 
.A.moaente 

CAPITCLO IV 
DA _ .. ;::Ao E PROCESSO PE:"Al 

\rt. 13 ~as an.ri"acóes pena.as :Jre\1Stas tlesra ~..l!t. J. açào penal ;: 
iJUDJJca mconmctOnaa.a 

l 1• Poderio llllervtr co processo penal como assiStentes ao 
~tc:no Públlco. os lelllamados para as açóes ctvts publicas je 
respoasaotlu1aae. u1du:aoos oo an. 5° da lCI n' 7 347. de 24 de )uiho de 1985_ 
aos QuaiS tambem e facuitado propor aç.1o substdwta da ação publtca. se a 
denunc>.a não for or"erectda no pruo legal. 

§ 2' O processo e Julpmcmo dos Cl1DIQ ~stos nesta Let caberào 
a )usnça estad!W. com liiief'ICIIleDcta do Mlmsteno í'ubllco respecnvo. se o lugar 
em que Dvenm sul<> pnaQdos for mtmiCI!ltO que nào se•a sede da Vara .tl 
Jusuça Federal. com =uno para o Tnbunai Regtonal f~ corresponaeme 

. -\n. l4 O Mmtsreno Públ.tco pode d!Soensat o tnQuento pouctal 
para a;>UraÇ~ das miraçóes pc!WS prevtsw nesta Let. quando possutr eternemos 
swlc1entes para oferecer cicauDcJ.a. 

. -\n. 25. A rnpoasabwdade ctvtl por danos causaaos peia a,io 
penal substdwta da aç.1o publ.tca so mctdln aos casos de comprovaaa ma-re 

An. 26 Os cnmes prevtstos nesta let serão apurados no processo 
Stli!Wlo. apl.tcando-se. oo que couber. as normas ao Ll\TO il. Ttrulo ri. Captrulo 
V. do Codtgo de Processo PenaL 

CAPrrt:LO V 
DA APLIC.-\Ç..\0 DAS SA.'IIÇÓES ADMI:>;ISTRA TI\' AS 

.\n. 27 Co!ISldera·se ll1iraçáo adm!rusrran,-a amb1ental roda ar;ão 
ou orrussào que vtole as Wsposu;ões constantes aesta Lct e da te~staçio r::m \lg:cr 
;oore o uso. gozo. prom~. proteçio e =~ ao me.o arnbteme 

} lo Estio auronzados ~ lavnr auto de uui-ação ambtemaJ < :nstaurar 
processo adnumstranvo os functonanos de orgãos amotentats mtc!_Zrlllltes Jo 
Sts<ema Sactonal de Mt~o Ambtente - SISNA.'I.IA. Oem como os a~entes aas 
c a;>ltaruas dos i'onos ao Mmtsleno da !l.fannha. desrgnados para as an~ .aaaes ae 
fisc;Wzaç;lo 

} 2° Qualquer pessoa. tO!IWlao COnitecurtentO de ato leSIVO ao ffiCIO 

ambtcnte. poaera noncra-lo as awondades mdtcaaas no para!'f3.IO amenor. para o 
exeretc10 ao seu poder de policra. 

~ 3o A autondade ambtental que nver conn<1:l.!llento de rniraçào 
ambtental e oongaaa a promover ~ Slta apw-ação rmewata. meatanre processo 
admuusrranvo propn". sob peita de cCHCSponsabwdadc 

~ 4o -~ uu.rações a!D.btenfars s<io lOuradas ::m processo 
adnurusrranvo propno. asse~do o wre-no de a.mp1a cefesa I! .:onrradJ.tonc. 
ooservadas as dtspostr;óes aesra lo• 

An. 28 O processo admlrustr.mvo para aouraçào de :nirar;áo 
amb1entai de-·e observar os se<:wntes prazos 

I - dc:.z dlas para. o miralor orerecer defesa ou 1moulo!I1acão do auro 
ae lllftaçào. contados da data da cténcta da auruac;io_ -

ri - trmta dlas oara a autondade competeme 1ut:.:;ar o aura ..:e 
mftaçào. contados da dau J.a sua ia,.ntur:l. aon:senraaa ou. nã-o a de:"esa uu 
unpu[a!aÇào_ 

~n - dez mas oar.1 o llli:-ator 1 e correr ;.a Jectsá.o conaenaror:a .J 

mstanc1a supencr do Ststcna ~aCJOna.J. .io \1eto .. ~ ... '!10ie~te - SIS~A..\-1.A.. vu J 

Dtretona de Portos e Costas do Mlrusreno da .\lamma. Je acorao com o tipo .ia 
a~ào. 

penal!daaes 

l - advenc:ncta. 

\I - mwra stmoJes. 

III - multa d1ana. 

rv - apreensão dos a.o.rnws. ;>rotlllros e suoproduros da fauna < 
ftora.. trurrumentOS. pccrecnos •. c:qwpamentOS VU ~etCUJOS de Qu.a.&quer narutc:za 
unhzaaos na t!llTaçáo. 

V - destnllçáo ou cnuoilzaçào ao proauto_ 

VI - suspensão aa veoaa e taoncar;;lo ao proouro. 

v ri - embargo. 

VIU - demolrçào da obra. 

LX - cancelamento ae rc:g1srro. ircenca ou autonz.açào legaimente 
e:ugtdos. 

X - l.llterd.J.cio oarc1ai .!o I!StaoeJecunenro. anvtaad.e ou 
empreendtmento. 

XI - suspc:c.sào de ;eg:tsrro. !tcença vu Juronzaçao 1e~entc: 

e:ugtdos . 

Xll - pcraa ou resmç;lo de 111cennvos e oenerlc10s fiscats 
conceci.tdos pelo governo . 

xm - perda ou suspensáo da parncrpaçào em ltnitas de 
financtamento em estaoetecliilc:nros .orict3.l5 ae creruro. 

XIV - Ultervençáo no esr:aoeiec:mento. 

XV - pr01brçáo ae comratat oo:n a .-\dnurusrracào í'ubhca. por um 

penedo de ate rrés ao os 

~ t• Se o llllÍ<!tor cometer. sunwraneamente. auas ou tnalS rnitacóes. 
ser-lhe·ào aphcadas. cumwaovamente. as penaudaaes a etas commaaas 

§ ~o A..s pen.al.ldades poderão ser convemaas ~m :;er.1ços ..:e 
preser.-açào. mc:ihona e recupera.çà.o a.a auauaaae do meao amo1eme 

j } 0 .-\duração aas penas preVIStas nos mctsos X a XV r.ào podera 
e:otceder o prazo ae c111co anos 

An. 30 A advenéncra sera apitcada oela tnobserváncta das 
dtspostcóes aesu Let e da leg~Staç~ em VIgor. cess.a.~•·aaas as sançóes neta 
prevtstas 

-\rt. 31 A mwta Sl.!I!Pies sera aoncaaa sempre que o a~enre. por 
:-:.e; . .::genc:a ou ao lo 

! - adverr.ao oor UTegt.Uand.adc:s Jue tennam sJao pr.mcadas. det"tar 
je s.ana-la.s. no prazo a.sstn.aJ.aoo ;>ar or~o competente do SiSS.-\..\tA uu pc1a 
C apna.:ua aos ?c nos u.o :W1.!rusteno da :vt.ano.c.a. 

II - vousc:r emoaraco a :Jsca.iJ.za,áo dos orgãos ao SiS~A..'-'1A. vu .J.a 

C aplta.'Ua dos ?onos oo '.úrusrenc ua Mannna 

\n. 32 .--\ :nWta l.llana sera a:mcaaa semore oue: J cor.-:c:ttmento .:.a 
lillraçáo se ':)rClongar no tempo 

-\rt. .)3 Os ~ a.aores arrec.Jaad.os l!rn ::mg:arr.ento de multas ='c r 
.n.irar;ào J.mOit!1tal sc:rào rc:\emcos ao Funao .:-..acwna.a u.o .\1e:o -\motenre. JCS 
:uncos I!Staaua.Ls .:>u :::nlDJc:oa~s ac: meto amo1er.te. J.o r..mào ~ava.~ uu a uurros 
iulaos .:::orrc:tatos. iegau:nente .::-:aaos. conicrrne J :;an.:.reza e J ,_,nc~aç:io Jo 
~rgio arreca.d.ador 

-\.rt. 3-' ~ :n:..:.Jta nào devera ser :.nienor J.o Jenericto econonuco 
-!Speraao pelo mirator com a sua an,.,da.clc: ou conc.ura 
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~ 1 o A muita podera ser aumentada ::m J!e cem vezes. se J 

Jutondade consJaerar oue. em vrrn:de a.a srruacão econorruca do a~eme. ~:J ~ 

U"lef.caz.. :unaa que apilcada no seu vaJor ma'Wno 

~ '2° A muaa sera .:alculada oor '.lilldaae. :1ecrare. :ne~c cuoica.. 
qwio ou outra medJda pemnenre. de acordo com o ob)eto .fLU1C:co !esado 

\rt.. 3~ O valor das muitas de que rrara a presente Let sera Ii.xadc 
no re~ento desta e ccmgido penodJcamente . .:cm base nos '.na:ces 
estabeteciClos na !egisiaçào pemnenre 

.-\rt. 36 O pa~ento de mwta cmposta pelos Estados. \1uniCIOJOS. 
Dtsmto Federal. ou T ~mtonos atenua J multa feder.ll na mesma ll10ctese J.e 
mc1dencta. quando d.Ivel).OS os "atares. ou ne1a e c amourada. quando IdêntiCos 

An 37 A pcnCia de constatacão do dano amoJental. semore que 
poss1vel. fi.=a o montante do preJwzO causado para eteitOs de prestaç.1o de 
fiança e Calculo de multa 

j I' A pencta orodUZlda no mouento ciVll ou no JUIZO Cl'el podera 
ser aorovettaaa no crocesso oenaL !IlStaurando-se o contradnono 

~ :;o ~ão havendo oenros oiictau. o cume sc:ra feno oor duas 
pessoas 1dôneas. escolhldas de prer"ertnc:ta as que nverem naoliuaçào tecruca 

Art. 38 As sançóes admm!str.mvas resmnvas de dlreaos sào 
auwnomas. sendo JOlica.d.u quanao presentes cu-cuns[anctas J.!?I3\antes. em 
coruomuaade com o dJsposto no an ~. I e II 

Art. 39. O Poder Exe<:uovo reiZUiamentara as :rtJÍ"açóes 
adrrurusrranvas. caractenzanao a acào ou ol'lUss.áo que unpaauc mooservanc;a ou 
desooedJêncta as detemunaçóes da !egis!açào amb1entaJ e as ae carater normau\O 
dos or~os ou das autondades admnu.srraovas competentes. retart\as ao use. 
gozo. promoção. proteçáo e rttuoeraç.1o ao meio amOicme 

CAPITl.LO VI 
DOS CRI:\IES CO'iTRA O \lEIO .-\:\IBIE'iTE 

Sedo! 

o.,. C rim., Contra a Fauna 

:\n. .a.o CcnsntuJ cnme contra a fauna 

I - uuhzar. penegw.r_ m.atar. caçar ou acanhar esoectmes a.a fJL.:.nJ. 

stlvesrre. sem a .:ie\1da oemussáo. !tcença ou aumnzaç:lo .J.a Jumnd.aae 
competente. 

!l - tmoeau J. ~rocnac1o da fauna se:n :tcc::1:;J.. Juror.zlC:lO .:ou ~:~ 

.;esacordo com a oond.a.. momfic:u-. Jaruricar ou -.:esm.m nt:-'...10. :::-r.~c ~'lt 

._::;jaaou.ro naruraL 

m -vender. expor • venda. export31" ou ad<!wnr. guaroar. ter e:n 
canve1r0 ou depostto. unlu:ar ou ~ ovos. larvas ou especunes da fauna 
slivestre. bem como prod:w:os e ObJetOS deia orovemcnes. sa.~.vo se oroveruenres 
de cnadouros autonza<lO> ou se com a dcvtda pcnn!5'ão. hcença ou autonzaçáo 
J.a autonaade com;>cte!lte. 

!V - e:<ponar pej"' e couros de :mfibtOS e reptetS em brutO. 3!Jtda 
aue provementes oe cnadouros legalizados. 

Pena - rttlus.1o. de um a m anos. ou :nulta. ou amoas as penas 
cumulanvamente 

§ Io Se o cnme e culposo. a pena e de sets meses a um ano de 

detenç.1o. sem preJwzo da multa. 

§ 2° São ~es da fauna stlvestre todos aoueies oer.encentes l5 

espectes naovas. rmgra.r:onas e qi.W.5quer ow:ra.s. aquancas ou re:-Tesrres. JUC 

teuh.am todo ou pane de seu ctcio de ...,da ocorTendo dentro dcs :unHes ..ic 
temtono bra.Júetro 

.-\rt. 41. E tambem cnme contra a fauna 

I - abusar. maltratar. fenr ou murua.r amrnats SJJ\esrres 0~1 

domcsncados. naovos ou exoncos. 

U- reaiJ.zar exoenetlcJ.a dolorosa ou cruel em anunaJ \1vo. aJ.naa aue 
para fins dJdaccos ou ctennficos. qlWido e:ustem re<:llr'>os altemanvos 

m - tntrOCtum esPeCunc :munaJ no PaJ.s. sem carecer recruco vric:a1 
favoravei e iJcença expe01da por awondade competente. 

Pena - detenção de tres meses a wn ano. ou muita. ou amoas JS 

penas cumulanvamente 

Parágrafo únrco So caso dos tnClSOS r e il. a pena ood.e J.umencar 
ate o dobro se o anunaJ morrer 

.-\rt. ~2. E 31llda çnme contra a fauna 

I - provocar. pela etlllSsào de efi~tes ou carreamento de marena~s. 
o pere<:uncnto de especunes da fauna aqU20ca e:ustente em nos. lagos. açudes. 
lagoas. balas ou mar terntonal brastletro. 

II - causar delt!adaç.1o em \Wetros. açudes ou estações de 
aowcuirura de do!llllllo publtc~; 

m - pescar espectes ouc devam = preserv.ldas ou esoecunes com 
tamannos mienores aos permtodos. 

IV - pescar quanndad"' sut>ertores as pemuudas. ou medtante a 
unl.tzaç.1o de aparelhos. petreebos. tecnicas c metodos n.1o pemuodos. 

V - pesqwsar. culnvar. conservar. armazenar. rransportar. 
comercta!Izar. transformar. benefictar ou mdustnaltzar espectmes proveruentes da 
pesca pro1b1da. 

VI - fundear e:nban:acóes ou lançar dettttos de qualquer naturez:~ 
em areas unl!zad.a! por anvtdaa"' ae mancultura. de,,aamente dcmarcaaas <:n 
cana naunca. 

Yl! - pescar meow11e a unluaç.io de 

a J exptoszvos ou substãncw que. em cantata com a agua_ proàuzam 
efeito seme!ltante; 

b) substànctas to:ucas; 

VID - pescar em cursos d ·agua nos p<nodos em que ocorrem 
fenómenos IIllgr.ttonos para ~ e. em ~ paraaa ou em mar temronai. 
nos penedos de desov.a. de reoroduç.1o ou de defeso. ou em qualouer penedo no 
qual a pesca seJa proibida por ato do orgào competente. 

Pena - recll.I.S.áo. de 'Jm a :-rês anos. ou muna_ 0u J.moas JS penas 
cwnuianvamenre 

§ I e Se o cnme e c:uiposo. a pena t:! ·.ie se:s meses a um ano -ie 
dete::1çào. sem pre.:uuo aa mu;:a 

~ :o Para os éenos desta Lc:1. consJdera-5e ~esc a toco ato ~~r.ceme J 

:-enrar. ~'I:~. coJetJ.r. JPantl.a!. Jpreencer ou cacrurar ~scecrmes cos ~tpos J0s 
::>et:"tes. .,:t1.,;,staceos. moluscos c: 'e~etats iuc.rootcs. :iL.:Sceu._ e1s ..._•u J!lo J~ 

.lOfO\e:tamento c:conorruco. ~essahaaas J.S ~soec:es J.rn.eaçadas Je ~'tnnçjo_ 

.:onstames nas usras oticiaJS d.a fauna e a.a rlcra 
.-\rt. ~3. Consn!UJ 31llaa cnme 

r - ~escar sem :.nscnçào. autonzaçào. ltcem;a ou ~nrussào Ja 

autonaaae competente. 

li - explorar camoos narur.us de m-.nebrados aquattcos • algas. 
sem hcença. pemussão ou auionzaç.1o da auiondaoe compe:ente. 

li! - cnar ou reprodum em canvetro arumats e 'eget31S aquancos. 
:;em licença. perm.tssáo ou autonuçào da auronciaae competente 

IV - comert1a.i:zar amma.t.S aquancos .. ,..-os. sem !tcem;a. oenrussào 
ou au.ronzaçôio da awonaade competente. 

V - ~xportar ou unoortar pc:t"teS orr.amemrus. sem itcenca. permissão 
ou autonzacáo d4 autonc.ade competente 

?e::1a - de:ençào. c.e rres meses a ~ ano. vu multa. ou a.:noas JS 

penas cumwanvamente 

§ lo Se o cnme e cwposo. a pena e de um a sets meses de :::.e~ençjo_ 

sem pre1wzo da multa 
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Seçto II 

Dos Criau:s Coatra a Flora 

Aft. 44 C OIIStltUl cnme contra a flora. 

I -fazer fogo. proVOQf queunada. derrubar. danificar floresta.. mata 
ou ,-e~ de ~ permanente. de ~ legai ou snuadas em 
urudades de cooscrv~. mesmo que em ionna~. sem au1onzaçào ou ucença.. 
ou em desacordo com a obnda; 

II • c0ft31" ou tranSfonnar em Cat'~ madeua de le1. assun 
classificada por ato do Poder Púbhco. para fins tndustnatS. energencos ou 
qualquer olllr.l e:<ploraç;lo. ecOIIÓI!Ilca ou !Wl. em desacordo com as 
detenrunações legau. 

m · provocar mcêDdlo em mm ou floresta; 

IV - exporQr <SJ)ecle vegetal ~lasma ou qualquer produro ou 
subproduto de ongem vegetal sem licença da awondade COITIIXt<nte: 

V - li!IP!mar proJe!OS de colomzaçio e loteamentos ruratS e 
urtlano$ em area. de floresw e dcmal.s fonnas de ~: 

Vt - elq)lorar. desmaiar. demwr ou damficar floresta ou OUlra5 
formas de vegeraç;lo. 011llllliza-ias com VIO!aç;lo das normas de prot~ 

Pena - redusio. de um a três anos. ou .multa. ou amba. a. penas 
cumulanvamente. J 

Pa~o umco Se o cnme e culposo. a pena e de rres meses a um 
ano de deten~. sem~= da multa. 

Art. ~3. E tambem c:nme contta a flora: 

I - de1xar de promover n:post~ florestal obngada por !et. bem 
como unpedlr ou dúiculw a re~ natur.ll de fl01nta ou outras fonnas de 
v e~ 

II - receber ou adQwru. para fins comen:taJs ou tndusmaJs. madeu-a. 
:enha. carvào e outros produtos de on~<cm 'egetal. ;em e"Hilf l e:<Jbtcào de 
itcença do vendedor. outorgada pela aut~naade comperente. e- sem murur-se da 
\1a que devera acompannar o produto ate finai benetictarnento. 

III . vender. e"por a venda. ter em aeoosuo. IT3IISponar ou >Naldar 
madeu-a. lenha Cat' -ão e outros produtos de ongem vegetal. sem itcença- 'altda 
para todo o tetnpo da VIagem ou do armaze!1311lento. outorgada peía autondaàe 
competente 

rv - cortar. daz:ufica:r ar..·ore ou coiher es~tmes \f~et3.15 l!m 
tlorestas ou denws formas de vegetaÇ;Io de preser.-ac;lo permanente. de ·res..,.·a 
legal ou sttuadas em UDldade de coi\S<r'o'açào. ;em permtSsào da autondaàe 
çompetente; 

V • destl'lll! ou danificar vegetacào fiudora de dunas. proterora ue 
:nan~es. OOJeto de espectai prt$<r'o·ação ou an·ore tmune a cone. 

V1 - faz.:r e usu fogo. por qualquer modo. em florestas ou em 
denws formas de v~ ;;lo. ou em sua borda. sem tomar as precauções 
necessanas para e\1t2l :a .ua propapç;!o. 

vrr - fabncar. vender. rnnsportar ou soltar balão que possa 
pmvocar tncend!os nas florestas e denws formas tàe vegetação. em areas urbanas 
ou em qualquer npo tàc iSSCIIWDeuto il11111111o. 

VtiJ - extrair de florestas de dotnllllo pubhco ou cortStdcradas de 
preservaç;lo permanente. Setn preVIa :auronzaçào comperente. qualquer especte de 
tlllllC'aJS. 

rx - comercta.llnr motosern ou unilza-l:a em florestas e demazs 
formas de ve~et3Ç;Io. sem licença ou reg~stro da aurondaàe competente: 

X - detxar de resntutr a autondade hcenca e"Mt:a pelo decurso de 
?raiO. utlÍlZa·ia cndevldamentc. cedé-l:a a tercell'os ou entregar ao consut~~~dor 

produtos prcx:eoentes de florestas. CUJa expíoraçào se tenna dado com a licença 
explf3da. 

XI -empregar. como combusnveL produtos florestats ou hulha. sem 
uso de d!sPOsll!vos que tmpeÇ3m a difusão de fagulhas suscenve15 ae provocar 
t.~cénd!os nas floresta.: 

Xll -matar. lesar ou maltra!ar. por qualquer modo ou meto. plantas 
de or!1311lcntaeào de logn<iouros publicas ou em propneaaae pnvada alheta. 

Xlll - OXeculllr IDCOTT'et3Jlleme as Operações preVISta. em planos de 
ttWieJO florestal de desmat:anento ou de cone. 

Petlll - detet:t~. de rres meses a lJlft ano. ou multa.. ou am~as as 
penas éumulanvameme. 

Parcigrafo U.mco Se o cnme e culposo. a pena e de um a scts meses 
de detet:tçw. sem preJWZO da multa. 

Seeio lii 

Dos Crimes Coatra as Caidacles de Consel"'ado 

Art. 46. É crime contta as llllidades de c~ ou comn as 
ilri:IS SUJettas. por ao do Poder Púbbeo. a rqtme especai de uso. elq)lorar. 
~- demwr. dmüicar 011 exercer qualqQI:r aiMdade que possa aietar a 
tnota dessas anas. chreta 011 wcbietaiDCiite. 

Pala - n:clusAo. de um a três ID05. e multa. 

~ I" Se o cnme e c:ulplso. a pena e de rres rnese5 a um ano de 
~- sem pre,wm da multa. 

§ Z' E cm d se por llllldades de CotJSerV3C;Io as Reservas 
Btolói!ICU. Rescrws EeolÓI!lcas. Fs~ões Fcolog~cas. Parques ~actorws. 
Estaduais e MumC~pa~S. FlorestaS Na<:~OIWS. E.stadww e Muruc:caJs. Areas de 
Proteção Ambtental .A.rea! de Relevante Interesse Ecoiog~co. Resel"as 
E:ttratiVISW ou olllr.U asstm classifica= e cnadas peta ?oaer i'ubhco 

.-\rt. ~7 E tambem c:nme. 

I - prancar qualquer ato 0ue possa oro' cx:ar :ncénd1o nas urudaces 
de conservação ou nas areas SUJelta.s. por ate uo Poder ?-.lbllco. a regune esoec:Jl 

de uso. 

li - penetrar em umd.ades de conser.:açào ou nas lfeas su1e:tas. ?Or 
ato do Poder PU.bhco. a tt:gm::te especial de ~tSO ccnduzmao suostanc1as vu 
UlStr'Utilcntos propnos para caça ou oar.:~ e;T;oloracáo de oroa.uros ou suoproduros 
~orestaJ.S. sem licença ou autonzação da autondade competente 

lTI - descumpnr OS reguiamentOS lla.S umc.aaes je ccnSC!' ação OU 
das areas SuJeuas. por ato do Poder Pubaco. a regune espec:al ae ~so 

Pena - detenç;lo, de trés meses a um ano 

Parágrafo un:co Se o cnme e cuiposo. a oe;ta e de 'JI!l a sets meses 

Je detençào. sem preJWZO da muita 

Secio IV 
Da Poluicjo e outras lafr2cões Amboonra" 

Art. -'8 C onsn!Ul cnme 

i - causar poiUtção de qualquer narureza. ao ar. ao solo. as a~ 
mtenores. de supertkte ou suOtetT3!l.eas. ao mar remtonaL aos man~e5 ou aos 
dema1.S com?Qnentes do meto am.Dteme. ern mve1s aue resunem ou possam 
resultar em aanos a sauce hWlWl3.. ou que provoouem a :nortandade de 31lllllats 
ou a àestrUJç;lo stg:IUÍicacva da tlora.. 

ll - •~por a pengo o meto ambtente. a :ncotwruàa<ie numana. arumal 
ou \egeta1 ou tomar rr.3ls ~ve sttua.eâo de pengo e:usten:e. 

lil - causar poiwçào do saio que :orne urna are:. urtJa.~a ou :'1Jfa!. 
:mpropna para a ocupaçào numana. 
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IV - causar polwç;lo aanosfénca que provoque a renrada. amda que 
rnomentanea. aos haottantes de area aietada. ou que cause dano dimo a saude da 
popwaçào. 

\" - causar potw<;io ludnca que tome ne<:essma a ullerru;>ç:lo do 
abasrecuneoto publlco ae agua. 

VI - ca= polwçào manoma. por lançamento de demtos. oieo~ ou 
subsrànctas oleosas~ 

VII - causar polwç;lo das p1'31aS de forma a dificultar ou unpedlr o 
seu uso publico. 

VTII - dlssemmar doença ou pr.l!l2 ou espectes que possam caUSM 
dano a agncu!tun. a pecuana. a fasma. a Üot'2 ou aos ecosslSiemas; 

!X - deixar de adoar. quaDdo assun o n~gu a autondade 
competente. medidas de ~ em caso de mc:o de daDo ambiental @l'a•·c ou 
trrevet51\"el. tndependentemente de CO~lll'f0\'8Ç:Io Ctenafic&. 

X - Pesqwsar. ~ ou cxtra~r rec=s nuneraa sem a compererue 
autonzação. pemu.ssao. cODCessio ou hceoça. ou em desacordo com a obncla ou 
amda des=pettando normas de coiiiJ'Oie da polw~; 

XI - dctxJr de recuperw as arc:u de pesquua ou de ~ 
!!WICI'3L nos rennos ela ~- permwio. iJCCDÇa. COIICCSiio ou 
det=u-.aç:lo do orgia cOtllpe!eme; 

XII - desrespettor norma de ~ amtncmal ou de comrole da 
polwcao quanto a produção. processaznemo. -.o. emba1qan. 
comcn:talaaçào. fomecuneruo. 11"311S1101t<. annazeruanento. expanaçio. 
drsmbwç:lo e emDre!10 de agnxo>:~cos. substãnctas tolUCU.. radiocvas. 
canceng= c outtaS que componem nsco stgmfic;nvo ~ a saudc bumaDa e 
~ a qualidade ambtentaL 

xm - ab:andonar ou efenvar a ~tÇio fuW dos prcduros 
menctonados DO tnCISO a;..tmor CID desacordo COm as normas de SCIWW'ca I de 
proteç:l.o amtnenral. 

Pena- reclusão. de um a rres anos. 

§ I' Se o cnme e cuJpow. a pena e de sets meses a wn ano de 
detenc:lo. sem preJUIZO da multa. 

j C 0 ~O caso dos lliCIWS Xll e X.!ll. se O orodutO OU a SUbst;inaa for 
nuciear ou raclloanvo a pena pode ser aumentada ate o dobro 

An. 49 Consntut rambem cnme 
I - conmbwr para que a a~ o wlo ou o ar atuiJIIII ntvets .:>u 

cate~onas de qualidade 111ienor aos fixados nas normas estabelec:uias pelos 
or~os competentes: 

a - causar polwç:lo sonon. desresPCttando as normas sobre enusUo 
e =~o de rwdos e Vlbracóes resultantes de quauquer anV~dades. 

'1l - lançar restduos solido•. liqwdo• e gasosos no ar. na agua e n~ 
solo. em desacordo com o estabc:lec:Jdo na lc§IS~ amlnental. seus 
regulamento•. normas e rewluçóes: 

I V - conscnur. refonnar. ampliar. lliStalar ou fazer fiulaonar. cm 
.:JualQuer pane d ternrono "ae~onal. esW!elecunenros. obras ou sen1ços 
potenctalmente polwdores. sem hcença ou awonzacilo dos ordos <~mb1enratS 
comperentes. ou contraNIIdo as nonnas lcpa e re~enwes Pentnenres; 

V - prancar atas de comen:Jo. mdusma ou usemelhados. 
compreendendo substánctas. produtos e arngos de mreres~ para a sm~dade 
arnbtental. sem a neces=a hcença ou autonzaç!o dos orpos competentes. ou 
conrranando a 1e!Pslação ambtental. seus reguiamcntos. liOI1IUIS e resoluçóes: 

V1 - unportar ou comcn:tailzar subst3ncta5 ou produtos toXJcOS ou 
potenctalmente pengosos ao me10 ambtente e a saude pubhca. cuJa 
comerctaiiZaçáo sey> protbtda em seu paJS de ongem: 

VII - obstar ou diiicuitar a açào fisca!Jzadora do Poder PUblico no 
rrato de questões arnbtcntatsc 

vm - detxar de l!lformar a autondade comperente sobre a 
ocorrencta de dano ambiental a que tenha daúo causa. 

Pena - detenção. de !rés meses a um ano. ou multa. ou ambas as 
penas cumuJanvamente 

§ l' Se o cnme é culposo. a pena e de um a seiS meses de detençjo. 
sem pre.twzo da multa. 

§ ~· Para efeuo do disposto no 111c1W VI deste amgo. o Poder 
Publtco federal drYuJgara_ ao-aves do Dtano Ofietal. os nomes dos produtos e 
iUOStanctas cuJa comeretalização esteJa protbtda no pats de ongem 

Seçio V 

Do• Crime. Coarr2 o Orderume11to l'rbaao • o Purimõnio Cultural 

\rt. ~0. E ::;une dest:rl.U:'. ~unil:ar ou derenora.r 

bem esoec1almer.te orore~do por leL aro admtmsrran' o ou 
deCl'SáO !UcilCtaJ. 

II . arqwvo. registro. museu. b1bhcteca. pmacoteca. mstalaç;io 
c1enufica ou surular protegtdo por ie1. ato acmuru.srranvo ou dectsão .IUdtctal 

Pena - reclusão de um a três anos. ou ;nuita. cu .1.mba:s as ~~nas 

cwnulanvameme 
Paràr;rafo únrco. Se o cnme ior culposo. a pena e ce seis mesi!S ::. 

um ano de detenção. sem pre.:wzo à.t multa. 

An. 51. \..O!I5tl1Ul tambem cnrne 

< - alterar o aspecto ou estrurura de od!ficaçáo ou local 
especialmente orote!Páo por let. aro admtrustranvo ou dectsào JUdtetal. em razao 
de seu valor patsa~snco. ecológtco. runsnco. an15uco. lustonco. cuJrurai. 
reltgiOSO. arqueolO!"CO. emograiico ou monumentaL sem autonzação da 
autondade competente ou etn desacordo com a concedida. • • 

II · promover construção em sol<t,;ào ed!ficàvei. ou no seu entorno. 
assun constderado em razão de seu valor patsa=nco. ecolol!lco. amsuco. 
runsnco. lus10nco. cultural. reit~oso. arqucolog~co .. <mografico o~ monumentaL 
sem autonzação da autondade competente ou em aesacordo com a concedida. 

Pena - reclusào de um a dots anos. ou muita. ou ambas as penas 
cumulanvamente 

Parágrafo zinrco Se o cnme for culposo. a pena e de se1s meses a 
wn ano de detenção. sem preJWZO da multa 

An. ~2. Consmw amda cnme ptchar. grafitar ou por outro meto 
conspurcar edificação ou monwnento urbano 

Pena - detenção de tre5 a sets meses. ou multa. ou ambas as penas 

cumulanvamente 

Pari/grafo únrco. Se o ato for reaiizado ~m monumenro ou cotsa 
tombada em vutUde do seu valor amsnco. arqueologtco ou h1stonco. a oena e d~ 
seiS meses a wn ano de detençào e multa 

Seçio VI 

Dos Crimes Dfforrent., do o.,cumpnmento de 
O...or Legal ou Contratual 

Art. !3. CotiSiltui cnme fa= afirmação falsa ou en23Jlosa. otruru- a 
vmilde. SOIIepl" mformações ou dados tcctllco-cu:nttficos em ~edunentos de 
auwrizaçào ou de ha:DCWIIf:tliO amtncDtal. 

Pena - detc:DÇão de !rés meses a wn ano. ou multa. ou ambas as 
pcms cumulanvameme. 

Art. 54. COIISIIIUI também anne: 
I- deixar de nr"'ifiQr qualquer aio relevante ao meto ambiente; 
a - deixar de CIIIII!>M obngaç:lo de relevante 1111eresse ambte!::al. 
m -dewbedecer a ordem legal ou deOOII" de promover as medidas. 

detennmadas pela autondade competente ou a que esta obngaco por dever ie~al. 
neçessanas a llltmupçào ou à pn:venç:lo de dano ambtental ou ae seu 
agravamento . 

IV - aprovar estudo pn:vto de unpacto ambtental. sem que tenh:un 
szdo observadas as nonnas que ~= sua eiaboração: 

V - conceder hcenca. autonzação ou pemussào em desacordo com 
as normas ambtentaJ.S ou sem o pn:vto estUdo e rela!ono de unpacto ambtental. 
para as atlVIdades nas QIWS SCJalll eXIgidoS. 

Pena - detenç:lo de tre5 a se15 meses. ou multa. ou ambas as penas 
eumulanvameme. 

Paragrafo WriCO. Se o c:nme e culposo. a pena e de wn a <rés meses 

de detenção. sem ptCJW:ZO de muita. 

CAPITULO VIl 

DISPOSICÕES FINAIS 

A"- ~S. Aphcam-sc subStdianamente a es;a iet as dtsoostções cios 
Códim Penal. do Código de Processo Penal e da L<~ n' 9 099. de :!ó de setembro 

de 1995. no que não forem mcoqrpanveiS. 

Art. Só. O Poder Execucvo resrulamentara esta Let no prazo de 
noventa dias a contar de sua pub~cação. -

Art. ~7 Esta Let entra em vtgor no prazo de noventa dias de sua 
pubhtaçio 

.-\.rt. 58 Revogam-se as <lJ.Sposttóes cm conrrano. em espectal os 
ms :6 e ~5. ~ 3'. à.tLet n' ~ 771. de 15 de setembro de !965c ans :!7 < 3~ da 
Le1 n' 5 197. de 3 de JaneirO de !967. art. 15 à.t Let n' 6 938. de 31 áe a~osto de 
1981. an :' da Le• n' "6~3. de 18 de dezembro de i98~. al'l S' da L<t n' 
"679. de :!3 de novembro de 1988: ans. 15 e 16 da Let n'- SO~. :Je li de :ulho 
de \989 e an :1 à.t Let n' "go5. de 18 de1ulho de 1989 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A ma
téria ficará sobre a Mesa durante cinco dias úteis, a 
fim de receber emendas, nos termos do art 235, in
ciso 11, alínea "d", do Regimento Interno, bem como 
a matéria constante do Item 4 da pauta, que tramita 
em conjunto: 

É o seguinte o item que tramita em 
conjunto. 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N11 164, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. n2 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com Projeto de 
Lei da Câmara n11 62, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n11 164, de 
1995, de autoria do Senador José Bianco, 
que altera os arts. 27 e~ da Lei n11 5.197, 
de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção à fauna e dá outras providências, 
tendo 

Parecer sob n2 5, de 1997, da Comis-
são 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, contrário, e pela aprovação, nos termos 
de substitutivo que apresenta, do Projeto de 
Lei da Câmara n2 62, de 1995, que tramita 
em conjunto. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relatara: Senadora 
Marina Silva) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 1 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n11 31, de 1997, de urgência, lido no Expediente, 
para a Mensagem n11 293, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprova queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se retere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n11 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Passa
se, agora, à apreciação do Requerimento de n2 32, 
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o Ofí
cio n2 97, de 1996. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência convoca sessão deliberativa extraordinária 
a realizar-se hoje, às 14h55min, destinada à apre
ciação de requerimentos de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A SRA. 
Senadora Benedita da Silva enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Exi será atendida. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estive na Cidade 
de Deus na última sexta-feira, dia 1 O de janeiro, e 
pude constatar o estrago que uma chuva de apenas 
meia hora provocou naquele bairro. As ruas e casas 
ficaram cheias de lama e com a enchente o esgoto 
voltou, invadindo as residências. Muitos móveis, ele
trodomésticos, toram destruídos pelas águas. O pre
juízo foi grande e de difícil recuperação, dada as 
condições da população de baixa renda. Todos os 
anos as chuvas de verão provocam enchentes e 
causam os mesmos problemas. O sofrimento da po
pulação parece não ter fim e poucos são os morado
res que ainda acreditam nas promessas de gover
nos que se sucedem e nada fazem. 

Mas a situação da Cidade de Deus representa 
apenas o ponto mais grave de toda a área de Jaca
repaguá, região problemática, do ponto de vista ur
bano, pois teve uma ocupação muito rápida e com
pletamente desordenada. Em conseqüência disso, 
as enchentes atingem toda essa região, prejudican
do seriamente tanto os moradores pobres quanto os 
de renda mais alta. Jacarepaguá e Barra são as re
giões de expansão da cidade do Rio de Janeiro. 
Portanto, algo tem de ser feito de modo a corrigir as 
distorções existentes, planejando o futuro a partir de 
políticas preventivas. 

Com essa preocupação em mente e a pedido 
da Associação dos Moradores da Cidade de Deus 
foi que estive com o governador do Estado e o Pre-' 
feito do Rio de Janeiro, com o objetivo de buscar so
luções emergenciais mas principalmente, preventi
vas e de longo prazo. Outro assunto que tratei com 
o governador, a pedido da Comissão de familiares, 
foi a questão dos meninos internos do Instituto Pa-
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dre Severino, que estão no Hospital Souza Aguiar 
em recuperação devido à queimaduras que sofreram 
no incêndio do Instituto, na noite do ano novo. 

Acredito que diante de problemas sociais tão 
graves qualquer divergência deve ficar em segundo 
plano e as esferas federal, estadual e municipal do 
poder público devem articular seus esforços e somar 
recursos para enfrentar desafios. 

O prefeito se comprometeu em elaborar um 
plano de Emergência dentro de no máximo um se
mana, de modo a minorar os efeitos das enchentes 
e colocou a necessidade de um projeto de macro
drenagem da bacia hidrográfica da região de Jacare
paguá. Esse projeto está orçado em 240 milhões de 
dólares, a maior parte dos quais seria financiada 
pelo Banco Mundial. Trata-se, pois, de um projeto de 
longo prazo, de importância estratégica não só para 
Jacarepaguá mas para toda a cidade do Rio. 

Relativamente a minha audiêocia com o governa
dor do estado, expus a ele as angústias e as preocupa
ções das famtlias dos menores intratores internos no 
Instituto Padre Severino. pois a super1otação, a falta de 
um programa pedagógico e a mistura de primários e 
reincidentes, denunciados inclusive pelo Ministério Pú
blico da Justiça oo Estado, certamente foram determi
nantes para a tragédia da noite de Ano Novo, quando al
guns meninos atearam fogo numa parte do Instituto. 

A pedido da Comissão dos familiares, que se 
formou a partir da tragédia, conversei com o Gover
nador sobre a questão, solicitando que fosse revista 
a política de internações de menores, quando ele in
formou que está havendo um estudo para a descen
tralização do atendimento a esses menores. 

A idéia é separar os primários dos reincidentes. 
Não é possível permitirmos que um menor, que rou
bou um ténis esteja junto a um que esteve envoMdo 
com o tráfico de drogas. Os novos locais de i~emação 
seriam os 16 centros de Recursos Integrados de Aten
dimento ao Menor, para os casos mais graves. Já os 
Institutos Padre Severino e João luiz Alves, na Ilha do 
Governador, que abrigam atualmente todos os meno
res, passariam a abrigar somente os casos mais bran
dos, destinados a uma rápida ressocialização. 

Penso que devemos todos, sociedade e seus 
representantes políticos, nos empenhar para tomar 
realidade esses projetas que são de interesse geral. 
Mas, faremos em conjunto com a sociedade, a co
brança do encaminhamento e execução dos mes
mos, pois este é o meu papel como Senadora do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer! Muito obrigada! 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14h53min.) 

Ata da 91 Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 16 de janeiro de 1996 

41 Sessão Legislativa Extraordinária 
da 5~ Legislatura 

Presidência do Sr. Ney Sua~una 
As 14 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE 

PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Antonio Canos Magalhães _ Antonio Canos 
Valadares Artur da Távola Benedita da Silva 
Beni Veras Bernardo Cabral Carlos Bezerra 
Carlos Patrocínio Carlos Wilson _ Casildo Malda
ner _ Coutinho Jorge _ Edison Lobão_ Élcio Alvares 
_ Emília Fernandes_ Epitácio Cafeteira _ Esperidião 
Amin Fernando Bezerra Raviano Melo France-
lina Pereira Francisco Escórcio Freitas Neto 
Geraldo Melo _Gerson Camata _ Gilberto Miranda_ 
Gilvan Borges _ Guilherme Palmeira _ Hugo Napo
leão_ Humberto Lucena Íris Rezende Jefferson 
Peres _ João França_ João Rocha_ Joel de Hollan
da _Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho_ José Agri
pino _ José Alves _ José Eduardo _ José Eduardo 
Outra _ José Fogaça _ José lgnácio Ferreira _ José 
Roberto Arruda _ José Samey _ José Serra _ Júlio 
Campos _ Júnia Marise _ Lauro Campos _ Lucídio 
Portella _ Lúcio Alcântara Lúdio Coelho Marluce 
Pinto _ Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ Ney Suas
suna _ Onofre Ouinan Osmar Dias Pedro Simon 
_ Ramez Tebet _Regina Assumpção _ Renan Ca
lheiros _ Roberto Freire _ Roberto Requião _ Rome
ro Jucá _ Romeu Tuma _ Ronaldo Cunha lima _ 
Sérgio Machado _ Teotõnio Vilela Filho _ Valmir 
Campelo _ Vilson Kleinübing _ Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 53, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para a MSF n11 308, 
de 1996, que solicita autorização para a contratação 
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de operação de crédito externo, no valor equivalente 
a até US$ 86.000.000,00, (oitenta e seis milhões de 
Dólares Norte Americanos) entre a República Federa
twa do Bras1l e a Corporacion Andina de Fomento -
CAF, destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de 
Melhoramento e Pavimentação da Rodovia-BR-174. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Epitácio Cafeteira - Hugo Napoleão - Benedita 
da Silva - Elcio Alvares - Osmar Dias - Ademir 
Andrade - Júnia Marise - Ney Suassuna - Sérg!<:> 
Machado- Romeu Tuma - Valmir Campelo. 

REQUERIMENTO N2 53, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para a MSF n2 308, 
de 1996, que solicita autorização para a contratação 
de operação de crédito externo, no valor equivalente a 
até US$ 86.000.000,00, (oitenta e seis milhões de Dó
lares Norte Americanos) entre a República Federativa 
do Brasil e a Corporacion Andina de Fomento - CAF, 
destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Me
lhoramento e Pavimentacão da Rodovia-BR-174. 

Sala das Sessõt..:;, 15 de janeiro de 1997. -
Epitácio Cafeteira - Hugo Napoleão - Benedlta 
da Silva - Elcio Alvares - Osmar Dias - Ademir 
Andrade - Júnia Marise - Ney Suassuna - Sérgio 
Machado- Romeu Tuma - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
:ação o Requerimento nº 53, de 1997, de ugência, 
para Mensagem n2 308, de 1996. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na G>rdem do 

dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combmado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requenmento que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 54, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea b, do art. 336, do Regi

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 61, de 1996- Complementar, 
que institui o Fundo para Aparelhamento e Opera
cionalização das Atividades -fim d" Polícia Federal 
~="UNAP"' 'á '1Utras orovi~;. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão - Geraldo Melo - José Eduardo 
Outra - Júnia Marise - Jáder Barbalho - Romeu 
Tuma -: Elcio Alvares. 

Em votação o Requerimento n2 54, de 1997, de 
ugência, para o Projeto de Lei da Câmara n2 61, de 
1996-Complementar. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)"" · • 

Aprovado. 

A matéria a que se refere figurará na Ordem do 
dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art 42 da Resolução n2 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pró
ximo requerimento a ser lido, depende de votação 
em cujo encaminhamento poderão fazer uso da pa
lavra os Srs. Senadores que desejarem. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 55, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi
mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do· 
Sr. Manoel Antônio Sarmênho Vargas 

ex-Prefeito de Porto Alegre - RS. 

ex-Secretário de Estado da Agricultura - RS, 
falecido em 15-1-97, em ltaqui- RS. 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar, 

b) apresentação de condolências à famma e ao 
Estado. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Emília Fernandes- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
tação o Requerimento n11 55, de 1997. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será cumprida a deliberação deste Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 º Se
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N11 56, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro a V. Exil, com base no art. 50 da 
Constituição Federal, que ouvido o plenário, se dig
ne de adotar as providências necessárias à convo
cação do Ministro do Meio Ambiente, Recursos Hí
dricos e Amazônia Legal, Sr. Gustavo Krause, para 
comparecer ao plenário do Senado Federal, a fim de 
prestar esclarecimento a esta Casa, sobre o projeto 
do Governo de privatizar 39 florestas em todo o 
País, sendo 24 delas na Região Norte. 

Justificação 

É público e notório a intenção do Governo em 
entregar o solo e subsolo brasileiro ao capital estran
geiro. Agora pretende privatizar 39 florestas envol
vendo cerca de 14 milhões de hectares em todo o 
País, incluindo a floresta nacional de Teté, uma área 
de 1 ,5 milhão de hectares na Amazônia, e ainda tor
nar públicas áreas de terras devolutas ou arrenda
das pela União, em florestas nacionais para explora
ção florestal, madeireira e não madeireira. 

Colocar em mãos de capital estrangeiro a flo
resta nacional de Teté, que tem 21 O espécies dife
rentes de árvores por hectare, entre 300 e 350 espé
cies de pássaros, além de várias espécies de maca
cos, é entregar parte importante do Brasil. 

Por se tratar de projeto que coloca em risco 
uma das nossas maiores riquezas, julgamos neces
sário que o Sr. Ministro do Meio Ambiente, Gustavo 
Krause, venha a este plenário oferecer ao País as 
informações sobre esta iniciativa. 

Espero, pois, seja este requerimento aprovado 
pelo soberano plenário, depois de recebido e pro
cessado pela mesa. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senadora Júnia Marise- (PDT- Minas Gerais) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento será publicado e incluído, oportunamen
te, na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 
11, alínea c, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência convoca sessão deliberativa extraordinária 
a realizar-se hoje, às 15 horas, destinada à aprecia
ção de requerimento de urgência, nos termos do § 
32

, do art. 32
, da Resolução n2 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14h59min.) 

Ata da 1 ()I Sessão Deliberativa 
Extraordinária, em 16 de janeiro de 1997 

41 Sessão Legislativa Extraordinária, 
da 5()1 Legislatura 

Presidência dos Srs. Ney Suassuna e Romeu Tuma 

As 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 06 
SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhã~s - Antõnio Cartas 
·. Valadares -Artur da Távola.:.: Benedita da Silva

Beni Véras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão- Élcio Alvares 
-Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira- Esperidião 
Amin - Fernando Bezerra- Flaviano Melo- France
lina Pereira - Francisco Escórcio - Freitas Neto -
Geraldo Melo -Gerson Camata- Gilberto Miranda
Gilvan Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão - Humberto Lucena - Íris Rezende - Jefferson 
Peres- João França -João Rocha- Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agri
pino - José Alves - José Eduardo - José Eduardo 
Dutra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Samey - José Serra - Júlio 
Campos - Júnia Marise - Laura Campos - Lucídio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Martuce 
Pinto - Mauro Miranda - f'.4abor Júnior - Ney Suas
suna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon 
- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Ca
lheiros - Roberto Freire- Roberto Requião- Rome
ro Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sérgio Machado - Teotónio Vilela Rlho - Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 57, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos da alínea b, do art. 

336, do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n11 64, de 1996, que institui o Sis
tema Nacional de Armas - SINARM, estabelece 
condições para o registro e para o porte de arma de 
togo, define crimes e dá outras providências. 
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Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão - Geraldo Melo - José Eduardo 
Outra - Júnía Marlse - Jader Barbalho - Romeu 
Tuma - Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 
votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 
345, inciso 11, do Regimento Interno, combinado com 
o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - As 
matérias em regime de urgência constarão da Or
dem do Dia da sessão deliberativa da próxima terça
feira. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos. , 

O SR. JÚUO CAMPOS (Ptl-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. 
Senadores, o consumidor brasileiro é um dos que 
mais sofrem em todo o mundo, em decorrência da 
ação perversa e iníqua de alguns comerciantes que 
exploram a boa-fé, a simplicidade, o pouco conheci
mento, a pobreza, a humildade e as dificuldades 
pessoais da grande maioria de nossa população, 

'constituída, em quase 60%, por pessoas com pouca 
pu nenhuma instrução escolar formal. 
: Essa fragilidade da maioria de nossa popula
Ção é explorada de forma inescrupulosa por esses 
maus comerciantes, que preterem auferir lucro fácil 
·e imediato em vez de construir e estabelecer práti
cas comerciais sadias, justas e equilibradas, em que 
:-:.mbas a~ partes se beneficiem das vantagens ine
rentes a todas as transações comerciais dignas des
se nome. 

Todos sabemos que, em nosso País, os po
bres s2.o manipulados pela propaganda enganosa, 
;Jelo que existe de pior do chamado marketíng, pela 
;:;ropaganda subliminar, pela utilização perversa de 
mecanismos de persuasão psicológica e de manipu
lação das camadas mais pobres; todos sabemos 
que as camadas mais pobres são induzidas a reali
zar compras de mercadorias com falsas promessas, 
com engodo, numa espécie de estelionato. 

No Brasil de hoje, os pobres são quase que ob
rigados a comprar as piores mercadorias, muitas ve
zes por preços mais altos que os existentes em lojas 
dos bairros ricos, nas piores eondições de financia· 
menta, de garantia. de controle de qualidade. de 
prazo de entrega, de serviços de manutenção, de 

assistência técnica e de informações necessárias ao 
bom funcionamento e utilização dessas mercado
rias. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, sabe
mos que os serviços de proteção ao consumidor, os 
Procons, vêm realizando um bom trabalho na defesa 
do consumidor; sabemos que o número de reclama
ções é enorme, mas sabemos que maior ainda é o 
número de reclamações que não chegam aos Pro-

- . cons e, dessa forma, não se cóncretizam em medi
das contra os abusos dos comerciantes. 

Muitas reclamações não se efetivam em decor
rência da pobreza, das dificuldades pessoais da 
grande maioria da população brasileira, que muitas 
vezes é obrigada a passar duas horas dentro de um 
ônibus, de sua casa para o trabalho, e mais duas 
horas do trabalho para a casa, quando não ocorrem 
engarrafamentos, quebras de veículos e outros 
transtornos. 

Essas pessoas, tão machucadas pelas dificul
dades da vida, muitas vezes dispõem unicamente do 
dinheiro de uma passagem de ida ou de volta para 
suas casas. 

Geralmente, essas pessoas são obrigadas a 
trabalhar em horários rígidos, correndo o risco de 
serem demitidas caso não cumpram suas jornadas 
de trabalho, não podendo se deslocar até os Pro
cons para apresentar suas queixas, mesmo quando 
lesadas, enganadas ou manipuladas por comercian
tes inescrupulosos. 

Num País como o nosso, os serviços de prote
ção ao consumidor não se podem limitar a atuar de 
forma passiva, esperando que o cidadão enganado 
abandone suas atividades e se dirija ao Procon, 
principalmente aqueles mais humildes. mais sacrifi
cados, mais limitados por horários inflexíveis, mora
dores das periferias. aqueles aos quais tudo falta, 
desde o tempo até o conhecimento, assim como o 
dinheiro da passagem do ônibus. Alguns nem mes
mo conhecem os endereços dos Procons e, se o sa
bem, não têm como chegar lá e reclamar. 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, é para 
esses brasileiros humildes. com pouca instrução, 
com pouca ou nenhuma informação, limitados em 
seus recursos pessoais, que não têm amigos in
fluentes, que não têm acesso ao universo do poder 
econômico e do ooder político. é para esses brasilei
ros humildes que volto a minha atenção neste mo
mento, a fim de que não sejam explorados por co
merciantes inescrupulosos. 



548 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Como se não bastasse tudo isso, esses consu
midores humildes ainda têm que enfrentar o engodo 
das elevadas taxas de juros. 

Ocorre que essas elevadas taxas de juros se 
apresentam embutidas, de modo disfarçado, sob a 
forma enganosa de módicas e suaves prestações. 

Essas pessoas mais simples e humildes, que 
não conhecem matemática financeira, muito menos 
a chamada engenharia econômica, são atraídas por 
falsas promessas de compras com bons planos- de 
pagamentos, planos esses que acabam comprome
tendo parcela substancial de seus salários durante 
longos períodos, ficando como que com seus orça
mentos domésticos engessados, impossibilitadas 
muitas vezes de comprar até mesmo um medica
mento, no caso de uma doença repentina na família. 

É enonne o drama dessas pessoas que caem 
nessa armadilha das taxas de juros, embutidas nos 
contratos de compra e venda de mercadorias, princi
palmente eletrodomésticos. 

Por isto, Sr. Presidente, SRA.s. e Srs. Senado
res, é in'icreditável: as taxas de juros cobradas por 
determinados estabelecimentos comerciais chegam 
a atingir a cifra estratostérica de 582% ao ano - ve
jam bem, 582% ao ano - quando no mundo todo os 
juros variam de 7 a 1 0% ao ano, fora do Brasil. Por 
isto, neste sentido, há poucos dias, foi feita uma de
núncia pelo jornal Folha de S. Paulo, o que repre
senta um verdadeiro escãndalo nacional, inadmissí
vel num país com um mínimo grau de civilização, 
ainda mais agora que a inflação anual do Brasil é 
cerca de apenas 1 0% ao ano. 

É obrigação desta Casa do Congresso Nacio
nal, é dever de todos os Partamentar:es comprometi
dos com o bem-estar do povo brasileiro repelir esse 
tipo de prática perversa, destruidora da própria esta
bilidade social e econômica de nosso País. 

O Congresso Nacional não pode assistir, de 
braços cruzados, passivamente, o desenrolar dessa 
ação perversa contra as pessoas simples e humildes 
deste Brasil. 

Outra denúncia que quero fazer é com relação 
à cobrança das famosas taxas de atraso. Quando o 
cidadão atrasa um, cinco ou dez dias na prestação 
de seu financiamento, é cobrada uma multa de 10% 
O Congresso votou e o Presidente da República 
sancionou uma lei fixando em 2% a multa por atraso 
nas prestações. No entanto, lamentavelmente, pou
cas ou quase nenhuma empresa neste País vem 
cumprindo uma lei federal que regulamenta as mul
tas que são dadas hoje às pessoas que ficam alguns 
dias em atraso nas suas prestações. 

As autoridades econômicas, as autoridades do 
Ministério da Justiça, da Fazenda, do Ministério Pú
blico da União precisam urgentemente adotar provi
dências efetivas, urgentes e diretas para coibir es
ses abusos praticados contra os mais pobres, os 
mais humildes, os mais fracos, contra os que não 
têm forças econômicas e políticas neste País. 

Deixo aqui o meu apelo para que essas autori
dades não demorem em adotar·as providências ne
cessárias para coibir esses abusos de maus comer
ciantes, aqueles que só pensam no lucro imediato e 
na satisfação de seus próprios apetites, em prejuízo 
de nosso povo humilde. 

Esse é o meu pensamento. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Júlio Cam
pos, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Romeu tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, em 
razão de estar fortemente gripada, pennaneci gran
de tempo fora deste plenário, que continua cada vez 
mais gelado -qualquer dia, o frio provocará pneumo-
nia. 

Gostaria de registrar, nesta sessão, lamentan
do profundamente, o episódio acontecido no Estado 
do Rio de Janeiro, nas dependências do Hotel Inter
continental, quando a SRA. Adriana Müller, grávida 
de quatro meses, em férias no Brasil, hóspede da
quele estabelecimento, com o seu marido Fritz Mül
ler, Diretor do Banco de Crédito da Suíça, passou 
por momento de profunda humilhação ao ser consi
derada uma garota de programa. 

Nem iria abordar este assunto, mas recebi soli
citações para fazê-lo. Já havia tomado a iniciativa de 
emitir a minha opinião e o meu protesto para a dire
ção do hotel. 

Ao ser solicitada a fazer este pronunciamento, 
senti a responsabilidade; em situações como essa, 
Benedita da Silva jamais pode ficar calada, mesmo 
quando, em seguida ao fato ocorrido, há uma retra
tação, como foi o caso. 

Quando a Sr' Adriana pôde conversar com a 
gerência, essa, de imediato, pediu desculpas, o 
mesmo fazendo o funcionário que havia dito que ela 
era uma garota de programa. Mas não bastam só 
desculpas quando estamos tratando das relações 
humanas. 
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Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, tenho 
absoluta certeza de que, se V. Ex'l não estivesse 
presidindo esta sessão, estaria me aparteando neste 
momento. 

Se existe algo com o que não podemos convi
ver neste País é a discriminação, em função do gê
nero ou da raça. O funcionário tinha todo o direito de 
abordá-la, pelo fato de não estar identificada, mas a 
conotação racista veio depois, porque disse que o 
hotel não poderia receber uma garota de programa. 
O seu marido, que não entendia absolutamente 
nada de português, ficou assistindo àquela discus
são até que, em dado momento, ela lhe disse o que 
estava acontecendo. Ele ficou apavorado, pois nun
ca imaginaria tal situação; dizia que ela era a sua 
esposa, sendo casados há seis anos. Mas, para o 
funcionário que a interpelou, uma mulher negra en
trando no Hotel Intercontinental sem o documenta
ção do estabelecimento seria u~~ garota de progra-
ma. 

Não podemos conviver com esses incidentes 
que acontecem no País sem que levantemos nossas 
vozes, porque depõem contra nós perante os estran
geiros. Uma mulher brasileira, casada com um es
trangeiro, vindo para o Brasil passar suas férias por
que ama o seu País, é recepcionada dessa forma. O 
simples fato de ter esquecido o cartão que a identifi
cava como hóspede do hotel não poderia, jamais, 
ser motivo para que fosse discriminada, maltratada, 
ofendida; na verdade, ela era uma esposa que esta
va acompanhando o seu marido. 

Sr. Presidente, vou concluir dizendo que situa
ções como essa ocorrem no Brasil constantemente. 
Se uma pessoa negra de situação social e econômi
ca mais elevada entra em determinadas lojas do 
País e vai pagar uma mercadoria com cheque, pe
dem-lhe inúmeros documentos. 

Digo isso porque tenho passado por algumas 
dificuldades em determinados lugares. Quando en
tramos em certas lojas, consideradas caras, e procu
ramos por determinado produto, a primeira resposta 
é informar o preço, sem que isso tenha sido pergun
tado. 

Em restaurantes mais sofisticados, os emprega
dos costumam dar muitas voltas antes de nos atender, 
deixando-nos por último, quase que dizendo: aqui não 
é o seu espaço. Isso acontece no Brasil. 

Lamento que também tenha ocorrido esse fato 
com um brasileira casada com estrangeiro. Ao mes
mo tempo, isso faz com que entendamos, de uma 
vez por todas, que não podemos conviver com a dis-

criminação neste País, que existe e precisa ser com
batida. 

Desta tribuna, como mulher negra brasileira, 
quero pedir desculpas a nossa conterrânea e, ao 
mesmo tempo, dizer que este País segue em frente 
e que o Senado tem papel relevante no resgate da 
história da cidadania do povo negro brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada. . · 

,-· 

. O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Obriga-
do a V. Ex', Senadora Benedita da Silva, uma repre
sentante do povo que sempre nos ensina a lutar 
abertamente contra a discriminação racial. V. Ex' é 
um exemplo para todos. Sentimo-nos felizes em ver 
que existe alguém que tem a coragem de vir a esta 
tribuna e identificar os responsáveis por esse crime, 
condenado pela legislação brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, era mi
nha intenção ter aparteado ontem alguns oradores 
que usaram a tribuna do Senado Federal para la
mentar, mais uma vez, o acontecido no sul do Pará, 
onde pelo menos três homens, certamente ligados 
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
foram assassinados. 

No entanto, recebo notícia do meu Estado de 
Tocantins de que também lá está havendo um gran
de movimento de invasão de terras. 

Ontem e anteontem, tive oportunidade, junto 
com alguns Senadores que compõem esta Casa, de 
fazer uma visita ao Exm11 Sr. Ministro Interino da Re
forma Agrária, Dr. Marcos Uns, e também a outras 
autoridades ligadas àquele Ministério e ao Incra. 

Recebo notícia agora, Sr. Presidente, de que 
também a minha fazenda, no norte do Estado do To
cantins, está invadida. Mandei para lá alguns empre
gados, que não tiveram condições de adentrar a por
teira da fazenda porque ela está toda tomada por 
membros do Movimento dos Sem-Terra. 

Gostaríamos de, nesta oportunidade, Sr. Presi
dente, dizer que esta Casa, este Congresso Nacio
nal tem dado todo o apoio irrestrito à implantação da 
reforma agrária definitiva em nosso País, haja vista 
que no findar do ano passado votamos aqui, em 
tempo recorde, o rito sumário para as desapropria
ções, votamos o aumento considerável do ITR- Im
posto Territorial Rural sobre as terras improdutivas, 
e outras medidas que se impõem para que, de uma 
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vez por todas, essa tão falada questão da reforma 
agrária sa1a efetivamente do papel. 

Mas não poderemos ficar calados, Sr. Presi
dente. quando estamos assistindo a fazendas-mode
lo do nosso Estado serem invadidas, como a fazen
da de um amigo meu, Dr. Verter, que há 30 anos 
vendeu todos os seus pertences no Paraná, e junto 
com sua família, uma famnia numerosa, implantou 
uma fazenda-modelo no Município de Bernardo 
Sayão, que já foi um núcleo de colonização de refor
ma agrária no norte do nosso Estado, e já foi invadi
da duas ou três vezes. Naquela fazenda há pelo me
nos 3 mil vacas da mais alta linhagem inseminadas. 
A fazenda é totalmente produtiva e pertence a um 
homem que é muito cuidadoso com seus funcioná
rios, há até uma escola dentro dela. Há também 
uma dezena de outras fazendas que estão sendo in
vadidas pelo Movimento dos Sem-Terra. Vi ontem, 
noticiado nos jamais, que membros do Movimento 
dos Sem-Terra teriam invadido-também o prédio do 
Incra em Natal, no Rio Grande do Norte. 

Ocupo; então, a tribuna nesta oportunidade, Sr. 
Presidente, para chamar a atenção do Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, pois embora 
testemunhemos de sua parte o maior interesse em 
resolver o problema fundiário do nosso País, Sua 
Excelência está se perdendo nessa questão ao per
mitir invasões de terra em nosso País. Repito, conti
nuamos integrados na luta de fazer os assentamen
tos necessários para resolver essa grave questão 
social, mas jamais poderemos estar de acordo com 
essas invasões que se fazem e que se avolumam a 
cada instante. As leis do País e a nossa Carta Mag
na têm que ser cumpridas, por isso estou fazendo 
este apelo ao Presidente da República. 

O Sr. José Alves- Permite V. EXO um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Concedo o 
aparte a V. E~. 

O Sr. José Alves - Senador Carlos Patrocínio, 
, V. E~. nesta tarde de hoje, traz as suas preocupa

ções a respeito de um importante assunto, preocu
pações que são compartilhadas por grande parte do 
Brasil, porque têm acontecido invasões desordena
das em terras produtivas em todo o País. Vemos, 
como que pasmados, pessoas contrariando um prin
cípio basilar da nossa Constituição: o respeito à pro
priedade privada. A agricultura brasileira passa por 
um momento difícil e está sendc mal assistida, in
compreendida pelo Governo, pela União, que nega 
crédito subsidiado. Em todo o mundo, a agricultura 
tem crédito subsidiado; no Brasil não tem. E esta 
Casa, em um testemunho de apoio e de confiança 

ao Governo, aprovou o rito sumário do aumento do 
ITR, mas não tem tido a correspondência, que é o 
respeito aos princípios constitucionais, à proprieda
de privada, à propriedade produtiva. O que tem 
acontecido no campo é uma verdadeira agressão. 
Parabenizo V. Ex2 pelo equilíbrio de suas colocaçõ
es e pelo alerta importante que faz a esta Casa. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o 
aparte muito lúcido do eminente Senador José Al
ves, que também é proprietário rural em Sergipe e 
que, por certo, também começa a ser tomado des
sas preocupações. Conversei estarrecido com o 
nosso querido colega, Senador José Eduardo An
drade Vieira. que afirmou que a Fazenda Marabá, no 
Município de Eldorado dos Carajás, aquele mesmo 
município onde houve uma chacina, fazenda tam
bém modelo, porque é lá que se vende sêmen da 
mais alta qualidade para todos os outros proprietá
rios daquela região, abrangendo os Estados do To
cantins, Pará e Maranhão, foi invadida por cerca de 
duzentas pessoas. Trata-se de fazenda a mais mo
delar possível, conforme depoimento de várias pes
soas que a conhecem. 

Sr. Presidente, incorporo ao meu pronuncia
mento esse aparte lúcido do eminente Senador José 
Alves, que, tenho a certeza, começa a se preocupar 
com aquilo que deverá ser a preocupação de todos 
os Senadores desta Casa. Nós estamos preocupa
dos com o cumprimento das leis ou mesmo da 
Constituição e principalmente com o que virá a 
acontecer doravante. Mortes de posseiros e de inva
sores de terras no Pará ocorrem todos os dias. 
Quando ocorrem mortes coletivas é que a notícia sai 
nos jornais. Mas nós sabemos, pois moramos na
quelas proximidades, que todos os dias morre um, 
dois ou três. Há algo que temos de admitir, embora 
deplorando, embora procurando evitar, mas se trata 
de uma lei da natureza; ou. seja, um ser, ponnais ru-· 
dimentar que seja, possui o instinto de defesa. Isaac 
Newton fez uma lei que é uma lei da natureza: •a 
toda ação corresponde uma reação igual e em senti
do contrário". Está-se avolumando o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra. Certamente os proprietá
rios haverão de tomar alguma providência com rela
ção a essas invasões no Brasil, como está aconte
cendo. 

Entendo que o Senado Federal, sobretudo o 
Governo Federal, têm que tomar providências ime
diatas para que não fiquemos aqui lastimando, todo 
dia, a morte de sem-terra neste País. 

Estamos todos unidos, até com o Movimento 
dos Sem-Terra, para resolvermos, efetivamente, o 
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problema fundiário em nosso País - esta Casa e o 
Congresso Nacional têm dado mostras disso-, mas 
jamais poderemos admitir que as leis do País e a 
Constituição Federal sejam conspurcadas. 

O Sr. Francisco Escórcio - Permite V. Exll 
um aparte, Senador Carlos Patrocínio? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com muita 
honra, ouço V. Exª, Senador Francisco Escórcio, 
que é do Estado do Maranhão e que também conhe
ce muito bem o problema fundiário. 

O Sr. Francisco Escórcio - Senador Carlos 
Patrocínio, quando vi V. Exll na tela, vim correndo do 
meu gabinete, para fazer este aparte, que tem de 
ser corajoso. Estamos vendo na novela "Rei do 
Gado", que já foi tema de debate nesta Casa, como 
são feitas as invasões. Trata-se de um assunto que 

1 
hoje é por demais conhecido. Estamos vendo tam-

1 bém, na televisão, como esse problema está avan
, çando. Pessoas estão morrendo; isso é um caos. 
Pergunto: qual foi a providência- tomada de maneira 
concreta para acabar com esses abusos? Agora, V. 

i Exª chega a esta Casa e diz que a sua fazenda foi 
invadida. Estou bem à vontade para falar sobre o 
tema, porque não sou fazendeiro. A fazenda-modelo 
do ex-Ministro José Eduardo Andrade Vieira também 
foi invadida. Ora, nesta Casa, alguns nobres Sena
dores defendem os sem-terra, e outros, os fazendei
ros. E o que estamos vendo é que ora morrem inva
sores, ora morrem empregados dos fazendeiros. E 
não estamos encontrando nenhuma solução para o 
caso. Isso é manchete hoje na mídia nacional. E 
faço aqui, de maneira corajosa, uma observação, 
porque já ouvi falar da fazenda do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso - uma fazenda produtiva, 
que fica bem ali no Estado de Minas Gerais: Daqui a 
pouco os invasores vão tentar invadir a fazenda do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso? Se eles 
tentarem invadir a fazenda, que é uma fazenda pro
dutiva, uma fazenda-modelo, não encontrariam lá o 
Exército brasileiro a dizer: ·Aqui ninguém entra". 
Como V. Exªs não têm o Exército para cuidar do seu 
património, V. Exis têm que pagar seguranças para 
defender suas propriedades. Veja que coisa! Este é 
um alerta corajoso que faço a este País, pois há um 
problema a que todas as pessoas se referem mas 
que fica sem solução. É um negócio que vai para lá 
e para cá. Chamo a atenção para ele, porque assim 
como há a invasão nos campos, daqui a pouco po
derá haver a invasão urbana. E cadê o direito de 
propriedade, Senador Carlos Patrocínio? V. Exi teve 
coragem de trazer a esta Casa um tema de grande 
importância. Quero até dizer aos Srs. Senadores, 

mesmo porque não tenho fazenda, que, hoje, para 
um político, é muito difícil ter uma propriedade rural, 
porque daqui a pouco as forças contrárias politica
mente a ele podem querer invadi-la só para ver qual 
será o comportámento desse parlamentar. Vejam 
que coisa! Com isso, chamo a atenção do Brasil in
teiro. Muito obrigado a V. Exil por ter me concedido 
este aparte. 

O SR. CARLOS PAmOCÍNIO- O aparte do 
_ eminente Senador Francisco Escórcio, digno repre

sentante do Estado do Maranhão, onde também 
aconteceram fatos lamentáveis sob todos os aspec
tos; onde alguns invasores de terras mataram em
pregados de fazendeiros naquela região há pouco 
mais de um ou dois meses. S. Exll, embora não sen
do um proprietário rural, também se preocupa com 
isso que começa a acontecer e se avolumar em nos
so país, de maneira cada vez mais crescente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, informo que o 
Senador Leomar Quíntanílha é um proprietário de 
terras no Estado do Tocantins. Sua fazenda é produ
tiva e todo ano S. ExA planta sua lavoura de arroz 
mas acabou de receber a notícia de que sua fazen
da, brevemente, será invadida. 

Sempre apoiamos o Movimento dos Sem-Terra 
e achamos que deve haver uma ação mais agressi
va porque o Governo, historicamente, tem se mos
trado impotente para resolver definitivamente essa 
questão. 

Sempre existem os entraves burocráticos que 
vêm emperrando a reforma agrária em nosso Pafs. 
Quando se começa a invadir fazendas dos políticos, 
como a fazenda produtiva, minifúndio, do Senador 
Carlos Patrocínio, quando invadem a fazenda do ex
Ministro da Agricultura, do nosso colega, Senador 
José Eduardo Andrade Vieira, q'uando dizem que 
vão invadir a fazenda do Senador Leomar Quintani
lha, temos que nos posicionar para que as leis deste 
país sejam cumpridas. 

Acho que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e os seus auxiliares responsáveis por essa 
áreas estão se perdendo, estão demorando demais 
a tomar uma atitude definitiva. Além do mais, têm 
desapropriado várias fazendas e não está fazendo a 
compensação pecuniária, conforme estabelecido 
nos contratos. 

Era essa a preocupação que gostaríamos de 
trazer nesta oportunidade. 

Estaremos sempre juntos dos que necessitam 
de um pedaço de terra para plantar, para se prover 
de suas necessidades, para criar sua família como o 
Senado e o Congresso Nacional têm demonstrado, 
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sobretudo nesses últimos meses, mas não podere
mos nos calar diante da ameaça de anarquia, que 
parece que se quer implantar no País, quando se in
vadem órgãos federais, fazendas produtivas e ca
deias vintenárias, ameaçando os moradores e em
pregados da fazenda. Temos que fazer valer a posi
ção do Senado Federal e creio que esta é a posição 
da grande maioria dos membros do Senado Federal. 
Condenamos veementemente esse movimento que 
está se alastrando no País e, mais uma vez, concla
mamos Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú
blica e seus auxiliares ligados à questão da reforma 
agrária, para que tomem as providências necessárias 
imediatas para que não fiquemos a lamentar a morte 
de irmãos brasileiros, quer sejam os membros do Mo
vimento Sem-Terra, empregados dos fazendeiros ou 
os próprios fazendeiros. Isso não poderemos permitir 
jamais. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor Canos Patrocínio, se me permitir, aproveitando o 
que V. E.x'l talou, gostaria de dar uma informação refe
rente à solicitação feita ontem pelo Senador Pedro Si
mon, quando comentava alguns fatos da novela citada 
agora e mais a ida dos Senadores Ademir Andrade, 
Eduardo Suplicy, Marina Silva e Sebastião Rocha a 
Ourilândia, no Pará, para, in loco, verificarem o que 
realmente acontecera. O Senador Pedro Simon tez 
uma sugestão ao Senador Eduardo Suplicy para que 
telefonasse, naquela hora, ao Presidente da República 
e o convidasse para acompanhá-lo ao local e verificar, 
como Presidente, a ocorrência. Posteriormente, dirigiu
se a mim, ocasionalmente na Presidência da Mesa, 
que o fizesse. Realmente aqui não seria possível, por
que eu não era o Presidente, mas fui para o meu gabi
nete e de lá liguei para o Dr. Lucena, assessor direto 
do Senhor Presidente da República e transmiti a ele a 
sugestão, perguntando se havia alguma providência 
tomada. Dez minutos depois ele me retomou a ligação 
dizendo que o Presidente havia determinado a ida de 
um membro da Casa Militar e do Ministério da Justiça -
com base em um relatório da Superintendência da Po
lícia Federal do Pará que informara que haviam sido 
encontrados três corpos, portanto três homicídios, os 
quais lamentamos. Assim o Presidente determinara 
aos Ministros da Casa Militar e ao da Justiça que acor
ressem ao local e que o informassem diretamente so
bre todos os fatos que antecederam e que re~ultaram 
naquelas mortes. 

Essa era a resposta que estava devendo ao 
Senador Pedro Simon. 

Senador Carlos Patrocínio, esse é um tema 
que está sendo tratado em novelas, trabalhos espe-

ciais eM algumas emissoras de televisão, quase que 
50% do noticiário do dia-a-dia da imprensa trata dis
so e ontem fiquei um pouco assustado com um tra
balho especial realizado por uma repórter competen
te do SBT, que mostrava algumas invasões e tiros. 
Não sei se era reprise ou não, porque assisti apenas 
a um trecho, por ter saído tarde daqui. 

Não entrarei no mérito, não posso nem devo 
entrar no mérito da reforma agrária, mas essa ques
tão está sendo levada para o campo da violência. 

Numa conversa com José Rainha, ele dizia 
que, se não me engano, a Fazenda São Francisco 
não era produtiva, porque havia gado, e gado não é 
produtivo. 

Conversei com o nosso Senador, que conhece 
bem a matéria- ela é discutida no ITR -e, segundo 
S. E~, o problema é do número de animais que se 
alimentam da terra em que pastam. 

Não sei, já fiz esse questionamento à época de 
algumas exposições, no sentido de saber como é 
calculada a área produtiva quando se trata de pasto 
para a criação de gado. 

Há algumas distorções que nos angustiam. 
Como sempre há uma Comissão para fatos já a re
boque do crime, a reboque do que houve, creio que 
não posso fazê-lo, mas sugiro que seja criada uma 
Comissão para, por antecipação, verificar essas in
vasões e, de acordo com o Plenário do Senado, ten
tar evitá-las. 

Desculpem-me V. Ex"s por, na condição de 
Presidente, trazer essas informações. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden
te, eu gostaria de agradecer os esclarecimentos de 
V. Ex". 

Te mos que nos debruçar efetivamente sobre 
esses conceitos, ou seja, o que é considerado ou 
não terra produtiva. Para mim, tanto uma lavoura de 
soja, de milho ou de qualquer outro grão ou outro ali
mento é tão produtiva quanto uma pastagem, por
que se gasta praticamente a mesma coisa para a 
formação das pastagens. 

Evidentemente, algumas regiões se prestam 
mais à criação extensiva do gado e outras, até devi
do ao seu preço, à lavoura. 

V. E.x'l aborda a questão com muita propriedade. 
Concordo que devemos formar uma Comissão, 

no âmbito do Senado Federal, para estudar esse 
problema. porque, quando eu disse que invadiram a 
fazenda do Senador Carlos Patrocínio, a do Senador 
José Eduardo Andrade Vieira e estão ameaçando in
vadir a fazenda do Senador Leomar Quintanilha, pa
rece-me que o Movimento deixa de ser meramente 
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social e passa a ser político. Parece que alguém 
está contra os políticos. 

Como V. E~ bem frisou, na novela ·o Rei do 
Gado" já morreu um Senador, por causa do conflito 
de terra. Parece-me que houve, aqui, um velório. Es
pero que isso não se repita, Sr. Presidente. O que 
queremos é justamente evitar o conflito. Queremos 
que o povo brasileiro, sejam os com terra, os sem 
terra, os com teto e os sem teto, vivam de maneira 
harmoniosa, no momento mais bonito da democra- _ 
cia brasileira. 

Se se fizer uma pesquisa de opinião pública, 
veremos que o povo, hoje, quer a reeleição, mas 
está se perdendo, não sei porque cargas dágua, 
nessa questão de reforma agrária. Está permitindo 
que o Movimento tome proporções que, depois, se
rão difíceis de ser contornadas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -A Presi

dência comunica ao Plenário qoé a Mesa do Senado 
aprovou, em reunião realizada nesta data, os Re
querimentos n2s 1.113, 1.163, 1.169, 1.191 e 1.261 
de 1996; 8, 16, 20, 21, 22, 24 e 26, de 1997, de au
toria dos Srs. Senadores Levy Dias, Darcy Ribeiro, 
Romeu Tuma, Ademir Andrade, Geraldo Melo, Júlio 
Campos, Romero Jucá, Gilberto Miranda, Pedro Si
mon, Emandes Amorim e da SRA. Benedita da Sil
va, solicitando informações a Ministros de Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Esta encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h45min.) 

ATA DA 7' SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA 
Realizada em 15 de janeiro de 1997 

(Publicada no DSF, de 16 de janeiro de 1997 

RETIFICAÇÃO 

Na página 2275, 2~ coluna, logo após o Aviso 
do Ministro da Justiça n2 2.304/96; 

Onde se lê: 
As informações foram encaminhadas, em có

pia, aos requerentes. 
Os requerentes vão ao arquivo. 

Leia-se: 
As informações foram encaminhadas, em có

pia, aos requerentes. 
Os requerimentos vão ao arquivo. 

Ata da 11 ª Sessão Não Deliberativa 
em 17 de janeiro de 1997 

24ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência da Sra.: Emilia Fernandes e dos Srs. Jefferson Péres e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 9h) 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De

claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N11 04197, de 9 do corrente, do Ministro da Pre
vidência e Assistência Social, referente ao Requeri
mento n2 1.049, de 1996, de informações, da Sena
dora Benedita da Silva; 

N2 011197, de 9 do corrente, do Ministro da 
Agricultura e do Abastecimento, referente ao Reque-
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rimento n11 1.136, de 1996, de informações, da &=!na
dara Emília Fernandes; e 

N11 1.136/96, de 27 de dezembro último, do Mi
nistro da Fazenda, referente ao Requerimento n11 

1.075, de 1996, de informações, do Senador Pedro 
Simon. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

Projeto recebido da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e 
Ascalízação 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nll122, DE 1996 

(Comissão Mista de Planos Orçamentos 
Públ;cos e Rscalizáção) 

Prestação de Contas do Presidente 
da República, referente ao período de 29 
de setembro a 31 de dezembro de 1992. 

O Congresso Nacional Decreta: 

Art. 1 11 - É considerada aprovada a Prestação 
de Contas do Presidente da República relativa ao 
período de 29 de setembro a 31 dezembro de 1992. 

Art. 211 - Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. - Deputado Samey Filho 
- Presidente - Deputado Paulo Gouvêa - Relator. 

PARECER N11 106, DE 1996- CN 

MENSAGEM 
Nll21, de 1993 (C.N.) 

na origem n2 179, de 13-4-93 

"Do Senhor Presidente da República, 
encaminhandÓ para exame do Congresso 
Nacional as Contas do Governo Federal re
lativas ao exercício financeiro de 1992." 

Relator: Deputado Paulo Gouvêa 

RELATÓRIO 

Observação Inicial 

Para efetuar o presente trabalho, utilizei inten
sivamente as publicações em brochura da "Mensa
gem ao Congresso Nacional" do Presidente da Re
pública na abertura da Sessão Legislativa de 1992, 

publicada pela Presidência da República, e do "Re
latório e Parecer sobre as Contas do Governo da 
República - 1992", publicado pelo Tribunal de Con
tas da União. Todas as referências a esses docu
mentos são dessas edições, das quais exemplares 
estão à disposição dos senhores membros da Co
missão na Secretaria da Comissão e, durante a dis
cussão desse Relatório, na Mesa Diretora dos traba
lhos, para consultas. 

1. Introdução 

Em cumprimento ao disposto no art. 84, XXIV, 
da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Pres;dente da República, através da Mensagem, n11 

179, de 13-4-93, submete à apreciação do Congres
so Nacional a "Prestação de Contas do Governo•, 
relativa ao exercício financeiro de 1992, bem como o 
Relatório sobre a execução do orçamento e a situa
ção da Administração Federal, elaborado pela Se
cretaria do Tesouro Nacional. 

Por designação do ilustre Presidente da Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rs
calização, fui incumbido de relatar o processo de 
Prestação de Contas do exercício referido, o que 
faço com este Relatório. 

A remessa das contas, objeto do presente rela
tório, feita através da citada Mensagem Presidencial, 
veio acompanhada dos seguintes documentos: 

Exposição de Motivos n11 127 MF de 6 de abril 
de 1993. 

Balanço Geral da União, composto de quatro 
volumes. 

Acresceu-se aos documentos acima: 
- a Mensagem ao Congresso Nacional remeti

da pelo Sr. Presidente da República no início de 
1992, na abertura da 21 Sessão Legislativa Ordinária 
da 49" Legislatura, em cumprimento ao artigo 84, XI 
da Constituição Federal; 

- o Relatório e Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas da União relativos ao exercício de 1992, en
caminhado a esta Casa Legislativa no prazo consti
tucional. 

Inicialmente, cabe lembrar aos senhores con
gressistas que, não obstante a Constituição Federal 
haver estabelecido, no art. 84, XXIV, prazo para o 
encaminhamento da prestação de contas pelo Presi
dente da República ao Congresso, não fez o mesmo 
com relação à apreciação e julgamento das referidas 
contas pelo Congresso Nacional. 
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Esse fato, aliado a outros fatores decorrentes 
da promulgação da nova Constituição, tais como a 
falta de critérios para o julgamento das contas do 
Governo, ensejou o retardamento da apreciação le
gislativa e julgamento das contas de 1992 e de ou
tros períodos de Governo que só agora são submeti
das ao exame desta comissão. 

2. Prestação de contas do Presidente da Re
pública 

2.1 - O Poder Legislativo tem duas funções bá
sicas que justificam sua existência. A primeird. e 
mais conhecida é a de legislar. A outra, que só re
centemente começou a ser conhecida e reconheci
da, é a de exercer o controle externo, atividade essa 
conhecida como de "fiscalização e controle". 

Ambas essas funções estão diretamente liga
das ao motivo primeiro da criação do Poder Legisla
tivo: limitar o poder do Rei. 

O caráter absoluto do poder do Rei foi contest
ado inicialmente pelos barões ingleses que em 
1.215 rebelaram-se contra a imposição ilimitada de 
impostos pelo monarca. 

Após um longo e atribulado desenvolvimento 
histórico, o objetivo apenas de limitar o poder do Rei 
de impor tributos incorporou diretriz de determinar 

. ao estado a forma e o direcionarnento das despesas 
custeadas com os impostos arrecadados. 

O advento da República deu impulso a essa 
tendência histórica e inclui a exigência ao Chefe do 
Poder Executivo de prestar contas dos seus atas na 
gestão dos negócios públicos. 

Alçada à condição de princípio, essa exigência 
feita pelos governados aos governantes é encontra
da hoje, em quase todos os sistemas constitucionais 
modernos escritos ou costumeiros. 

A prestação de "contas" ao parlamento talvez 
seja momento que melhor simbolize a divisão de po
deres republicana, o equilíbrio entre esses poderes, 
a limitação dos poderes do Executivo, a primazia da 
coisa pública e do interesse público. 

2.2 - No caso brasileiro, a Prestação de "Con
tas· do Presidente da República pode ser considera
da como um sistema inscrito na Constituição e que 
se desdobra em quatro etapas: 

- Por ocasião da abertura da sessão legislati
va, o Presidente da República deve remeter mensa
gem e plano de governo ao Congresso Nacional, ex
pondo a situação do País e solicitando as providên
cias que julgar necessárias (art. 84, XI); 

- dentro de 60 dias após a abertura da sessão 
legislativa, o Presidente da República deve prestar 
ao Congresso Nacional contas referentes ao exercí
cio anterior (art. 84, XXIV); 

- tais contas devem ser preliminarmente apre
ciadas pelo Tribunal de Contas da União, mediante 
Parecer Prévio, a ser elaborado em sessenta dias a 
contar do recebimento das contas (art. 71, I); 

- ao Congresso Nacional compete p julgamen
to anual dessas contas, bem como a apreciação dos 
relatórios sobre a execução dos planos de governo 
(art. 49, IX). 

2.3 - O que a Constituição Federal não explici
ta é o seguinte: 

a) a natureza e o conteúdo das contas a se
rem prestadas pelo Presidente da República; e 

b) em que consistem a apreciação (pelo TCU) 
e o julgamento (pelo Congresso) dessas contas. 

Vamos tentar, ainda que resumidamente, es
clarecer estas duas questões, tendo por base o que 
consta da Constituição Federal. 

2.3.1- Natureza das contas 
É certo que a expressão "contas do Presidente 

da República" remete a questão para o Orçamento 
da União e para a sua execução, pois a administra

ção pública de todos os níveis de governo só pode 
arrecadar tributos e efetuar gastos previstos nos or
çamentos públicos. ó sistema orçamentário, por sua 
vez, está integrado ao sistema de contabilidade pú
blica - que registra a execução orçamentária, a si
tuação financeira e patrimonial da União e as varia
ções dessa situação patrimonial em função da exe
cução orçamentária e extra-orçamentária. 

Face a isto, chega-se à.primeira conclusão: o 
julgamento das contas do Presidente da República 
deve incluir os demonstrativos da execução orça
mentária e os demonstrativos dela resultantes. 

Ocorre, porém, que as ações do Presidente da 
República, suas obrigações e os parâmetros que ba
lizam suas ações não se limitam nem se esgotam na 
execução do orçamento. A natureza das contas está 
também vinculada aos compromissos políticos que o 
Presidente da República assumiu com o País, com
promissos inscritos na Constituição - o grande pacto 
político entre o Estado e a Sociedade - e também no 
plano de governo defendido na campanha eleitoral. 

Decorre daí a segunda conclusão: o julgamen
to deve levar em conta também o cumprimento, ou 
não, desses compromissos. 

2.3.2 - Distinção entre apreciação e julga
mento 
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A distinção entre apreciação e julgamento é 
uma decorrência do entendimento da natureza das 
contas. 

A apreciação se concentra no Orçamento e na 
sua execução, à luz dos princípios gerais que devem 
ser obedecidos pela administração pública: legalida
de, imparcialidade, moralidade e publicidade (C.F., 
art. 37). 

Assim, ao Tribunal de Contas da União cabe 
fazer uma avaliação estritamente técnica sob estes 
prismas e também quanto ao atendimento das "ar
mas contábeis, orçamentárias e financeiras. Esse é 
o motivo pelo qual o parágrafo único do art. 36 da 
Lei n11 8.443, de 16-7-92, ao dispor sobre as contas 
do Presidente da República, estabelece que "as cem
tas consistirão nos balanços gerais da União e no 
relatório do órgão central do sistema de controle in
terno do Poder Executivo sobre-à execução dos or
çamentos de que trata o parágrafo 511 do art. 165 da 
Constituição Federal". 

O julgamento leva em conta essa apreciação 
(exposta no Parecer Prévio do TCU) mas a ultrapas
sa ao examinar se o Presidente da República cum
priu seus compromissos com a Nação. Tais compro
missos estão citados no juramento de posse do Pre
sidente e do Vice-Presidente da República (C.F., Art. 
78), nos atos que ele não pode praticar, sob pena de 
crime de responsabilidade (C.F. 85), e também no 
plano de governo com base no qual ele se elegeu. 
Cabe, assim, ao Congresso um julgamento político 
do conjunto da gestão e do comportamento do su
premo mandatário, sob o prisma das regras constitu
cionais. 

Por isso, é possível a apreciação e o julgamen
to chegarem a resultados diversos: o TCU, levando 
em ·conta apenas a Prestação de Contas formal -
composta pelo Balanço Geral da União e demons
trativos da execução orçamentária - recomendar a 
aprovação ou rejeição das "Contas• do Presidente, e 
o congresso, levando em consideração essa apre
ciação, mas também muitos outros elementos de 
avaliação no seu "julgamento" político, decidir no 
sentido oposto. 

2.4 - Isto posto, é possível identificar os aspec
tos sobre os quais deve ser feito o julgamento das 
contas prestadas pelo Presidente da República. 

2.4.1 - Os princípios gerais da administra
ção pública (C.F., art. 37): sob este aspecto, é de 
se reconhecer que eventuais intrações do Presiden
te da República só poderiam ocorrer por omissão ou 
conivência, de vez qua, não sendo ele diretamente 
ordenador de despesas, dificilmente poder-se-ia ca
racterizar sua responsabilidade em atos específicos. 
Assim, neste aspecto, as responsabilidades do Pre
sidente da República dizem respeito mais de perto à 
organização de um sistema de controle interno (pre
visto no art. 70 da C.F.) para coibir atos que infrin
jam os princípios gerais da administração pública. 

2.4.2 - Os compromissos assumidos por 
ocasião da posse (C.F., art 78): um julgamento po
lítico favorável das contas do Presidente da Repúbli
ca deve concluir pelo reconhecimento de que esses 
compromissos toram cumpridos. A avaliação dos ci
tados aspectos envolve um juízo de valor de natureza 
política e, conseqüentemente em grande parte subjeti
vo. É importante lembrar é que, ao aprovar as contas, 
o Congresso atesta que, no período em exame, não 
há indícios de descumprimento desses compromissos 
por parte do Presidente da República. 

2.4.3- Os crimes de responsabilidade (C.F., 
art. 85): no exercício do cargo, o Presidente da Re
púb!ica deve se abster de certos comportamento 
que lhe são vedados e que a Constituição define 
como "crimes de responsabilidade". O julgamento do 
comportamento do Presidente frente a esses itens é, 
em grande medida, análogo ao julgamento que se 
faz dos compromissos citados no art. 78. Esse juízo 

de valor faz parte do julgamento das contas do Pre
sidente da República. 

É importante registrar que ainda não foi produ
zida pelo Congresso a lei especial citada no pará
grafo único do art. 85, permanecendo válida toda a 
legislação anterior à Constituição Federal no que ela 
não conflita. 

2.4.4 - Os planos de governo: ao disputar o 
cargo de Presidente, o candidato apresenta diretri
zes, prioridades e metas - ou seja, um plano de go
verno- e depois de eleito deve cumpri-lo. As leis or
çamentárias (Plano Plurianual, Diretrizes Orçamen
tárias e Orçamento Anual), de iniciativa exclusiva do 
Presidente da República, são instrumentos de ges
tão desse plano de governo e devem refletir os com
promissos assumidos durante a campanha eleitoral. 
O julgamento do Congresso envolve determinar se 
essas leis estão sendo observadas - o que significa 
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avaliar se os planos de governo nelas inscritos estão 
sendo cumpridos. 

Foi com base nesses aspectos que examinei 
as prestações de contas do executivo de 1992 e que 
elaborei o pertinente Relatório Rnal, que agora sub
meto à consideração dos membros do Congresso 
Nacional. 

3. Um ano de perturbação institucional 
O julgamento das contas de 1992 tem caracte

rística especial, pois naquele ano o País passou por 
uma grande perturbação institucional. ensejando a 
existência num mesmo período, em caráter excep
cional, de dois Presidentes da República no exercí
cio da função. 

Este fato e as razões que o motivaram têm re
flexos no exame e julgamento das contas. Por isso 
mesmo, é oportuno apontar, .ainda que resumida
mente, a sucessão de acontecimentos que conduzi
ram à situação acima caracterizada: 

- instauração (1-6-92) de Comissão Parlamen
tar Mista de Inquérito "CPMI", "destinada a apurar 
fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor de 
Mello referentes às atividades do Sr. Paulo César 
Cavalcante Farias, capazes de configurar ilicitude 
penal", 

- apresentação (23-8-92) do relatório Final do 
Relator da CPMI, votado e aprovado (26-8-92) na 
Comissão; 

-apresentação e aceitação (1-9-92) de denún
cia formal contra o então Presidente da República, 
com base no citado Relatório; 

- instalação (8-9-92) de Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, "destinada a dar Parecer 
sobre denúncia por crime de responsabilidade con-

tra o Sr. Presidente da República. oferecida pelo 
Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Marcello Lavanere 
Machado"; 

- emissão (24-2-92) de Parecer pela Comissão 
Especial, concedendo •autorização para instaura
ção, pelo Senado Federal, de processo de crime de 
responsabilidade ( ... ) contra o Sr. Presidente da Re
pública, Fernando Affonso Collor de Mello. nos ter
mos do Parecer do relator"; 

- afastamento (29-9-92) temporário do Presi
dente da República do exercício do cargo e assun
ção, também em caráter temporário, do Vice-Presi
dente. Sr. Itamar Franco; 

- emissão de parecer (30-9-92). pela Comis
são Especial do Senado, no sentido de que "deve 
ser instaurado o processo por crime de responsabili
dade, nos termos postos na denúncia e 110 Relatório 

. circunstanciado, determinando-se a citação do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Fer-
nando Affonso Collor de Mello, para por si ou seu 
advogado, apresentar defesa e acompanhar o pro
cesso até o final da decisão"; 

- apresentação (Zl -11-92) do Parecer Final da Co
missão Especial do Senado, com a seguinte condusão; 

"Encontra-se, desse modo, demonstrada a ma
terialidade dos delitos descritos na denúncia. Exis
tem suficientes indícios de autoria, incriminando o 
Presidente da República. Seria esse. portanto. cul
pado por "permitir de forma expressa ou tácita, a in
flação de lei federal de ordem pública" (art. 82 , 7, da 
Lei n2 1 079, de 1950) e por "proceder de modo in
compatível com a dignidade, a honra e o decoro do 
cargo" (art. 92, 7, da Lei n!! 1079, de 1950). 

A Comissão Especial declara. pois, proceden
tes as acusações. para que o Senado Federal, se 
assim o entender, pronuncie e julgue o Presidente 
da República Femando Affonso Collor de Mello, em 
obediência à Constituição e às leis". 

- renúncia (29-12-92) do Presidente da Repú
blica, assumindo em caráter definitivo o Sr. Itamar 
Franco. 

Finalmente. em 30-12-92, pela Resolução n2 

101/92, o Senado Federal (como Órgão Judiciário): 
- considerou prejudicado o pedido de aplica

ção da sanção de cargo de Presidente da República, 
em virtude da renúncia ao mandato apresentada 
pelo Senhor Fernando Affonso Collor de Mello, ex
tinguindo o processo nessa parte; 

- julgou procedente a denúncia por crimes de 
responsabilidade. previstos nos arts. 85, incisos IV e 
V. da Constituição Federal. e art. 82 , item 7, e art. 92 , 

item 7. da Lei n2 1079. de 10 de abril de 1950; e 

- em conseqüência, impôs, ao já então ex-Pre
sidente, a pena de inabilitação. por oito anos, para o 
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exercício de função pública, sem prejuízo das de
mais sanções cabíveis. 

4. O Parecer prévio do TCU Relativo a 1992 
É o seguinte o Parecer Prévio que resume o 

trabalho e as conclusões do Relatório do TCU do 
exercício de 1992 (pg. 239) 

O Tribunal de Contas da União, à vista de dis
posição contida no art. 71, inciso I, da Constituição 
Federal; e 

Considerando que os Balanços Gerais da -
União e respectivas demonstrações contábeis, bem 
como o Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), espelham adequadamente as operações or
çamentárias, financeiras e patrimoniais ocorridas no 
exercício de 1992; 

Considerando que as despesas toram realiza
das pelos órgãos e entidades da Administração Pú
blica nos limites das autorizaçõe~ legais; 

Considerando que o Patrifnônio da Administra
ção Pública, Direta e lndireta está adequadamente 
expresso nos respectivos Balanços Patrimoniais; 

Considerando que no exame das contas não 
restaram evidenciadas talhas ou irregularidades de 
gestão administrativa, as quais, se ocorreram no 
exercício, serão objeto de exame e julgamento por 
esta Corte, nos termos constitucionais, legais e re
gulamentares; 

É de Parecer que as Contas do Governo, relati
vas ao exercício de 1992, em seus aspectos orça
mentários, financeiros, contábeis, patrimoniais e le
gais, estão em condições de ser aprovadas pelo 
Congresso Nacional, ressalvados os possíveis atos 
controversos ou irregularidades de gestão adminis
trativa ocorridos no período, os quais estão proces
sados e julgados, isoladamente, na forma da Lei. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1993. - Ola
vo Drumond, Ministro-Relator. 

Inicialmente, é preciso registrar que, diferente
mente do Parecer Prévio de 1991, o Parecer refe
rente a 1992 foi conclusivo, quando afirma, na parte 
dispositiva, que ·as contas do governo, relativas ao 
exercício de 1992 ( ... ) estão em condições de ser 
aprovadas pelo Congresso Nacional". 

Como afirmei, o Parecer prévio referente ao 
exercício de 1991 não foi conclusivo. Ao invés de re
comendar a aprovação ou a rejeição das contas, 
aquele Tribunal informou que elas "estão em condi
ções de serem julgadas pelo Congresso·. Este fato 
levantou muita polêmica e contestações dentro do 

Congresso, tendo gerado discordâncias entre os Mi
nistros do próprio Tribunal. 

Em relação ao Parecer Prévio do Tribunal do 
TCU referente ao exercício de 1992, há dois blocos 
de questões que precisam ser elucidadas, a fim de 
que o julgamento das contas possa ser adequada
mente realizado. 

O primeiro bloco diz respeito a questões preli
minares, ou seja: 

a) o tratamento a ser dado ao exercício em que 
houve dois presidentes da República, como é o caso 
de 1992, e 

b) a natureza das contas. 
O segundo bloco retere-se à questão da res

salva apontada pelo Parecer Prévio do TCU. 
4.1 -As questões preliminares 
4.1.1 - Períodos de gestão e responsabilida

des dos gestores 
O relatório do TCU aborda esta questão ape

nas na Introdução, (pág. 9) sob dois ângulos: 
a) reconhece dois períodos de gestão: •a Pres

tação de Contas do exercício de 1992 englobá dois 
períodos de gestão, correspondendo o primeiro ao 
que vai de 1 Q de janeiro a 29 de setembro e o segun
do entre 30 de setembro e 31 de dezembro"; 

b) não estabelecer qualquer marco divisório 
entre eles: "não obstante, não se pode e nem se 
deve estabelecer qualquer marco divisório entre 
eles, vez que as virtudes nominadas ou os defeitos 
identificados se constituírem em um "continuum", 
sem que se possa precisar uma demarcação de 
quando tiveram início ou fim. Na realidade, pode-se 
afirmar que a maioria dos grandes problemas que 
afligem hoje a sociedade e a Administração Pública 
brasileiras têm raízes em passado não muito próxi
mo". 

Com a devida vênia do egrégio TCU, entendo 
que uma coisa é reconhecer a existência de apenas 
um conjunto de demonstrações contábeis para todo 
o exercício de 1992. Outra coisa bem diferente é 
deixar de separar a responsabilidade de gestores de 
períodos diferentes dentro do mesmo exercício. 

O período de gestão é dado imprescindível na 
determinação de responsabilidades de cada gestor. 
O próprio TCU afirma e reafirma esse entendimento 
quando, em todos os seus pareceres sobre presta
ções de contas de gestores de órgãos públicos fede
rais e de prefeitos, separa claramente os períodos 
de gestão. Não é compreensível e nem existe moti
vo razoável para que seja adotado um critério dife
rente para o Presidente da República. O direito bra
sileiro, inclusive e principalmente o direito adminis-
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trativo, consagram o princípio da individualização da 
responsabilidade e, em conseqüência, da pena em 
caso de sanção. 

Esse é também o entendimento, por exemplo, 
do Ministro Fernando Gonçalves. Em seu voto em 
separado, afirma ele: "Esta Corte de Contas, rotinei
ramente, ao apreciar as contas de gestores, o faz 
distinguindo os diferentes períodos de responsabili
dade. No exame de contas dessa esj)écie, pode o 
Tribunal até julgar regulares as que se reterem a um 
período e irregularidades as de outros, no mesmo 
exercício social. De modo que no processo em exa
me não há como desvincular-se o Tribunal do fato 
de que, embora se trate das contas do exercício de 
1992, envolve ele dois períodos em gestão distintos: 
de 1-1 a 29-9 e de 3G-9 a 31-12-92". 

4.1.2 - Natureza das Contas 
O Relatório do TCU se refere às contas como 

sendo do "Governo da República", expressão que é 
também utilizada no Parecer Prévio: "é de Parecer 
que as Contas do Govemo .. .". 

Em seu voto, o Ministro Homero Santos admite 
que as contas do "Governo da República" englobam 
dois períodos distintos no exercício de 1992. Enten
de, porém, não poder optar pela rejeição pura e sim
ples das contas de um dos períodos. Argumenta que 
essas contas compreendem "não somente os atos 
praticados pelo Poder Executivo, como também ( ... ) 
os praticados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, 
"e abrangem fases e responsabilidades distintas·. 

Em relação a esta posição, gostaria de chamar 
a atenção para dois aspectos. 

1 - Há flagrante impropriedade de designação 
da Prestação de Contas improbidade que se mostra 
até no título dado pelo TCU ("Relatório e Parecer so
bre as Contas do Governo da República"). As contas 
são do Presidente da República - como determina a 
Constituição (art. 49, IX e art. 84, XXIV - e não do 
Governo da República. 

Tal impropriedade não é de responsabilidade 
do TCU. A confusão conceituai é natural. O próprio 
Congresso jamais se pronuncia de maneira formal e 
institucional sobre, sequer. o que deseja ver incluído 
na Prestação de Contas do Presidente da República 
no Parecer Prévio do TCU. 

2 - Não deveria ser motivo de embaraço o fato 
de dois outros poderes estarem incluídos nas Con
tas do Presidente da República. Os poderes 5Ro in
dependentes entre si e harmônicos. Embora uno, o 
Orçamento da União não deixa de observar nem 
compromete a independência e harmonia de pode
res. Da mesma forma, não há porque confundir as 

responsabilidades, simplesmente porque o Balanço 
Geral da União e as demais peças contábeis e finan
ceiras que o compõem, são preparadas por órgãos 
sob o comando do Presidente da República. 

Essas dúvidas fariam sentido se, e apenas se, 
as contas do Presidente da República se contundis
sem com e se limitassem ao Balanço Geral da 
União. O julgamento político das Contas do Presi
dente da República, porém, vai muito além do mero 
julgamento da correção técnica da execução orça
mentária e do Balanço Geral 'da União. Inclui todos 
os aspectos constitucionais abordados no item 2 do 
presente Relatório. 

Caso prevalescesse o entendimento da impos
sibilidade de separação de períodos de gestão, tor
nar-se-ia automaticamente impossível individualizar 
responsabilidades de qualquer gestor público sem
pre que houver mais de um no mesmo exercício. 

Frente a estas duas questões preliminares (pe
ríodos de gestão/responsabilidade dos gestores e 
natureza das contas), entendemos que o julgamento 
das contas pelo Congresso deve: 

a) referir-se explicitamente aos períodos dos 
dois Presidentes da República e pronunciar-se sepa
radamente sobre cada periodo de gestão; 

b) referir-se exclusivamente ao Presidente da 
República e não aos chefes dos demais poderes. 

4.2- Os atas controversos 
Ao afirmar que as contas do Governo estão em 

condições de serem aprovadas pelo Congresso Na
cional, o Parecer Prévio do TCU acrescenta: "ressal
vados os atos porventura controversos (grifo nosso) 
ou irregularidades de gestão administrativa ocorridos 
no período, os quais serão processados e julgados 
isoladamente, na forma da Lei". 

Ora, ·o~ atas porventura controversos•, expres
samente ressalvados pelo TCU, são, supostamente 
aqueles sobre os quais se debruçaram o Pafs e 
mais especificamente o Congresso Nacional, resul
tando na CPMI e no julgamento do Senado. A se
qüência dos acontecimentos foi resumidamente ex
posta no item 3 deste Relatório rum ano de pertur
bação institucional"). 

No exame dessa questão, é importante regis
trar que o Congresso Nacional realizou um julga
mento político do ex-Presidente Fernando Collor de 
Mello, julgando procedente denúncia por crime de 
responsabilidade. O pedido de aplicação da sanção 
de perda do cargo ficou prejudicado, em vista da re
núncia ao mandato do então Presidente, mas o Se
nado Federal (como órgão judiciário) impôs-lhe a 
pena de inabilitação, por oito anos, para o exercício 



560 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

de função pública, sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis. 

Fica pois claro que os delitos políticos referentes 
ao período de gestão do ex-Presidente Fernando Coi
lar já foram reconhecidos e declarados pelo Congres
so. Não cabe a este relator refazer tal julgamento. 

Surge então uma questão pertinente: podem 
receber julgamento favorável as contas de um Presi
dente da República julgado culpado por crimes de 
responsabilidade? 

A resposta é: sim, sem dúvida essas contas 
podem ser julgadas regulares, desde que as contas 
sejam entendidas apenas como o Balanço Geral da 
União e as peças que o compõem. Por exemplo, é 
possível, em tese, "atentar contra a existência da 
União" através de atas sem qualquer conexão com 
finanças públicas e com atos administrativos de ges
tão orçamentária e patrimonial. 

O conceito de administração pública, porém, 
ultrapassa a dimensão contábit,' financeira, patrimo
nial, operacional e legal, retratadas no Balanço e 
nas peças. No sentido amplo em que deve ser en
tendido o texto constitucional, para fins de julgamen
to das contas do Presidente da República, a admi
nistração pública inclui os atos do presidente da Re
pública, que infrinjam os artigos 37 e 78 da Consti
tuição ou que se enquadrem no seu artigo 85. 

Esse raciocínio se justifica porque, como cons
ta do Parecer Rnal da Comissão Especial do Sena
do designada para o processo por crime de respon
sabilidade contra o Presidente da República, "a or
dem estatal só se justifica pelos superiores fins que 
busca realizar. O poder que o povo delega aos go
vernantes há de ser utilizado em proveito da coletivi
dade, do progresso, da paz e da justiça: Exige-se 
dos eleitos conduta ilibada e idoneidade de compor
tamento porque, com a investidura nas mais eleva
das funções da República, passam a ser órgãos do 
Estado e, nesta qualidade, têm o indeclinável dever 
de velar peta credibilidade das instituições. A condu
ta improba, o atentado à moral, a agressão à ética, 
sobre serem intoleráveis porque violam a fidúcia que 
se depositou nos responsáveis pela tutela e resguar
do da responsabilidade pública, acarretam danos 
inaceitáveis à estabilidade da organização sócio-po
lítica da nação". 

Isso tudo é verdadeiro e precisa ser levado na 
merecida conta, no julgamento que ora estamos rea
lizando das contas do Presidente da República. 

É importante ressaltar, outrossim, que o julga
mento efetuado pelo Senado Federal teve amplitude 
bem maior do que aquela que devemos considerar 

no julgamento que ora fazemos das contas de 1992 
do Presidente da República. 

Em dois aspectos o julgamento do Senado 
teve amplitude maior. O primeiro é que, naquele jul
gamento, esteve em exame a figura pública do Pre
sidente da República e foram levados em conta 
mesmo ações que não diziam respeito diretamente à 
ação de governo. Já o julgamento do Congresso, 
ainda que político, mesmo que mais. amplo que o 
exame do TCU, está cingido a aspectos que digam 
respeito às ações de governo. 

O segundo aspecto é que o julgamento pelo 
Senado levou em consideração ato ou comporta
mento do Presidente da República desde o início do 
Governo incluindo portanto também exercícios (1990 
e 1991) que não estão sob exame no julgamento 
das contas de 1992. 

Ao analisar, portanto, as contas do Presidente 
da República, nosso julgamento tem amplitude me
nor em dois sentidos: deve referir-se à ação de go
verno do Presidente e especificamente ao exercício 
de 1992. 

Assim, para que sejamos justos no julgamento, 
é preciso definir se os crimes de responsabilidade 
pelos quais o Presidente foi julgado politicamente fo
ram cometidos também no exercício de 1992 ou, se 
cometidos antes disso, seus efeitos perduraram no 
exercício de 1992, sem que qualquer medida prática 
tivesse sido adotada pelo então Presidente para fa
zer cessar esses efeitos. 

Esta distinção precisa ser feita com clareza, 
pois do contrário nem seria necessário fazer o julga
mento das contas de cada exercício da gestão do 
ex-Presidente, como estamos fazendo, bastaria que 
no Parecer Final de cada exercício em julgamento 
transcrevêssemos a conclusão da Comissão Espe
cial do Senado e, em virtude do seu conteúdo, rejei
tássemos liminarmente as contas de todos os exer
cícios da gestão do ex-Presidente Fernando Collor 
de Mello. 

Em relação ao período do cometimento dos cri
mes de responsabilidade apontados pela Comissão 
Especial do Senado, é elucidativo relembrar que o 
início do processo se deu com as denúncias do f . 
Pedro Collor de Mello. Foi para apurar os fatos de
nunciados que se instaurou, em 12....6-92, a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito. 

Em outubro de 1990, o Sr. Mota da ve::Ja, ex
Presidente da Petrobras, acusara o Sr. Paulo César 
Farias de ter montado um governo paralelo, visando 
ao tráficr de influência. Em maio de 1992, vieram as 
denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello e diziam res-
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peito ao assim chamado •esquema PC" - ao qual 
estaria ligado o então Presidente Fernando Collor de 
Mello. 

Em comum há o fato de que as denúncias se 
referem a atas praticados ou comportamentos ado
tados antes do início do governo ou durante o gover
no até o final de 1991. O próprio ex-Presidente Fer
nando Collor, a partir do reconhecimento de que o 
governo estava encurralado, com casos de corrup
ção se sucedendo, iniciou profunda reforma de seu 
ministério justamente no início de 1992. 

E este é o segundo aspecto a levar em conta: 
o ano de 1992 marca uma nova fase do governo do 
ex-Presidente Fernando Collor. Esta nova fase é ca
racterizada pela reforma radical e profunda da equi
pe de governo, de sorte a constituí-la com pessoas 
desvinculadas dos escândalos da fase anterior e in
tegrada por nomes de grande estatura ética, política 
e profissional. Tal reforma COrlJeçou a ser realizada 
no final de 1991, continuou mais intensivamente no 
início de 1992, completando-se na primeira quinzena 
de abril daquele ano. Com tal reforma, não restou 
um único integrante da equipe de ministros civis em
possada em 15 de março de 1990. 

A nova equipe de governo tinha, indubitavel
mente, a marca da credibilidade. Dela já participa
vam o Sr. Marcílio Marques Moreira (Economia) e 
Antônio Cabreira (Agricultura). No início de 1992, fo
ram nomeados os Ministros Reinhold Stephanes 
(Previdência), José Goldemberg (Educação) e Adid 
Jatene (Saúde). No final de março/começo de abril, 
passaram a integrar a equipe os senhores Célia Sar
ja (Justiça), Eliezer Batista (Assuntos Estratégicos) e 
Jorge Konder Bomhausen (Secretaria de Governo). 
Finalmente, ainda na primeira quinzena de abril, 
completava-se o ministério com a nomeação dos Mi
nistros Marcus Vinicius Pratini de Moraes (Minas e 
Energia), Afonso Camargo (Transportes e Comuni
cações), João Mellão (Trabalho) e Celso Lafer (Re
lações Exteriores). 

O que é importante registrar é que o exercício 
de 1992 iica marcado como um novo governo, ge
renciado por uma nova equipe, seguindo métodos e 
procedimentos inteiramente diversos daqueles utili
zados em exercícios anteriores - métodos e procedi
mentos que levaram à degradação da ação governa
mental. Este diferencial da nova equipe transforma o 
ano de 1992 em um exercício com características in
teiramente diversas das dos exercícios anteriores e 
este aspecto não deve ser ignorado no julgamento 
das contas do Presidente da República daquele ano. 

Em abono a essa mudança promovida pelo ex
Presidente Fernando Collor, existem duas importan
tes informações adicionais a serem consideradas. 

A primeira diz respeito à averiguação das irre
gularidades ocorridas no exercício de 1991 e que te
nham persistido ou não tenham sido corrigidas no 
exercício de 1992. 

Ao comparar o que foi ressaltado em ambos os 
exercícios (1991 e _1992) se constata que o TCU não 
registra fato que, tendo sido apontado no Relatório 
Prévio de 1992, também o tivesse sido no exercício 
imediatamente anterior. Portanto, ou o Tribunal não 
fez esse acompanhamento ou os fatos não existiram 
no exercício sob análise. 

A segunda informação adicional diz respeito 
aos resultados da ação fiscalizadora e de controle. 

De acordo com o art. 58, § 22, inciso VI, da 
Constituição Federal, •o Congresso Nacional e suas 
Casas terão Comissões Permanentes e Temporá
rias"( ... ), cabendo às Comissões •apreciar progra
mas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais 
de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer". 

Face a isso, julguei necessário obter de todas 
as Comissões Permanentes da Casa, certidões 
atestando se nelas há ou não registro de ação fisca
lizadora e de controle que tenham concluído no 
exercício sobre exame, apontando evidências de in
frações do Presidente da República a dispositivos 
constitucionais e legais. 

Até a conclusão deste relatório foram recebi
das certidões das seguintes comissões permanentes 
da Câmara dos Deputados: Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação; Desenvolvimento Urba
no e Interior, Direitos Humanos; Defesa Nacional; 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; Agri
cultura e Política Rural; Educação, Cultura e Despor
tos; e Relações Exteriores. 

À Exceção da Comissão de Direitos Humanos 
e da de Desenvolvimento Urbano e Interior, que fo
ram criadas posteriormente ao ano de 1991, todas 
as demais informaram, conforme certidões anexas, 
não terem sido efetuados procedimentos de fiscali
zação e controle que houvessem concluído por algu
ma infração às normas constitucionais por parte do 
Presidente da República. 

O resultado da consulta às comissões perma
nentes reforça a conclusão de que o Congresso Na
cional, por intermédio de suas casas e de suas co
missões, pouco tem atuado no que respeita à fiscali
zação e ao controle, salvo iniciativas motivadas por 
fatos excepcionais e de grande repercussão pública, 
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de ,que é exemplo a instauração da Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito, destinada a apurar os ta
tos contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor de 
Mello. 

Por outro lado, a tentativa feita de obter formal
mente das mesas do Senado e da Câmara dados 
sobre CPls e CPMIS não obteve êxito por absoluta 
falta de tempo e pela falta de procedimentos habi
tuais e rotineiros de fornecimento dessas informações. 

Assim, mesmo de forma incompleta deixo aqui 
certidões recebidas para fins de registro, exemplo e 
sugestão de procedimento futuro. 

5. A Apreciação da Execução dos Planos de 
Governo 

5.1 - A mensagem do Presidente da República 
na abertura da Sessão Legislativa de 1992 

A Constituição Federal estabelece no seu art. 
84, inciso XI, que "compete privativamente ao Presi
dente da República remeter mel)sagem e plano de 
governo ao Congresso Nacional por ocasião da 
abertura da Sessão Legislativa, expondo a situação 
do País e solicitando as providências que julgar ne
cessárias". 

É oportuno observar que do elenco de compe
tências privativas do Presidente da República, lista
das no art. 84, muitas devem ser entendidas como 
prerrogativas. vale dizer, ações que a Constituição 
"permite" ao Presidente executar. Outras devem ser 
entendidas como obrigações inerentes à função. Ou
tras só podem ser entendidas como parte de um sis
tema de prestação de contas do Chefe Executivo 
perante outro poder como parte dos mecanismos 
inerentes ao equilíbrio entre os poderes. Dentre es
sas últimas está esse inciso XI que o obriga a man
dar a mensagem, e também o inciso XXIV que o ob
riga a prestar contas. Não há outro entendimento 
possível. A conclusão lógica é que essa mensagem 
é parte integrante do sistema de prestação de con
tas que se exige do Presidente da República. 

Essa interpretação, inclusive, corresponde à 
redação do inciso uma vez que o Presidente deve 
expor "a situação do País" (o que significa descrever 
o resultado - prestar contas - de suas ações passa
das e o resultado obtido), informar o "Plano de Go
verno· para aquele exercício (o que implica declarar 
suas intenções na condução dos negócios do País) 
e solicitar ·as providências que julgar necessárias· 
(o que significa pedir aval do Congresso para suas 
intenções). 

A Mensagem referente ao exercício de 1992 é 
datada de 17 de fevereiro de 1992. Já na Introdução 
o Presidente apresenta sua visão geral do ano ante-

rior e reconhece que "1991 foi difícil para os brasilei
ros· pois •a luta contra a inflação exigiu que o Go
verno fosse firme na manutenção de forte austerida
de monetária e fiscal, na drástica contenção dos 
gastos públicos·. (Pág. XI). 

Mais adiante, ainda na Introdução, afirma que 
"Nos primeiros meses de meu Governo, consegui
mos afastar a ameaça da hiperinflação. Agora supe
rada aquela etapa, praticamos uma política econô
mica que evitando sobressaltOs e consolidando a 
confiança interna e externa, coloca o Brasil no rumo 
da modernidade". (Pág. XIII). E depois, "Mas esse 
não é o único avanço registrado no ano passado: O 
Governo conseguiu manter o equilíbrio entre recei
tas e despesas públicas; a desestatização venceu 
resistências, conquistou apoios na sociedade e foi 
desencadeada com a venda de cinco empresas; o 
Governo e iniciativa privada trabalharam juntos em 
prol da produtividade, da qualidade, e da competitivi
dade de nossas indústrias; o Congresso Nacional 
aprovou a primeira fase da Reforma Tributária; a Lei 
de Informática consolida a abertura de nossa econo
mia ao acabar este ano com a reserva de mercado 
no setor". (Pág. XIV). 

No corpo da Mensagem, o Presidente: 
1) Detalha as ações adotadas em 1991 vincu

ladas ao programa de estabilização "econômica" (as 
aspas são aqui utilizadas para ressaltar a contusão 
constante que se faz entre estabilidade monetária e 
estabilidade econômica; embora afins, são conceitos 
diferentes). Reafirma que o principal objetivo de 
1991 foi o controle da inflação, com austeridade mo
netária, aprofundamento do saneamento financeiro e 
operacional do setor público, liberação gradual de 
preços, recuperação das tarifas públicas e pela ma
nutenção da política de liberação cambial. 

2) Expõe as ações voltadas para a modern
ização do Estado e da economia. Na economia isso 
teria sido feito com o fortalecimento e dinamização 
do mercado de capitais, a continuidade das políticas 
industrial e de comércio exterior, através das quais 
teria procurado fomentar a capacitação tecnológica, 
a recuperação e modernização da infra-estrutura 
econômica e o incentivo à produção e à produtivida
de agrícola. No que diz respeito ao Estado, afirma 
ter procurado "aprofundar as reformas administrativa 
e patrimonial, dinamizar o programa de desestatiza
ção e dar continuidade ao programa de regulamen
tação". (Pág. 21). 

3) Para 1992, o então Presidente diz que man
terá o programa de estabilização o qual "deverá 
manter a inflação em trajetória declinante, de modo 
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que em 1993 ela esteja em tomo de 20% ao ano•. 
(Pág. 38). Prevê crescimento nulo do PIB em 1992 e 
diz que o Governo tentará obter um superávit primá
rio, embora persista um déficit operacional. 

4) No que tange à política social informa o Pre
sidente que o esforço feito até então pode ser enten
dido "a partir de linhas básicas, tais como: a imperio
sidade de mudanças, a retomaca do crescimento, a 
redução da presença do Estado na economia e a 
mobilização da cidadania." (pág. 47). Como princi
pais resultados de 1991, cita a implantação do regi
me único de previdência para os beneficiários urba
nos e rurais, a fiscalização do cumprimento da legis
lação trabalhista e informatização dos postos de 
atendimento. Apresenta, em seguida, indicadores 
sociais nas áreas da Saúde, Educação, Proteção à 
Criança e Habitação que comprovariam bons resul
tados obtidos na ação social do seu Governo. 

5) Por fim, o Presidente apresenta uma descri
ção detalhada das ações setorlais do governo em 
1991 e previsões para 1992 para os setores da In
fra-Estrutura (englobando Energia, Transportes, Mi
nas e Metalurgia e Comunicações), Agricultura e Re
forma Agrária, Educação, Trabalho e Previdência 
Social, Aeronáutica, Saúde, Ação Social e Órgãos 
da Presidência da República). Seria necessário 
comparar as ações de 1991 com a LDO e o orça
mento de 1991, assim como as intenções declara
das para 1992 com o plano plurianual em vigor para 
o exercício. Infelizmente, o Congresso não dispu
nha, na época, de instrumentos para efetuar uma tal 
avaliação e a Mensagem do presidente não fez qual
quer menção ao PPA, à LDO ou à LOA. O tema é de 
extrema relevância. O Brasil ainda precisa aprimorar 
os instrumentos de controle do Poder Executivo, 
particularmente no que tange ao acompanhamento 
das políticas públicas por ele implementadas em 
confronto com os instrumentos legais que deveriam 
r~gistrar e legitimar essas políticas (PPA, LDO e 
LOA). De qualquer forma fica aqui o alerta para que 
o Congresso, que daquele exercício de 1992 até 
hoje muito avançou na qualidade da sua intervenção 
no processo orçamentário, aprimore seus instrumen
tos de controle de forma a estar apto para acompa
nhar as ações e intenções do Poder Executivo em 
articulação com o processo legislativo orçamentário 
para assim ampliar seu espaço na formulação e con
trole de políticas públicas e, conseqüentemente, a 
qualidade de seu julgamento. 

5.2- A execução dos Planos de Governo 

A extrema perturbação institucional pela qual 
passou o País naquele ano de 1992 trouxe reflexos 

para a execução dos planos de governo. O TCU, ao 
apreciar aspectos específicos e setoriais dos planos 
de governo faz, muito corretamente, menção ao 
PPA, LDO e à LOA como instrumentos de registro e 
controle dos planos de governo. Neles o Tribunal re
conhece quatro grandes prioridades: 

1) O Programa de Desestatização, sobre o 
qual conclui que "sua contribuição tem sido bem mo
desta em relação a esses ambiciosos objetivos do 
Plano Plurianual". · ·' 

2) A Seguridade Social; dividida entre Saúde, 
Previdência Social e Assistência Social, sobre as 
quais conclui que foram "bem modestas", sendo 
"pouco ou nada, de relevante se fez• na área da 
Saúde Pública; e •no que diz respeito à Previdência 
Social, o quadro não difere muito", e que "A Assis
tência Social, a cargo do então Ministério da Ação 
Social, hoje Ministério do Bem Estado Social, não foi 
expressiva no exercício de 1992. Fracionada por ad
ministrações diversas, seu desempenho não logrou 
atingir as metas programadas·. 

3) A Educação, sobre a qual afirma: "Para re
tocar o quadro descrito, foram previstas e realizadas 
as ações demonstradas no tópico anterior. Se as 
metas, em si, já eram acanhadas, o desempenho 
obtido foi bastante modesto, inexpressivo mesmo". 

4) O Meio-Ambiente, sobre o qual o TCU só 
encontra motivo de comemoração na capacidade de 
organização da chamada ECO 91, e reconhece em 
seguida desempenho insignificante no setor, em 
áreas e ações específicas. 

Nos comentários à ação setorial do governo, 
de maneira geral o TCU identifica desempenho orça
mentário próximo de 1 00%, mas desempenho físico 
irregular devido a múltiplas causas, dentre as quais 
o contingenciamento de recursos. 

De maneira geral, portanto, o desempenho da 
administração pública no exercício, no que se refere 
à execução dos planos de governo, foi medíocre 
para todo o exercício com uma enorme distância en
tre as metas e o resultado obtido. Uma vez que, 
como já dissemos, estamos julgando dois períodos 
de gestão, deveria ser possível fazer uma análise 
mais direcionad~ a cada um, mas para isso faltam 
instrumentos adequados de avaliação. Por outro 
lado, mesmo que esses instrumentos estivessem 
disponíveis, a própria característica anômala do 
exercício de 1992 e dos acontecimentos nele regis
trados, já seria por si só explicação suficiente para o 
quadro de semi-paralisia das ações governo naquele 
exercício. 
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Do período correspondente à gestão do ex
Presidente Fernando Collor dos elementos disponí
veis de informação, principalmente os comentários 
do TCU sobre o seu período de gestão depreende
se que os principais objetívos do Governo não foram 
atingidos, mas deve ser levado em consideração o 
efeito da extrema conturbação política daquele exer
cício. De fato, pouco se poderia esperar em ambien
te tão perturbado, motivo pelo qual considero essa 
avaliação prejudicada. 

Do período do Presidente Itamar Franco, o re
lativamente longo período de interinidade, paralisan
te por si mesma, e que se arrastou, até 29 de de
zembro daquele ano. é explicação política suficiente 
para não se poder esperar desempenho sequer razoá
vel quanto às metas e execução dos planos de gover
no (os quais, inclusive, na mudança de gestão foram 
naturalmente alterados), razão pela qual o relator con
sidera esse julgamento igualmente prejudicado. 

Cabe aqui um comentária. Passados quase 
oito anos da promulgação da Constituição de 1988, 
este Congresso ainda não produziu a lei comple
mentar prevista no artigo 165, parágrafo 92 da Cons
tituição. Além dos reconhecidos transtornos que 
esse vácuo causa na administração orçamentária e 
financeira propriamente ditas é de se registrar o es
torvo que a ausência dessa Lei Complementar cau
sa na capacidade do TCU e do Congresso de acom
panhar e avaliar a execução dos planos de governo. 
Como resultado, impõe-se séria limitação na capaci
dade do Poder Legislativo de "julgar" as ·contas· do 
Presidente da República. É de se esperar que o 
Congresso se concentre nesta questão e produza 
uma Lei Complementar que possa de fato institucio
nalizar o PPA, a LDO e a LOA como instJUmentos 
de registro dos planos de governo, com reflexos al
tamente positivos no planejamento das ações gover
namentais, na própria ação e na eficácia do acom
panhamento pelo Congresso da execução dos pla
nos de governo. 

6. Sugestões e Recomendações 

Este Relator apresenta algumas sugestões e 
recomendações que julga relevantes no que tange à 
apresentação, apreciação e julgamento das contas 
do Presidente da República. 

Em nc:sso enten::irrento o Corgresso Néti)raJ OOVE!: 
6.1 - regulamentar a apresentação, pelo Presi

dente da República, de sua prestação de contas, in
clusive e principalmente quanto aos dados referen
tes à execução dos planos de governo por via do 
acompanhamento das leis orçamentárias (PPA, LDO 
e LOA} de forma que tanto o Tribunal de Contas da 

União como o próprio Congresso possam efetuar uma 
apreciação da execução dos planos de governo; 

6.2 - regulamentar conteúdo que deseja ver 
expresso nos relatórios e pareceres prévios do Tri
bunal de Contas da União sobre a Prestação de 
Contas Anual do Presidente da República; 

6.3 - fazer um esforço para aprovar a Lei Com
plementar prevista no art. 165, § 911 da Constituição 
Federal. 

6.4- adotar procedimentos internos que garan
tam: 

a) que as comissões permanentes da Câmara 
e do senado passem a fazer sistematicamente o 
acompanhamento das políticas e da execução dos 
planos de governo em suas respectivas áreas temá
ticas de tal forma que possam, de maneira perma
nente e institucional, se pronunciar ao final de cada 
exercício quanto à execução dos planos de governo 
em suas respectivas áreas, remetendo automat
icamente a esta Comissão Mista documento de ava
liação das ações de governo naquele ano. Esses do
cumentos seriam considerados como parte integran
te do exame da prestação de contas do Presidente 
da República; 

b) que as comissões partamentares de inquéri
to de ambas as casas e as comissões partamenta
res mistas de inquérito enviem a esta Comissão Mis
ta, ao final dos trabalhos, um resumo dos relatórios 
e conclusões finais dos trabalhos, de forma que as 
informações possam ser incorporadas ao exame das 
prestações de contas do Presidente da República. 

7. Conclusão 

Ao comentar a natureza e o conteúdo da pres
tação de contas do Presidente da República (item 2 
deste Relatório), identifiquei quatro aspectos (item 
.4) sobre os quais o julgamento deveria ser feito, a 
saber. 

- os princípios gerais da administração pública 
- os compromissos assumidos na posse 
- os planos de governo 
-os crimes de responsabilidade. 
Em conseqüência, a conclusão acerca das 

contas do Presidente da República deve abordar 
cada um desses aspectos e emitir um juízo de valor 
acerca de seu cumprimento ou descumprimento no 
exercício de 1992. 

7.1 -os princípios gerais da administração 
pública. 

~ Jas análises procedidas pelo TCU no exercício 
de 1992, tanto no período de gestão do ex-Presiden
te Collor (1 2 de janeiro a 29 de setembro) quanto no 
do ex-Presidente Itamar Franco (30 de setembro a 
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31 de dezembro) não há registro de que tenham 
sido infringidos esses princípios. Nessa área, infra
ções do Presidente da República em atas específi
cos são de difícil comprovação, de vez que ele não é 
diretamente ordenador de despesas. 

Todavia, o TCU chama a atenção para as pre
cárias condições orgânicas, estruturais e financeiras 
em que se encontra o Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo o que poderia ter prejudicado o 
objetivo de apurar e coibir atas que porventura infrin
jam aqueles princípios. 

7.2- Os compromissos da posse 
De igual modo, não foi encontrada comprova

ção de que no exercício de 1992, tanto o ex-Presi
dente Fernando Collor quanto o ex-Presidente Ita
mar Franco, em seus respectivos períodos de ges
tão tenham praticados atos ou assumido comporta
mentos que fossem propositalmente contrário a seus 
compromissos de manter, defender e cumprir a 
Constituição observar as leis, promover o bem geral 
do povo, sustentar a União a integridade e a inde
pendência do Brasil - conforme estabelece o art. 78 
da Constituição Federal. 

7.3- Os planos de governo 
Do período correspondente à gestão do ex

Presidente Fernando Collor, levando-se em conta os 
elementos disponíveis de informação, principalmen
te os comentários do TCU sobre o período de ges
tão, depreende-se que os principais objetivos do Go
verno não foram atingidos, mas este fato é atenuado 
pelo efeito, naquela gestão, da extrema conturbação 
polftica do exercício. De fato pouco se poderia espe
rar, em termos de realização, em ambiente tão per
turbado. Por este motivo considero essa avaliação 
prejudicada. 

Do período do Presidente Itamar Franco, o re
lativamente longo penodo de interinidade, paralisan
te por si mesma, e que se arrastou até 29 de dezem
bro daquele ano, é explicação política sufiCiente para 
não se poder esperar desempenho sequer razoável 
quanto às metas e execução dos planos do governo 
(os quais, inclusive, na mudança de gestão foram na
turalmente alterados), razão pela qual o relator consi
dera esse julgamento igualmente prejudicado. 

7.4- Os crimes de responsabilidade 
Este é o aspecto que, sem dúvida, suscita con

trovérsias, tendo em vista o julgamento do ex-Presi
dente Fernando Collor, pelo Senado Federal. 

De minha parte, entendo que o Congresso Na
cional não pode ignorar os fatos investigados pela 
CPI. Todavia, o Congresso também não pode sim
plesmente, ao julgar as contas do exercício de 1992, 

repetir o julgamento do Senado Federal - o qual 
abrange dois outros exercícios (1990 e 1991) que 
não são objeto do presente julgamento - a menos 
que aqueles fatos apontados pela CPI tivessem se 
repetido em 92 ou outros fatos diferentes tivessem 
sido praticados no exercício de 1992. 

Do exame procedido, resulta que não há pro
vas de que tais fatos tenham se repetido em 1992 
ou que outros da natureza tenham sido.praticados. 
E, de outro lado, verificou-se que o Presidente efe
tuou alterações profundas em sua equipe de gover
no, de sorte a buscar modificação substancial na 
gestão pública. O governo deste exercício, integrado 
por nomes de estatura ética e profissional reconheci
da nacionalmente, diferia de modo claro, dos perío
dos imediatamente anteriores. É de se observar que, 
com as reformas ministeriais procedidas no final de 
1991 e no início de 1992, não restou um único inte
grante da equipe de ministros civis empossada em 
março de 1990. 

Em face disso, entendo que não pode ser im
putada ao ex-Presidente Collor nem ao ex-Presiden
te Itamar Franco a prática de atas que, no exercício 
de 1992, importe em crime de responsabilidade, em
bora ressalvando que os fatos apontados pela CPI e 
julgados pelo Senado tiveram reflexos negativos na 
gestão governamental de 1992, mormente na aplica
ção dos planos de governo. 

9. Voto do Relator 

Com base nos elementos descritos na conclu
são acima, recomendo a aprovação da Prestação de 
Contas do Presidente da República relativa ao exer
cício financeiro de 1992, no período de 12 de janeiro 
a 29 de setembro, correspondente à gestão do Sr. 
Fernando Collor de Mello, e , igualmente, a aprova
ção da Prestação de Contas relativa ao período de 
29 de setembro a 31 de dezembro, correspondente 
à gestação do Sr. Itamar Franco, conforme dispõem 
os projetes de Decreto Legislativo em anexo. 

Sala da Comissão, 28 de agosto de 1996. -
Deputado Paulo Gouvêa, Relator. 

Conclusão 

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização, na Décima Reunião Ordinária, 
em 28 de agosto de 1996, aprovou, por unanimida
de, o Parecer do Relator, Deputado Paulo Gouvêa, 
que, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
apresentado, considerou aprovadas as contas do 
Presidente da República referentes ao período de 29 
de setembro a 31 de dezembro de 1992. Ao Projeto 
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de Decreto Legislativo não foram apresentadas 
emendas. 

Compareceram os Senhores Deputados: Sar
ney Filho, Presidente; BasOio Villani, Segundo Vice
Presidente; Aécio Neves, Albérico Cordeiro, Albérico 
Filho, Ana Júlia, Aníbal Gomes, Antônio do Valle, Ar
mando Abnio, Chico Vigilante, Eujácio Simões, Feli
pe Mendes, Fernando Diniz, Fernando Torres, Fetter 
Júnior, Giovanni Queiroz, João Coser, João Fassa- " 
relia, João Leão, Jovair Arantes, Laura Carneiro, 
Leonel Pavan, Leur Lomanto, Maria Valadão, Mário 
Negromonte, Nair Xavier Lobo, Nan Souza, Paulo 
Cordeiro, Paulo Gouvea, Paulo Rocha, Pedro No
vais, Philemon Rodrigues, Ricardo lzar, Ronivon 
Santiago, Sandra Mabei, Saraiva Felipe, Sérgio 
Guerra, Sérgio Miranda e Yeda Crusius; e Senado
res Coutinho Jorge, Primeiro Vice-Presidente; 
Eduardo Suplicy, Terceiro Vice-Presidente; Bello 
Parga, Carlos Bezerra, CasHdo Maldaner, Edison 
Lobão, Emília Fernandes, José Bonifácio, Odacir 
Soares, Ramez Tebet, Romeu Tuma, Sebastião Ro
cha e Waldeck Omelas. 

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 1996. -
Deputado Sarney Filho, Presidente - Deputado 
Paulo Gouvêa, Relator. 

MENSAGEM Nº 21, DE 1993, (CN), 
Na origem n2 179, de 13 de abril de 1993 

"Do Senhor Presidente da República, 
encaminhando para o exame do Congresso 
Nacional as Contas do Governo Federal re
lativas ao exercício financeiro de 1992" 

Relator do Vencido: Deputado Sérgio Miranda 

PARECER DO VENCIDO 

I - Relatório 

Atendendo às determinações constitucionais 
constantes do art. 84, XXIV, o Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, através da Mensa
gem n2 179, de 13-4-93, na origem, nº 21, de 1993-
CN, submete à apreciação do Congresso Nacional a 
"Prestação de Contas do Governo•, relativa ao exer
cício financeiro de 1992, bem como o Relatório so
bre a execução do orçamento e a situação da Admi
nistração Federal, elaborado pela Secretaria do Te
souro Nacional. 

O Deputado PauiG Gouvea foi designado rela
tor pelo ilustre Presidente da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização. O emi
nente relator apresentou seu parecer, concluindo 
pela aprovação das "Prestações de Contas do Go
verno", relativa ao exercício financeiro de 1992, e, 

em anexo, minutas de dois decretos legislativos, para 
tratar, em separado, das gestões do Senhor Fernando 
Collor de Mello e do Senhor Itamar Franco. 

Deliberando sobre a matéria, houve por bem a 
Comissão, por sua maioria, rejeitar parcialmente 
aquele parecer. Seguindo o voto do Sr. Relator, fo
ram aprovadas as contas do Sr. Itamar Franco e o 
respeclivo projeto de decreto legislativo. Mas, ao 
contrário do proposto, foram consideradas rejeitadas 
as contas da gestão do Sr. Fernando Collor de Mel
lo. Ao assim proceder, a Comissão rejeitou o projeto 
de decreto legislativo, que propunha a aprovação 
dessas contas. 

Este relatório cumpre, então, a tarefa de repre
sentar o vencido, apresentando as razões que leva
ram a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Rscalização ao seu voto, em especial sobre a 
prestação de contas do ex-Presidente Collor. Torna
mos por base neste parecer os argumentos que es
pelham, a opinião e a vontade da maioria, utilizando, 
em boa parte, o desenvolvido pelo relatório do pare
cer parcialmente rejeitado, demonstrando, porém, as 
razões em contrário que terminaram por prevalecer. 

1. A prestação de contas do Presidente da 
República 

Mais do que um mandamento constitucional, a 
prestação de contas é um dos instrumentos a partir do 
qual o Poder Legislativo controla os atas do Poder 
Executivo, exerce as suas funções de fiscalização e 
cóntrole. Integra um conjunto de medidas que espe
lham a divisão e o equihbrio dos poderes. É também 
um instrumento que permite ao Parlamento julgar e 
controlar as ações do Presidente da República. 

A Constituição Federal determina etapas do 
processo de julgamento das contas do Presidente 
da República. Em atendimento ao disposto no art. 
84, anualmente, o Presidente envia ao Congresso 
Nacional, na abertura da Sessão Legislativa, uma 
mensagem expondo a situação do país e solicitando 
as providências que julgar necessárias e, em 60 
dias, as contas referentes ao exercício anterior. As
sim dispõe o art. 84: 

• Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 

"XI - remeter mensagem e plano de 
governo ao Congresso Nacional por ocasião 
da abertura da sessão legislativa, expondo a 
situação do país e solicitando as providên
cias que julgar necessárias;" 
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"XXIV- prestar, anualmente, ao Con
gresso Nacional, dentro de sessenta dias 
após abertura da sessão legislativa, as con
tas referentes ao exercício anterior; 

~ J 

Recebida pelo Congresso Nacional, a mensa
gem contendo a prestação de contas é enviada ime
diatamente ao Tribunal de Contas da União, encar
regado de emitir um Parecer Prévio, nos termos dos 
mandamentos do art. 71 da Carta Magna: 

"Art. 71. O controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional. será exercido com o 
auxmo do Tribunal de Contas da União, ao 
qual compete: 

"I - apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser ela
boradc. em sessenta dias a contar de seu re-
cebimento;" -

Discutido e votado o seu Parecer Prévio, o Tri
bunal de Contas da União remete-o para o Congres
so Nacional que, nos termos do art. 49, IX, deve efe
tuar o julgamento das contas apresentadas pelo Pre
sidente da República: 

"Art. 49. É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional: 

"IX- julgar anualmente as contas pres
tadas pelo Presidente da República e apre
ciar os relatórios sobre a execução dos pla
nos de governo;· 

Deve-se notar que o mandamento cOnstitucio
nal é claro ao conceder competência exclusiva ao 
Congresso para que proceda ao julgamento anual 
das contas prestadas pelo Presidente da República 
e dos relatórios sobre a execução dos planos de go
verno. 

Preliminarmente, ressalte-se que, em nenhum 
momento, a Constituição explicita o conteúdo ao 
mesmo a natureza das contas do Presidente da Re
pública, nem no que consiste a •apreciação• dessas 
contas pelo Tribunal de Contas da União, nem no 
que consiste o "julgamento• dessas contas pelo 
Congresso Nacional. 

A expressão "contas do Presidente da Repúbli
ca· remete naturalmente ao espaço caracterizado 
pelo Orçamento da União e sua execução. Afinal, é 
amplamente sabido que a administração pública de 
todos os níveis de governo só pode arrecadar tribu-

tos e efetuar gastos previstos nos orçamentos públi
cos. Além disso, o sistema de orçamentação pública 
é completamente integrado com o sistema de Conta
bilidade Pública, que existe para registrar a execu
ção orçamentária, assim como para refletir a situa
ção financeira e patrimonial da União e as variações 
dessa situação patrimonial decorrentes da execução 
orçamentária e extra-orçamentária. 

No entanto, as ações do Presidente da Repú
blica, suas obrigações, assim,como os parâmetros 
que balizam suas ações, não se limitam nem muito 
menos se esgotam na execução do orçamento. Na 
verdade, se admitirmos a Constituição como o gran
de pacto político entre os cidadãos que através dela 
constituem o Estado, é portanto, na Constituição que 
devemos procurar a origem e natureza dos compro
missos políticos assumidos pelo Presidente da Re
pública com o país e que devem estar sujeítos ao 
exame e ao julgamento do Congresso. 

Esta foi, sem dúvida, uma das mais importan
tes conclusões a que chegou a Comissão Mista de 
Orçamento, ao discutir o processo de prestação de 
contas. 

Ora, se o julgamento político das contas do 
Presidente da República vai muito além do mero jul
gamento da correção técnica da execução orçamen
tária e do Balanço Geral da União, podermos con
cluir que esse julgamento naturalmente inclui este 
aspecto, mas não se limita a ele, devendo se esten
der a todos os aspectos constitucionais aqui aborda
dos. Por isso mesmo, esse julgamento deverá ser 
em parte objetivo e em parte puramente politico e, 
portanto, em muitas circunstâncias, será necessaria
mente subjetivo. Necessário é, no entanto, ressaltar 
que o julgamento político que aqui mencionamos 
não tem caráter político-partidário nem ideológico, 
mas sim, o sentido político de avaliação da conduta 
institucional de pessoas, às quais, por ocuparem altos 
cargos e funções da República, podem e devem ser 
cobradas de forma ainda mais severa por todos os 
seus atos no desempenho de suas funções e pela ob
servância de seus compromissos constitucionais. 

Podemos afirmar que os compromissos do 
Presidente da República com o país são os compro
missos assumidos ao ser investido no cargo e que 
estão gravados na Constituição, uma vez que: 

a) o juramento que presta está no artigo 78: 

• Art. 78. O Presidente e o Vice-Presi
dente da República tomarão posse em ses
são do Congresso Nacional, prestando o 
compromisso de manter, defender e cumprir 
a Constituição, observar as leis, promover o 
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bem geral do povo brasileiro, sustentar a 
união, a integridade e a independência do 
país.· 

Portanto, um julg-amento político das contas do 
Presidente deve concluir pelo reconhecimento de 
que esses compromissos foram cumpridos. É neces
sário observar que avaliar os aspectos citados nesse 
artigo envolve um juízo que cada cidadão brasileiro 
teria sobre seu Presidente, sobre cada um desses 
aspectos. Esse juízo de valor deve ser feito por cada 
membro do Congresso, representando o povo brasi
leiro, e, portanto, integra o julgamento das contas do 
Presidente; 

b) o Presidente exerce, com o auxmo dos Mi
nistros de Estado, a "direção superior da administra
ção federal" (art 84, 11, CF), portanto, nessa qualida
de deve respeitar e fazer respeitar os princípios ge
rais da administração pública inscritos no art. 37 da 
Constituição Federal: 

"Art. 37- A administração pública dire
ta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao se
guinte: 

O Presidente da República, assim como qual
quer outra autoridade ou agente público, é obrigado 
a observar os princípios gerais inscritos no art 37, 
mas uma vez que o Presidente não é diretamente 
ordenador de despesas, é praticamente impossível 
caracterizar uma eventual responsabilidade sua por 
irregularidades em atos de gestão específicos. As
sim, muito provavelmente, só por omissão ou coni
vência o Presidente poderia ser enquadrado em in
frações aos princípios desse artigo da Constituição. 
As responsabilidades do Presidente neste item di
zem respeito mais de perto à organização de um sis
tema de controle interno (previsto no art. 70 da 
Constituição) que coíba atos contrários a esses prin
cípios; 

c) integra o julgamento das contas uma avalia
ção se o Presidente e)(eeutou adequadamente os 
planos de governo que o levaram, via eleições, ao 
cargo. 

Ao disputar o cargo de Presidente da Repúbli
ca o cidadão, presumivelmente, assume compromis
sos com os eleitores no sentido de imprimir certos 
rumos ao governo. Apresenta diretrizes, prioridades 
e metas, ou seja, um plano de governo e depois de 

eleito deve cumpri-los, pois para isso foi eleito. Os 
instrumentos legais para registro dos planos de go
verno transformando-os em instrumentos de gestão 
são as leis orçamentárias previstas no art. 165 da 
Constituição: Plano Plurianual (PPA) Lei de Diretri
zes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 
(LOA) coadjugados pela Mensagem anual que o 
Presidente remete ao Congresso por ocasião da 
abertura da Sessão Legislativa, em cumprimento ao 
disposto no art. 84, XI, da Constituição Federal. Este 
jUlgamento é em parte subjetivo, mas parte dele 
pode se apoiar na própria Prestação de Contas for
mal no que se refere à execução das leis orçamen
tárias (PPA, LDO e LOA). É evidente que há que se 
fazer a suposição implícita de que essas leis (consti
tucionalmente de iniciativa exclusiva do Presidente), 
assim como a Mensagem, refletem os compromis
sos assumidos durante a campanha eleitoral e que 
constituem um plano de governo. O julgamento do 
Congresso envolve determinar se essas leis estão 
sendo observadas, o que equivale a avaliar se os 
planos de governo nelas inscritos estão sendo cum
pridos. Há aqui um forte elemento político envolven
do as relações entre os Poderes Executivo e Legis
lativo, pois essas "leis orçamentárias•, que são de 
iniciativa do Poder Executivo, são apreciadas, modi
ficadas e aprovadas pelo Poder Legislativo. Ressal
te-se que ao Presidente da República cabe o dever 
de veto, sempre que julgar que o seu conteúdo é, in
tegral ou parcialmente, inconstitucional ou contrário 
ao interesse público. Nestas condições, o veto é 
uma determinação constitucional (CE, art. 66 § 1 2); 

d) no exercício do cargo, o Presidente deve se 
abster de certos comportamentos que lhe são veda
dos e que a Constituição define como "crimes de 
responsabilidade". É o que define o art. 85 da Cons
tituição: 

• Art. 85. São crimes de responsabilida
de do Presidente da República que atentem 
contra a Constituição Federal e, especial
mente contra: 

"I- a existência da União; 
"li- o livre exercício do Poder Legisla

tivo, do Poder Judiciário, do Ministério Públi
co e dos Poderes constitucionais das unida
des da Federação; 

"III - o exercício dos direitos políticos, 
individuais e sociais; 

"IV- a segurança interna do país; 
·v - a probidade na administração; 
"VI - o cumprimento das leis e decisões 

judiciais; 
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"Parágrafo único. Esses crimes serão 
definidos em lei especial que estabelecerá 
as normas de processo e julgamento." 

O julgamento que deve ser feito do comporta
mento do Presidente frente a esses itens é, em 
grande medida, análogo ao julgamento que se faz 
dos compromissos a que se refere o art. 78. É evi
dente que o Congresso ao aprovar as contas do 
Presidente deve também atestar para a população, 
a quem representa, que não há indícios de que o 
Presidente infringiu esses compromissos. Registre
se o fato de que a lei especial citada no Parágrafo 
único do art. 85 não foi ainda produzida pelo Con
gresso. No entanto, permanece válida toda a legisla
ção anterior à Constituição Federal no que com ela 
não conflita. Esse tema foi amplamente discutido no 
Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal por oca
sião do processo por crime de responsabilidade aberto 
contra o ex-Presidente Fernando Collor de Mello. 

Nenhum Relator de PrestaÇão de Contas do 
Presidente da República pode, por si só, pretender 
ter os instrumentos necessários para uma verifica
ção abrangente de possíveis infrações do Presiden
te da República à Constituição, em todos os setores 
da administração pública federal, nem verificar por si 
só, uma vez ao ar, a execução dos planos de go
verno. Essas tarefa;, são, na verdade atribuições 
cotidianas do Congresso Nacional e de suas Casas, 
qual por sua vez, se apoiam em suas Comissões 
que têm o caráter de órgãos técnicos que devem, 
entre outras tarefas, acompanhar, fiscalizar e contro
lar o Poder Executivo em suas respectivas áreas de 
competência. 

Além das comissões permanentes, entre os 
anos de 1992 e 1994 atuaram junto ao Congresso 
Nacional duas Comissões Parlamentares Mistas 
de Inquérito, destinadas a investigar assuntos cor
relatos, que muito se identificam com o objeto da 
análise desta relataria. Não há como desconside
rar os resultados da CPI que julgou fatos contidos 
nas denúncias de Pedro Collor de Mello, referen
tes às atividades de PC Farias. A partir dos traba
lhos desta CPI e do Parecer da Comissão Espe
cial do Senado Federal que julgou o ex-Presiden
te Collor, o eníão Presidente foi considerado cul
pado de infração à lei de ordem pública e também 
culpado de conduta incompatível com a dignidade, 
a honra e o decoro do cargo. 

2. A Natureza da Prestação de Contas 
Consideramos muito importante o fato de que 

tanto o art. 49, IX, como o art. 84, XXIV da Constitui
ção não falam em Contas do Governo da República 

e sim, em Contas do Presidente da República. Pelo 
art. 49, IX, o Congresso Nacional julga as "contas 
prestadas pelo Presidente da República". Pelo art. 
84, XXIV, é do Presidente da República a competên
cia de prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, 
as contas referentes ao exercício anterior. 

O Tribunal de Contas da União comete assim 
uma impropriedade ao tratar esta questão como "Con
tas do Govemo da República". Desde já, devemos res

- tabelecer o mandamento constitóCional e conceituá-la 
como "Contas do Presidente da República". 

A impropriedade não é responsabilidade exclu
siva do TCU. O Congresso jamais se pronunciou de 
maneira formal e institucional nem sobre o que de
seja ver incluído na Prestação de Contas do Presi
dente da República, nem no Parecer Prévio do Tri
bunal de Contas da União. Se o Congresso que é o 
principal interessado, não se pronuncia, é natural 
que grasse alguma confusão conceituai. 

Essas dúvidas fariam sentido se, e apenas se, 
as contas do Presidente da República se confundis
sem com e se limitassem ao Balanço Geral da 
União, mas esse aspecto também já foi discutido. O 
julgamento político das contas do Presidente da Re
pública vai muito além do mero julgamento da corre
ção técnica da execução orçamentária e do Balanço 
Geral da União. Inclui todos os aspectos constitucio
nais abordados neste Relatório. 

É necessário alertar para a relevância desse 
tema, porque a prevalecer o entendimento da impos
sibilidade de separação de períodos de gestão, tor
nar-se-ia automaticamente impossível individualizar 
responsabilidades de qualquer gestor público sem
pre que houver mais de um no mesmo exercício. 

O Tribunal de Contas da União apenas aprecia 
os aspectos legais, contábeis, financeiros e orça
mentários com base nos demonstrativos contábeis, 
financeiros e orçamentários e deve auxiliar o Con
gresso a fazer uma análise do desempenho do go
verno e da execução dos planos de governo, parti~ 
cularmente através de uma avàtiação do cumpri
mento das leis orçamentárias (PPA, LDO E LOA) 
que em tese devem consubstanciar esses planos. O 
Congresso vai muito além disso. 

Assim, a Comissão Mista de Orçamento consi~ 
dera que o julgamento que o Congresso deve fazer 
da Prestação de Contas do exercício de 1992 deve: 

12) referir-se explícita e separadamente aos 
períodos dos dois Presidentes da República que fo
ram gestores em cada um deles; 
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22) referenciar-se exclusivamente ao Presiden
te da República e não aos chefes dos demais pode
res. porque esse é o comando constitucional; 

32) incluir mas não se limitar à Prestação de 
Contas formal examinada pelo TCU composta pelo 
Balanço Geral da União e demais peças que o inte
gram e emitir um julgamento de todas as ações do 
Presidente condicionadas pelo art.s 37, 78 e 85 da 
Constituição Federal: 

42) incluir uma avaliação da execução dos pla
nos de governo (art. 49, IX, CF, segunda parte). 

É de extrema relevância para o aperfeiçoamen
to da democracia e das instituições no Brasil reco
nhecer e discutir essas questões. sobre elas decidin
do para que não percamos o fio condutor do nosso 
raciocínio e da noção do papel das instituições. 

É importante destacar que a parte dispositiva 
do Parecer Prévio do Tribunal de Contas da União 
sobre as contas de 1992, depois de todos os ·consi-
derando" diz: • 

"É de parecer que as contas do Gover
no, relativas ao exercício de 1992, em seus 
aspectos orçamentários, financeiros, contá
beis, patrimoniais e legais, adequadamente 
demonstrados nos Balanços Gerais da 
União estão em condições de ser aprovadas 
pelo Congresso Nacional, ressalvados os 
atos porventura controversos ou irregulari
dades de gestão administrativa ocorridos no 
período, os quais serão processados e jul
gados isoladamente, na forma da Lei. • 

Ora. os "atos porventura controversos· expres
samente ressalvados pelo Egrégio Tribunal de Con
tas da União são exatarnente aqueles sobre os 
quais se debruçaram o País e mais especificamente o 
Congresso Nacional, que resultaram na CPMI e no jul
gamento do Senado e, como disse o Ministro Homero 
Santos, em sua Declaração de Voto, o Congresso 
Nacional sobre eles já efetuou seu julgamento. 

Os fatos investigados pela CPI são inerentes à 
gestão dos recursos públicos, de modo que as con
tas, mesmo vistas de forma ampla e global, estão 
maculadas. Embora as instâncias de julgamento se
jam independentes, esses fatos que envolveram o 
ex-Presidente da República, são interligados com a 
gestão governamental. 

Na esfera criminal o ex-Presidente está sendo 
tratado como réu em vários processos. Na esfera 
política. o Congresso Nacional já considerou seus 
atos como irregulares, tanto que optou por determi
nar seu afastamento definitivo. 

Essas momentosas questões parecem fre
qüentar igualmente as preocupações de outros Mi
nistros do TCU que não só o Ministro Fernando 
Gonçalves. O insigne Ministro Homero Santos. r.:or 
exemplo, apresentou igualmente Declc.. ' 0 o de 
Voto onde, em determinado trecho afirma: 

·como se sabe, o julgamento poutico, 
moral e ético do desempenho do Governo 
Cofio; já foi feito pelo Congresso Nacional, 
razão pela qual estariá decidido a manifes
tar-me pela rejeição de tais Contas se o pe
ríodo examinado fosse da responsabilidade 
do então Presidente. (pág. 258). 

Nada mais eloqúente. 
3. A Mensagem do Presidente da República 

na abertura da Sessão Legislativa de 1992 
Na abertura da Sessão Legislativa, o Presiden

te da República remete ao Congresso Nacional uma 
Mensagem. O que talvez seja desconhecido da 
maioria é que a remessa dessa Mensagem é deter
minação constitucional (art. 84, XI) Mais difícil é 
compreender o sentido dessa "competência privati
va· do Presidente da República que pode e deve ser 
entendida como uma obrigação do Presidente pe
rante o Poder Legislativo. 

É necessário observar que do elenco de "com
petências privativas" do Presidente da República, lis
tadas no artigo 84, muitas devem ser entendidas 
como prerrogativas, vale dizer, ações que a Consti
tuição permite ao Presidente executá-las ou não, a 
seu juízo. Outras devem ser entendidas como obri
gações inerentes à função. Outras só podem ser en
tendidas como parte de um sistema de prestação de 
contas do chefe do Poder Executivo perante outro 
Poder como parte dos mecanismos inerentes ao 
equilíbrio entre os poderes. Dentre estas últimas, 
está no inciso XI que o obriga a mandar a Mensa
gem e o inciso XXIV que obriga o Presidente a pres
tar contas. Não há outro entendimento possível para 
que o dispositivo faça sentido. A conclusão lógica é 
que esta Mensagem é parte integrante do "sistema 
de prestação de contas" que se exige do Presidente 
da República. 

Essa interpretação, inclusive, corresponde à 
redação do inciso XI, uma vez que o Presidente 
deve expor •a situação do país" (o que significa des
crever o resultado - prestar contas - de suas ações 
passadas e o resultado obtido), informar o "plano de 
governo• para aquele exercício, declarar suas intençõ
es na condução dos negócios do País, e solicitar "as 
providências que julgar necessárias", o que significa 
pedir o aval do Congresso para suas intenções. 
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Portanto, a simples leitura desse dispositivo 
constitucional obriga entendê-lo com parte do sistema 
de Prestação de Contas do Presidente da República. 

Esta discussão foi ponderada pelos parlamen
tares integrantes desta Constituição, levando-os a 
compreender que: 1 2) a Prestação de Contas do 
Presidente da República inclui mas não se limita ao 
Balanço Geral da União e aos demais demonstrati
vos sobre a execução orçamentária; e 2º) que o jul
gamento do Congresso da Prestação de Contas do 
Presidente da República engloba uma avaliação de 
todos os atos de gestão do Presidente no exercício. 

4. O Relatório, o Parecer Prévio e a conclusão 
do TCU referente à prestação de contas de 1992 

O Tribunal de Contas da União, a partir de uma 
análise nos Balanços Gerais da União, considera que 
as comas estão, sob o ponto de vista orçamentário, fi
nanceiro, legal e contábil, em condições de serem 
aprovadas pelo Congresso Nacional. Transcrevemos a 
seguir trP.Chos da conclusão deste<Relatório: 

·o Relatório sobre as Contas do Go
verno, referente ao exercício de 1992, objeto 
do TC 05.836/93-Q, cuja síntese acabo de 
ler, e que ora submeto à alta consideração 
deste Egrégio Plenário, foi elaborado, rigoro
samente, com base nos Balanços Gerais da 
União e no Relatório da Secretaria do Te
souro Nacional que os acompanha, bem 
como nas indispensáveis e valiosas informa
ções produzidas pela Secretaria de Contas 
do Governo desta Casa. 

"A análise procedida na mencionada 
documentação, permite-me concluir que, 
sob o ponto de vista Orçamentá~o. Finan
ceiro, Legal e Contábil, as contas prestadas 
pelo Presidente da República, relativas ao 
exercício de 1992, estão em condições de 
serem, aprovadas pelo Congresso Nacional. 

"Ressalto que os atas específicos de 
Gestão Administrativa que antecederam ou 
se seguiram ao processo de execução orça
mentária, praticados pelos agentes da Admi
nistração, não estão em julgamento nesta 
assentada. Não faltará, nos termos constitu
cionais, legais e regulamentares, oportuni
dade para tal julgamento, como já me referi.· 

·o que importa destacar, agora, para 
dizer ao Congresso Nacional e à sociedade 
brasileira, é que a realização da receita e da 
despesa, no exercício se conformou aos li
mites das autonzações legais. O fluxo de 

caixa da União, registrado nos Balanços Fi
nanceiros, expressa a realidade vivida no 
período. A situação patrimonial da União e 
de seus entes da Administração lndireta foi 
adequadamente configurada nos respecti
vos Balanços Patrimoniais.· 

"Não obstante, registrei neste Relatório 
um conturbado desempenho gerencial do 
Governo durante o exercício de 1992, com 
penosos reflexos na.,-economià brasileira. 
Não há, porém, evidência de vício nas con
tas examinadas que pudesse ou devesse le
var esta Corte a recomendar ao Congresso 
Nacional não aprová-las." 

"Assim, nos termos do artigo 90 do Re
gimento Interno, entendo por bem concluir o 
presente exame apresentando parecer con
clusivo pela aprovação das contas pertinen
tes ao exercício de 1992. • 

O Parecer Prévio do Tribunal que resume sin
tetiza o trabalho e as Conclusões é o seguinte: 

·o Tribunal de Contas da União, à vis
ta de disposição contida no art. 71, inciso I, 
da Constituição Federal; e 

Considerando que os Balanços Gerais 
da União e respectivas demonstrações con
tábeis, bem como o Relatório da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), espelham ade
quadamente as operações orçamentárias, fi
nanceiras e patrimoniais ocorridas no exer
cício de 1992; 

Considerando que as despesas foram 
realizadas pelos órgãos e entidades da Ad
ministração Pública nos limites das autoriza
ções legais; 

Considerando que o Patrimônio da Ad
ministração Pública, Direta e lndireta, está 
adequadamente expresso nos respectivos 
Balanços Patrimoniais; 

Considerando que no exame das con
tas não restaram evidenciadas falhas ou ir
regularidades de gestão administrativa, as 
quais, se ocorreram no exercício, serão ob· 
jeto de exame e julgamento por esta Corte, 
nos termos constitucionais, legais e regula
mentares; 

É de parecer que as Contas do Gover
no, relativas ao exercício de 1992, em seus 
aspectos orçamentários, financeiros, contá
beis, patrimoniais e legais. estão em condi
ções de ser aprovadas pelo Congresso Na
cional, ressalvadas os possíveis atas contra-
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versos ou irregularidades de gestão admi
nistrativa ocorridos no período, os quais es
tão processados e julgados, isoladamente, 
na forma da Lei." 

Ressalte-se, ainda, para o fato de que o Pare
cer Prévio do TCU sobre 1992, assim como o de ou
tros exercícios, não dá qualquer atenção especial 
para a apreciação sistemática daqueles aspectos 
que tenham sido de alguma forma ressaltados no 
Parecer Prévio do exercício anterior. Assim, cada 
Parecer Prévio é apresentado como fosse o primeiro 
trabalho do Tribunal e sem conexão formal e siste
matizada com Pareceres Prévios de exercícios ante
riores. Seria de todo convenientes que os Relatórios 
e Pareceres Prévios do TCU sobre as contas do 
Presidente da República articulassem ao menos os 
fatos no período de cada gestão - vale dizer, de 
cada Presidente - desde o seu início até o exercício 
sob exame. 

< 

Por esse motivo, ao compárar o que foi ressal
tado em ambos os exercícios (1991 e 1992) consta
tamos que o Egrégio Tribunal de Contas da União 
não dá qualquer destaque ou sequer aponta ne
nhum fato que tendo sido apontado no Relatório 
Prévio deste exercício, também o tivesse sido no 
exercício imediatamente anterior. Portanto, ou o Tri
bunal não fez esse acompanhamento, ou os fatos 
não existem no exercício sob análise. Ora, em que 
pese a administração pública ficar aos cuidados de 
diferentes gestores, em diferentes períodos, distin
guindo e diferenciando responsabilidades, ela tem 
como uma de suas características principais a conti
nuidade de suas ações, motivo pelo qual situações 
existentes num exercício continuam existindo (ou 
são resolvidas) no exercício seguinte. Conseqüente
mente, quando o TCU ou o Congresso se pronuncia 
sobre exercícios subseqüentes os fatos devem ser 
apresentados e comentados com o mesmo senso de 
continuidade que caracteriza a administração pública. 

5. As dHerenças entre as atribuições do Tr~ 
bunal de Contas da União e do Congresso Nacio
nal no julgamento das contas do Presidente da 
República. 

São muito diferentes as atribuições do Tribunal 
de Contas da União e as do Congresso Nacional no 
que ciz respeito às Contas do Presidente da República 

Ao Tribunal incumbe fazer uma avaliação estri
tamente técnica das Contas sob o prisma da legali
dade e observância das normas contábeis, orça
mentárias e financeiras. Esc;e é o motivo pelo qual o 
parágrafo único do artigo 36 da Lei n11 8.443 de 16-7-

92, ao dispor sobre as Contas do Presidente da Re
pública estabelece que: 

"Parágrafo único. As contas consistirão 
nos balanços gerais da União e no relatório 
do órgão central do sistema de controle in
terno do Poder Executivo sobre a execução 
dos orçamentos de que trata o § 511 do art. 
165 da Constituição Federal. 

. É lógico. A apreciação do' TCU deve ser feita 
.sobre os elementos que mais de perto se aproxi
mam do significado semântico da palavra "Contas" 
porque a ele incumbe, é sempre bom reforçar, uma 
apreciação técnica. Tal dispositivo, evidentemente 
não pode determinar ao Congresso Nacional quais 
elementos de informação deverá levar em conside
ração ao fazer o seu julgamento. 

A autonomia e demais prerrogativas constitu
cionalmente garantidas a esse órgão auxiliar do 
Congresso Nacional visam garantir que sua aprecia
ção dos aspectos citados no artigo 70 da Carta se 
faça com o máximo de isenção, sem a interferência 
do natural entrechoque de interesses políticos diver
gentes inerentes do Poder Legislativo. 

O Congresso Nacional, ao qual compete fazer 
um julgamento político, sob o prisma das regras 
constitucionais, do conjunto da gestão e do compor
tamento do supremo mandatário deve levar em con
sideração esses e quaisquer outros elementos de in
formação de que disponha. 

Portanto, ao tempo em que ambos devem se 
pronunciar sobre aspectos completamente diversos 
da gestão Presidencial é absolutamente natural que 
em determinadas circunstâncias a apreciação do Tri
bunal seja diferente do julgamento do Congresso. A 
opinião de um não pode e não deve condicionar 
nem pré-estabelecer a conclusão do outro, sob pena 
de comprometer a desejada autonomia e imparciali
dade do Tribunal ou a própria independência do 
Congresso Nacional. 

Por isso, não deve causar qualquer estranheza 
a circunstância do TCU, levando em conta apenas a 
Prestação de Contas formal, composta pelo Balanço 
Geral da União de demonstrativos da execução or
çamentária, recomendar a aprovação ou rejeição 
das contas do Presidente e o Congresso, levando 
em consideração essa apreciação, mas, levando em 
conta também muitos outros elementos de avaliação 
no seu julgamento, decidir em sentido contrário. 

Desta mesma forma se pronunciou o repre
sentante da Procuradoria-Geral quando da votação 
do Parecer Prévio na Sessão do TCU: 
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"Como não deve ter passado desper
cebido para o observador, o Plenário do Tri
bunal de Contas da União, diferentemente 
do que ocorre no seu dia-a-dia, hoje não jul
ga, dá parecer, atua como se fora o Ministé
rio Público, e esse parecer, que para o atual 
e para o próximo Regimento Interno, com 
eficácia diferida para 12 de julho próximo, 
deve ser conclusivo, serve de norte para o 
julgamento do Congresso Nacional, este, 
sim, Juiz deste processo." 

É proveitoso ainda abordar o aspecto das dife
renças entre um julgamento político feito pelo Con
gresso e o julgamento judicial das infrações adminis
trativas e penais que possam ter sido cometidas por 
qualquer agente público. Há inúmeras diferenças en
tre ambos os julgamentos. O assunto foi extensa e 
brilhantemente abordado na "Seção 8". A Distinção 
Conceituai entre "crime de responsabilidade e crime 
comum" do Parecer Final da C~omissão Especial do 
Senado aqui já mencionado. Os delitos penais, se 
existirem, estão sob investigação dos órgãos com
petentes. Os delitos políticos referentes ao período 
de gestão do ex-Presidente Fernando Collor, já fo
ram reconhecidos e declarados pelo Congresso. 

A Comissão Mista de Orçamer.:o, ao deliberar 
pela rejeição da prestação de contas do ex-Presi
dente Collor, optou por não refazer esse julgamento. 

6. Os Resultados da CPI e do lmpeachmet 
É público e notório que o ano de 1992 certa

mente há de passar para a História como um ano 
absolutamente singular na vida do País. Após de
núncias do Sr. Pedro Collor de Mello contra o Sr. 
Paulo César Farias, que apontavam indícios de in
terferência indevida deste senhor junto à administra
ção pública federal, utilizando-se de sua proximida
de com o próprio Presidente da República, Fernando 
Afonso Collor de Mello, foi instaurada uma Comissão 
Par1amentar Mista de Inquérito (CPMI) "destinada a 
apurar os fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro 
Collor de Mello referentes às atividades do Sr. Paulo 
César Cavalcante Farias, capazes de configurar ilicitu
de penaL"Instalada em 12 de junho de 1992, o Relató
rio R na! do Relator da CPMI foi apresentado em 23 de 
agosto de 1992, tendo sido votado e aprovado na Co
missão em 26 de agosto do mesmo ano. 

Dentre as conclusões da CPl destacamos: 

·A rigor, não existe uma só alternativa 
de compreensão de ce1tos fatos que envol
vem o Sr. Paulo César Farias que não inclua 
o Sr. Presidente da República, de tal sorte 

que, exigir a abstração da parte a ele relati
va importa em exigir a abstração da raciona
lidade dos fatos investigados." 

Em 12 de setembro de 1992 foi apresentada de
núncia formal contra o então Presidente da República, 
com base no Relatório Rnal da CPMI supra, que foi 
aceita no mesmo dia de sua apresentação. Em 8 de se
tembro seguinte foi instalada uma Comissão Especial 
da Câmara dos Deputados "destinada a daF parecer so
bre denúncia por crime de respol'lsabilidade contra o Sr. 
Presidente da República, oferecida pelos Srs. Barbosa 
Uma Sobrinho e Marcello Lavenêre Machado." 

Essa Comissão Especial, em parecer emitido em 
24 de setembro de 1992, reconheceu as denúncias de 
crime de responsabilidade e concede "autorização 
para instauração, pelo Senado Federal, de processo 
de crime de responsabilidade promovido pelos Senho
res Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenêre contra 
o Senhor Presidente da República, Fernando Affonso 
Collor de Mello, nos termos do Parecer do Relator.· 

Em 30 de setembro de 1992, a Comissão do 
Senado Federal, constituída nos termos do art. 380, 
b, do Regimento Interno daquela Casa, conclui que: 

• A ordem estatal só se justifica pelos 
superiores fins que busca real:zar. O poder 
que o povo delega aos governantes há de 
ser utilizado em proveito da coletividade, do 
progresso, da paz e da justiça. Exige-se dos 
eleitos conduta ilibada e idoneidade de com
portamento por que com a investidura nas 
mais elevadas funções da República pas
sam a ser órgãos do Estado e, nesta quali
dade, têm o indeclinável dever de velar pela 
credibilidade das instituições. A conduta ím
proba, o atentado à moral, a agressão a éti
ca, sobre serem intoleráveis porque violam a 
fidúcia que se depositou nos responsáveis 
pela tutela e resguardo da república, acarre
ta danos inaceitáveis à estabilidade da orga
nização sócio-política da nação.· 

Também pode ser extraído do mesmo relatório 
que a Comissão: 

• ... é de parecer que deve ser instaura
do o processo por crime de responsabilida
de, nos termos postos na denúncia e no re
latório circunstanciado, determinando-se a 
citação do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, Dr. Fernando Affonso Coi
lar de Mello r 'ra, por si ou seu advogado. 
apresentar dercsa e acompanhar o processo 
até o final da decisão". 
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Assim, o Congresso Nacional toma-se impossi
bititado de aprovar a Prestação de Contas do Presi
dente da República, já que provocar danos á estabi
lidade da organização- sócio-política da nação, por 
via de cometimento de improbidade administrativa, é 
indubitavelmente vitimar a administração pública. 

Em 27 de novembro de 1992, a Comissão Es
pecial instituída no Senado Federal nos termos da 
Lei nº 2.079/50 para opinar sobre a procedência ou 
improcedência da acusação por crime de responsa
bilidade, to:mulada contra o Presidente da Repúbli
ca, apresentou Parecer Final do qual consta a se
guinte Conclusão: 

"Encontra-se, desse modo, demonstrada 
a materialidade dos delitos descritos na de
núncia. Existem suficientes indícios de autoria, 
incriminando o Presidente da República." 

Seria esse, portanto, culpado por: 

"permitir de forma-éxpressa ou tácita, a 
infração de lei federal de ordem pública" (art. 
82 , 7, da Lei n2 1.079/50), e por "proceder de 
modo incompatível com a dignidade, a hon
ra e o decoro do cargo" (art. 92 , 7, da Lei nº 
1.079, de 1950)." 

A Comissão Especial declara, pois, proceden
tes as acusações, para que o Senado, se assim o 
entender, pronuncie e julgue o Presidente da Repú
blica, Fernando Affonso Collor de Mello, em obe
diência à Constituição e às leis. 

O Presidente da República já tinha em 29 de 
setembro se afastado do exercício do cargo, tendo 
assumido interinamente o Vice-Presidente Itamar 
Franco. Em 29 de dezembro de 1992, o Presidente 
renunciou tendo ass•:mido em caráter definitivo o Sr. 
itamar Franco. Em 30 de dezembro de 1992 o Sena
do Federal (como Órgão Judiciário), através da Re
solução n2 1 01 . ;Je i 992: 

·- r.o:1siderou prejudicado o pedido de 
ap 1 ic--tc~·:· da sanção de perda de cargo de 
Pres.ceme da República, em virtude da re
núnr;l2 .::o mandato apresentada pelo Se
nhor Fernando Affonso Collor de Mello, ex
t!nguindo o processo nessa parte;" 

·- julgou procedente a denúncia por 
crime de responsabilidade, previstos no art. 
85, incisos IV e V, da Constituição Federal, 
e arts. 82

, item 7, e 92, item 7, da Lei nº 
1.079, de 1 O de abril de 1950; e· 

·- em conseqüência, impôs ao já então 
ex-Presidente a pena de inabilitação, por 

oito anos, para o exercício de função públi
ca, sem prejuízo das demais sanções judi
ciais cabíveis.· 

Por todas essas razões a questão do ím
peachment assume na aprovação das contas do 
Presidente da República um ponto fundamental. 

11- Voto 

Com base no Relatório e no Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas da União, nos registras do Con
gresso Nacional, suas Casas e Comissões aqui co
mentados e demais elementos compilados, assim 
como nos fatos narrados e nos aspectos levantados 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização conclui que há evidências de infração 
do ex-Presidente da República, Sr. Fernando Collor 
de Mello a dispositivos constitucionais, arts. 37 e 85, 
que atingem a sua gestão, inclusive o período refe
rente ao exercício de 1992, comprometendo inapela
velmente a prestação de contas do período. 

Por outro lado, não há indícios de que o Presi
dente que o sucedeu no mesmo exercício, Sr. Itamar 
Franco, tenha cometido qualquer infração da mesma 
natureza, pelo que esta Comissão considerou apro
vada a prestação de contas relativas ao seu exercí
cio na Presidência da República. 

Em face de todas estas considerações, a Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rs
calização delibera que: 

1) quanto à gestão abrangida pelo período de 
30-9 a 31-12-92, acompanha a conclusão proposta 
pelo relator no sentido de opinar pela sua aprovação; 

2) quanto à gestão compreendida entre 1 2-1 a 
29-9-92, discorda do relator para votar no sentido de 
que não estão as contas em condições de serem 
aprovadas pelo Congresso Nacional. dele merecen
do o julgamento pela irregularidade. 

Outrossim, à vista dos elementos disponíveis 
com relação ao Plano Plurianual (PPA), Lei de Dire
trizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e levando em consideração os dados 
apresentados pelo Presidente da República em sua 
Mensagem ao Congresso Nacional na Abertura da 
Sessão Legislativa de 1992, a Comissão é de opi
nião que a avaliação da execução dos planos de go
verno em ambas as gestões aqui identificadas está 
prejudicada face às anômalas circunstâncias políti
cas já amplamente comentadas neste Relatório. 

Não poderia também esta relataria se furtar de 
apresentar ao Congresso Nacional algumas suges
tões e recomendações. resgatadas das discussões 
havidas neste Plenário. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 575 

1 ª) O Congresso deve regulamentar a apresen
tação, pelo Presidente da República, de sua presta
ção de contas, inclusive e principalmente quanto aos 
dados referentes à execução dos planos de gover
no, por via do acompanhamento das leis orçamentá
rias (PPA, LDO e LOA) de forma que tanto o Tribu
nal de Contas da União como o próprio Congresso 
possam efetuar uma apreciação consistente da exe
cução dos planos de governo; 

211) O Congresso deve regulamentar o conteúdo 
que deseja ver expresso nos Relatórios e Pareceres 
Prévios do Tribunal de Contas da União sobre a Pres
tação de Contas Anual do Presidente da República; 

3") O Congresso deve fazer um esforço para 
aprovar a lei complementar prevista no art. 165, § 911 , 

da Constituição Federal; 
4íl) O Congresso deve adotar procedimentos 

internos que garantam: 

a) que as Comissões Perrn;,mentes da Câmara 
dos Deputados passem a fazer~de maneira sistemá
tica o acompanhamento das políticas públicas e da 
execução dos planos de governo em suas respecti
vas áreas temáticas de tal forma que possam, de 
maneira permanente e institucional, se pronuncia
rem ao final de cada exercício quanto à execução 
dos pianos de governo em suas respectivas áreas, 
remetendo automaticamente a esta Comissão Mista 
documentos de avaliação das ações de governo na
quele ano. Esses documentos seriam considerados 
como parte integrante do exame da prestação de 
contas do Presidente da República; 

b) que as Comissões Parlamentares de Inquérito 
de ambas as Casas e as Comissões Mistas Parlamen
tares de Inquérito ao final de seus trabalhos, emitam e 
remetam a esta Comissão Mista um resumo dos relató
rios e conclusões finais 005 trabalhos, de forma que as 
informações possam ser incorporadas ao exame das 
Prestações de Contas do Presidente da República 

Com base nos elementos citados na Conclu
são acima, o Plenário desta Comissão recomenda a 
aprovação da Prestação de Contas relativas ao pe
ríodo de 29 de setembro a 31 de dezembro, corres
pondente ao período de gestão do Sr. Itamar Fran
co, nos termos de projeto de decreto legislativo já 
aprovado, e a rejeição da Prestação de Contas do 
Presidente da República relativas ao exercício finan
ceiro de 1992, no período de 111 de janeiro a 29 de 
setembro correspondente ao período de gestão do 
Sr. Fernando Collor de Mello, conforme dispõe o 
projeto de decreto legislativo anexo. 

Sala de Reuniões da Comissão, - Deputado 
Sérgio Miranda, Relator do Vencido. 

Conclusão 

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização, na Décima Reunião Ordinária, 
em 28 de agosto de 1996, rejeitou, o Parecer do Re
lator Deputado Paulo Gouvêa, Favorável às Contas 
do Presidente da República, referente ao período de 
1~~_ 1 a 29-9-92, e aprovou o Parecer do Relator do 
Vencido Deputado Sérgio Miranda, que, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo ::presentado, consi
derou rejeitadas as Contas do Presidente da Repúbli
ca referente ao período supramencionado. Votaram 
contra Parecer do vencido o Deputado Paulo Gouvêa 
e o Senador Odacir Soares. Ao Projeto de Decreto Le
gislativo não foram apresentadas emendas. 

Compareceram os Senhores Deputados: Samey 
Filho, Presidente, Basilio Villani, Segundo Vice-Presi
dente Aécio Neves, Albérico Cordeiro, Albérico Filho, 
Ana Julia, Aníbal Gomes, Antônio do Valle Armando 
Abllio, Chico Vigilante, Eujácio Simões, Felipe Men
des, Fernando Diniz Fernando Torres Fétter Júnior 
Giovanni Queiroz, João Coser, João Fassarella, João 
Leão, Jovair Arantes, Laura Carneiro, Leonel Pavan, 
Leur Lomanto, Maria Valadão, Mário Negromonte, Nair 
xavier Lobo, Nan Souza Paulo Cordeiro, Paulo Gou
vea, Paulo Rocha, Pedro Navais, Philemon Rodrigues, 
Ricardo lzar, Ronivon Santiago, Sandra Mabel, Sarai
va Felipe, Sérgio Guerra Sérgio Miranda e Yeda Cru
sius; e Senadores Coutinho Jorge, Primeiro Vice-Pre
sidente, Eduardo Suplicy, Terceiro Vice-Presidente. 
Bello Parga, Garlos Bezerra, Casildo Maldaner, Edison 
Lobão, Emília Fernandes, José Bonifácio, Odacir Soa
res, Ramez Tebet, Romeu T uma, Sebastião Rocha e 
Waldeck Omelas. 

Sala de Reuniões 28 de agosto de 1996. - De
putado Samey Filho, Presidente - Deputado Sérgio 
Miranda Relator. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVA 
N11 DE 1996 

Rejeita a Prestação de Contas do 
Presidente da República de 1992, refe
rente ao período de 111 Cle janeiro a 29 de 
setembro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 É considerada rejeitada a Prestação de 

Contas do Presidente da República relativa ao período 
de 111 de janeiro a 29 de setembro do exercício de 1992. 

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão Mista, - Depu
tado José Samey Filho, Presidente - Deputado 
Sérgio Miranda, Relator. 
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PARECERES 

PARECER No 7, DE 1997 

Da COMISSÃO JE ASSUNTOS 
ECONOM!COS socre a Mensag•m n• 
139. de 1996 <,.._._11" 243. de 
25 03 96. ~a ong.m1 ·solicitando 
autonzaçio do Senatlo F Mteral oar~~ 

c:ontraw o~eraçào de cr&d1to eXUtt'no 
no valor eousv•tenttt a at• USS 
78.000.000.00. de pnnooaJ. entre a 
Reoubhca Fedttrnvo do B,_sd e o 
Banco 1mer.mencwno de 
QesenvoiVfmento - 810. desanaaa ao 
finanoamento paroa.J co Pn)feto ae 
MocemtZat;ão T ecnoiOQJca e o• 
Foru1eomento das C.aoaodades 
Gerwnoal Normauva e Oceraoonal oa 
Secretana da Rece1ta Federal -

Relator: Senador GILBERTO MIRANDA 

1 Com a Mensagem n• 139. de 1996. o Sr Presidente da 
Republica solic1ta a autonzação desta Cas~ para que a Umão possa 
contratar operação de crédrto extemD':' no valor de até US$ 
78.000.000.00 (setenta e 01to m1lhões de dólares norte-amere1canos), 
junto ao Banco lnteramencano de Desenvolvimento - BID 

2. Os recursos advmdos do empréstimo em tela serão 
destinados ao tinanoamento paroal do Projeto de Modem1zação 
Tecnológica e de Fortalecimento oas Capaodades Gerenc1al. 
Nonmanva e Ocerac1ona1 da Secretana oa Rece1ta Federal 

Conforme :ermos do crédenc1amento da Republica 
Federativa co Brasu/Mrr.rsteno aa Fazenaa. JUnto ao Banco Central do 
Brasrl IOf FIRCEJDIAUT.'SUCRE-96/033 de 30 de janeiro de 1996). a 
ooeração de creditO serea rea11zaaa nas segu1ntes condições· 

Oeveccr REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASILJMINISTERIO DA 
FAZENDA 

Credor BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO- SID: 

Valor USS 78 000 000 00 

Juros· sobre os sa1oos devedores drános do empréstimo a uma taxa 
anual para caca semestre determmada pelo custo dos 
emprest1mos ::uailficaoos tomaaos pelo Banco durante o 
semestre antenor. acresc1do de uma margem razoável 
expressa em termos de uma percentagem anual. cue o Banco 
~xara oenod1camente de acerco com sua Politica sobre taxa de 
jUroS. 

Com1ss~o de Crédrto O 75% soare o saldo não desembolsado ao 
financiamento. contado a oart1r de 60 d1as 
da cata da ass1r.atura do contrato. 

Cond1çéJes de Pagamento· 

- do Pnnc1pat o empresnmo devera ser amortizado pelo Mutuano 
mecllante o pagamento ce prestações semestrais. 
consecutivas e tanto auanto possível 1gua1s A 
pnme1ra prestação devera ser paga na pnme1ra data 
em que deva ser efetuado o pagamento de Jures. 
uma vez transcomaos se1s meses contados a part1r 
da cata prev1sta oara o desembolso fmal do 
empresnmo e a u1t1ma ate OS 10.201S: 

-dos Juros semestralmente em OS.04 e 05 10 de cada ano a partir 
oe os 04 1996 

;emes;ral~e~!e. -as mesmas datas 
esnou1aaas oara o pagamento dos 
JUros 

OBS n co valer so f:canc:amerro se <::esnnara a auanna de USS 
780.000.00 cara atenaer Desoesas ce lnsceçào e 
Superv1são Geral co creaor Essas ouannas serão 
desemoolsaoas em orestacóes tr,mestrals e tanto quanto 
poss1vel rgua1s rngressando nas contas co credor 
Independentemente de soucl!ação do Mutuano: 

2) as datas estJouladas :Jara repagameruo oooerào ser 
prorrogaoas oara manter correlação com a eÍenva data da 
assmatura cc conrrato · 

4 A Const1tu1cão i'ederal estabeleceu em seu art. 52. 
rnc1sos V. VIl e VIII. comoeténc1a onvat1va ao Senado Federal oara 
autonzar ooeracóes flnance1ras ae natureza externa de mteresse oa 
Un1ão. aos Estados. ao D1stnto Feaeral e dos MuniCÍPIOS. bem como 
estabelecer trm1tes e ccna1cões oe encrv1aamento ao setor publico. No 
amOito cesta Casa. a matena esta arsCICIInaaa Pela Resolução n"96 
de 15 de aezembro ce 1989. restaaelec1aa cela Res n•17. de 05 de 
JUnho de 192. 

5 Confonme Exoos1cão ce Motrvos do Sr Min1stro aa 
Fazenoa e Parecer oa Secretana oc Tesouro Nac1ona1. anexos ao 
processo. a operação de cred1to esta dentro ~os 11m1tes oe 
end!Vldamento da Unrão estaoelecJcos oe1os Art. 2•. J• e 4° da 
Resolução n• 96/89 do Senaao Feaeral e o ProJeto a ser executado 
está 1ncluído no Orçamento oa Unrão e r.o Plano Plunanual de 
Investimentos. O Sr. M1mstro da Fazenoa mtonma amda que a 
Procuraoona Geral da Fazenda Nac1ona1 em1t1u Parecer quanto a 
legalidade das m1nutas contratuaiS Como Já menc1onaoo. a operação 
de cred1to fo1 credenc1aoa ceio Banco Central. Entenoemos. por fim. 
que as ex1génc1as orocessuars da refenda Resolucão estão 
sansfe1tas. 

6 Deve-se ressaltar aue conforme PARECER 
STN/COREFiDIREF n• 382. de 3~ 10 95 o custo total do Programa de 

Modernização aa Rece1ta Feoera1. a ser ·ea11zaao em 4 anos. está 
esnmado em USS ~ 58.30C OOO.DD senco US$ 78 m1lhé!es 
proven•entes ce fmanc1ar1to co BID e os restantes USS 80.3 milhões 
oe acarte oe recursos ao Tesouro Nac1ona1 

7 · · Em face do exposto somos oe1a aorovação do ple1to nos 
termos do segumte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2, DE 1997 

Autonz:a a ReouOJtca Fe<:'erattva do 
Brasu a -:ontratar ooera:;ão de credtto 
extemo com o Banco lnteramencano 
ce Oesenvorvtmento- BID no valor oe 
ate USS 78 000 000 CO I setenta e ouo 
.11rrh6es oe colares none-amencanos) 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1•. E a Repuo11ca Feaeranva oo Brasil autonzada a 
realizar ooeração oe cred1to externo com o Banco lnteramencano de 
Desenvolvimento- BID. no valer de ate USS 78 DOO 000.00 (setenta e 
o1to m11h0es de oõlares norte-amencanos) 

Parágrafo úmr:o. Os recurscs onunoos oa operação de 
creditO refenaa ~,c caout aestmam-se ac :rr.anc1amenro. parc1a1. ao 
ProJeto ce Mocem1zacão Tecno1óg1ca e ce Fortalecimento das 
Caoac1dades Gerencral Normat1va e Ooeracronal aa Secretana da 
Rece1ta Federal 
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Art. 2". A ooeracão :e créd1to oe oue trata esta 
Resolução sera reauzaaa nas segu1ntes conoJçàes finance1ras· 

Devedor REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIUMINISTERiO DA 
FAZENDA. 

Credor: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO- BIO; 

Valor: USS 78.000.000.00 

Juros: sobre os saldos oeveoores d1ãnos do empréstimo a uma taxa 
anual para cada semestre oetermmada pelo custo dos 
emprest1mos qualificados tomados pelo Banco durante o 
semestre antenor. acresctdo de uma margem razoável. 
expressa em termos de uma percentagem anual. que o Banco 
fixara penod1camente de acordo com sua politica sobre taxa de 
Juros: 

Com1ss~o de Crédito· 0.75% sobre o saldo n~o desembolsado do 
financiamento. contado a parur de 60 dias 
da data da assmattura do contrato. 

Cond1ç0es de Pagamento: 

- do Principal o emprest1mo oevera ser amorttzado pelo Muttuáno 
medtante o pagamento de, prestações semestraiS, 

BENI VERAS 
JEFFERSON PERES 
JOSE SERRA 
JONAS PINHEIRO 
LAURO CAMPOS (VENCIDO) 
OSMARDIAS 
JOÃO ROCHA 

PARECER No 8, DE 1997 

Da C0\1/S::,Ao L'E j,\SI'\TOS ECO.VO.'.,f/('05 
,obrr a .tfenwvrm 11 :..; I. Jr /1)96 ~ ._, 
/_I J5. Jt Ofl./ /. 96 na ,.,,.,~,, :Jo .Sr:nnor 
Prrs1deme I.Ja RL'fJithf"·a. ~oücuanao ao -~~naao 

Fetiual aurorr:a,:do para a celebração de conrt"aros 
hJ!areral'f Jt: f"t't'S,;aümumemn r.Jt: 1..rt:a'tros tJa /._'mão 
;unto u R.:puhlu.:a uo i ;ubào. uu }fias avencta.r 
)!Otorn1amema1."í n..·nevoctado.o; nn r..~mhuo do ("iube 
d~ Part.'i 

consecut1vas e tanto q!J'anto passivei ígua1s. A RELATOR: Senador JOSÉ EDl'ARDO Dt:TRA 
pnme1ra presta~o deverá ser paga na pnme1ra data 
em que deva ser efetuaoo o pagamento de JUros. 
uma vez transcomdos se1s meses contados a parttr 
da oata orev1sta para o desembolso final do 1 _ RELA TÓRIO: 
emprésumo e a ultima até 05.1 0.2015; 

- dos Juros· semestralmente em 05 04 e 05.1 o de cada ano. a partir 
de 05 04.1996. 

- da Com1ssão de Crédito· semestralmente. nas mesmas datas 
estipuladas para o pagamento dos 
Juros; 

085. 1) do valor do finanCiamento se desttnará a Quantia de USS 
780.000.00 para atender Despesas de lnspeção e 
Superv1~o Geral do credor. Essas Quantias serão 
desembolsaoas em prestaçOes tnmestraJS e tanto Quanto 
possível 1guaJs. 1ngressando nas contas do credor 
Independentemente de sotícíta~o do Mutuário: 

2) as datas estipuladas para repagamento poderao ser 
prorrogadas cara manter correla~o com a efeova data da 
ass1nattura do contrato. 

Art. :1•. O prazo para o exercício da presente autonza~o 
é de 540 d1as contados a parttr da pubhca~o desta Resolu~o. 

publíca~o. 
Art. 4•. Esta Resolu~o entra em v1gor na data de sua 

Sala da Comissão, em 15 de janeiro de 1997. 

FRANCELINO PEREIRA: Presidente em exercício 
GILBERTO MIRANDA: Relator 

EDUARDO SUPLICY 
GERALDO MELO 
FREITAS NETO 
FRANCISCO ESCORCIO 
JOSE BIANCO 

Nos termos do arngo 5~. mctso V. da ConsutUJcào Federal. o Senhor 

Prestdente da Republica encamtnhou a esta Casa. arraves da Mensagem n' 241. de 

1996 (n' I 135. de 06.11.96. na ongeml. proposta para que seJa a uruào autonzada 

a celebrar conttaros b1iatera.Js de reescalonamento de crednos da Cruào Junto a 

R.epubhca do Gabão, ou su~ aiZenctas governamentaiS. renegoc1ados no àmbtto ao 

Clube de Pans. confonne Atas de Entendunentos de 19 de setembro de ! 989. de 15 

de abnl de 1994 e de 12 de dezembro de 1995 

A União e credora da Repubhca do Gabão em operações real1zadas 

ao amparo do exnnto Fundo de Fmanc1amemo a Exponaçào - Ff!'.."EX. arualmeme 

Programa de Financtamento as E.,portações - PROEX. CUJOS credttos têm stdo 

obJeto de renegoc1açao no ambtto do Clube de Pans. o que resultou. ate o momento. 

em cmco Atas de EntenCllmemo i..J.;:r~~J .\!lnllle\1 finnadas em 2 I O i 87. c! 03 88. 

190989. 150494 < 1:2.1:95. 'lsando o reallzacáo de ocoraos bilaterats 

postenores. O Brastl p assmou os acordos e ceiebrou os conrr:ltos referentes as 

duas pnmetras negoctacões 

A autonza.ç:io para a celebracáo dos contratos referentes as Atas oe 

Entendtmento de !9 09 89 e de I 5 0.1 94 fOJ cada pelo Senado F ederaí a traves da 

Resolução n' 36. de 1996 

Entretanto. antes da celebração dos contratos referentes a essas 

.-\tas. novas rodadas de negociações foram fettas oela Repubhca do Gabão Junto ao 

Clube de Pans. dando ongem a nova Ata de E:JtendJmentos. a de 12 de dezem~ro 

de 1995. que resultou uma nova Fase de renegoctaçáo. amda náo aorovada peJo 

Senado Federal. dai a necess1àade de nova autonzação le!'IslatJ\ a 

As condtções obtenvando a reesrrururação de dmda nos termcc ias 

Ala.s de Entendtmentos fumaaas em 19 09 89. i 50_. 94 e !1.1:.95 foram acenadas. 

em 26.03 96. pelo Comtte de Avahaçáo de Creanos ao btenC'r- CO:VlACE. or~áo · 

que tem a ambutção de dermr par.imerros para a negoctaçào de creànos externos 
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braslietros. consoante Decreto n' 686. de 2:3 I i 92. e reoresenrontes da Republica 

Jo Gabão. de modo a manter a I~'Uaidade de tratamento com relacáo aos seus outros 

credores no C I ube ao Pons 

A luz dessa neg:octacào. t: necessano que o art 

Resolução n" 36. de 1996. passe a ter a se!Z1Jtnte redaçáo 

I! -

li. Ja 

l) modo Lh.' pc.H!c.Jnft!nto . 1Jtl':1. r~...:m pnr u.:nun ~'ú úrvu.Ja 

u!erada \(.'rei f'Ol!O \. m :,r; 1 ' :nrc .. : \(.'{\) rar".'/{)\ ,,:mcstrars 

~...re.,·c.·r.:nrc' \r,:nuo ·' rrrmc:tru ~·m :"i 3 ')- " d (1/{Jma 

5{) r_; _'lj()f} 

.\Jem dessa alteracáo. ~ necessano lambem. que o mesmo Jrt 

passe a \"lgora.r acreSCidO do Set-pUmte Hem Iri 

~ri 

li -

I!! retati\'0' ";. F:.HI! i· -!.ta Jc [nrendmu:mns ue i: Je 

a; valur r ·ss l.IJ.J>< I I'< IJ.J fJol\ mdhiic:.\. nnvec:c:ntrH e quarema e 

mrn md. c.cntn e Je::mtn drílare.\ e nnvenra e quatro cenravos1 de 

parcelas •·enc·rdas [ ·ss ~ -139.11'{. -; Inove mrlhàes. 

qu.arrncentn~ e trmta e nnvr! mrl. trt:!::eruos e on:e dôlares e 

setenta e rre'i cental.'fHJ de parceia.r; t·mcena'as 

hJ Ji.,·u.ia atetada: I 00% ((;em oor centoJ das parc.:eia.10 de prrncrpai 

e 1urn,· mciwnJo 1ttro' de mnra renudaJ até 30 de novemhrn de 

Jl)95 c fiJ()% (~,..em por c.,:nlnl dus puro:Ju.,· ue prmcrpai e mrn~ 

tf~clwndo _ruro\ de mora. nnL·enu'a." enrrc i" Je Je:cmhrn Je 

/99-J e 30 de nf)w:mhrn de !?9"'. mdU.'ilVt:: parçeia.'i decorrentes 

do< com rato< reicrnm à< Ata.< J~ NJ< 7. I ')Jlfi ~ I!Jfi9 

· CJ modo de pa~amemo as parcelas w.:nctda.~ 'erào pagas em 20 

tvmteJ parecias 'emcsrraH <.rc.\·cenu:s e suL·c.urvas. Hmdo a 

pr1merra em 1 ' Jc U:~.::emnrn Je i 'J9f) e 1.1 Uurma em I" de Jllnno 

de 2 009 t: a' parcelas vmcenaas 'erón pagas em Jt) fvmre t' 

fieJ.'i) parc:r:tG.fõ \CMC.\'ITGI:!J <. TCJf..CntCJ r: .\UCC.(i.fil\.'QS 1endo O 

prtmetra em i Jc u..::emnrr; r.J.: I'JY<J eu ul/lmu cm i· Je JUnno 

de 2 OIJ 

r .. h taxa de fUror;; LIBON H:me.urGJ ,,u .. :re'ir..·u.Ja de marr:t:m de O.rS25% 

a.cJ. t.H:I.',Lento.' c l'tnft: t: um.:o nJJIC:.\tmO.\ por u .. ·mo ao unm 

1...'J 1uro.\ Jc: mora I~·:, tum por tei1IOJ 1..1uma áu ra.r:a de ;urr1,. 

E o relatono 

li- VOTO DO RELATOR 

Cornoere ;1 esta ComJssào. nos rennos do arr ;.93. parag:rarO un1co. 

..1 do Regunemo interno cesra Casa. J. miclanva Jc: ::r01ero de reso1uçào que 

1mphque o exerctcto da competoncta pnvauva do Senado Federai. pre\lsta no art 

51. mc1sos V a IX. da Consurutçào Federal. de dtspor soare hmnes globaJs e 

condtções para a reahzaç:ào de ooerações de cre:dno rnremo ~ e:-<terno. mclUid.a a 

prestação de garanua. 'Pela L:mào. Estados. Dtsmro Federal. \1umcJPtos e suas 

respecuvas autarqutas 

A Secretana do Tesouro :--<ac10nal. ~or tntenned1o ca ~ora Tecruca 

n' 419,96 - COPEC. Je ~- 03 96. cnaitsou as conátcàes rinancetras dos :res 

contratos. rendo concJUJdo oue nadu hCJ 4w: utnt..: ...J\ '14U.'> 1.. ... ::..:hru~út:\ 

I!!U31mente. a Procuradona~eral Ja éazenda \'actonal. oor 

mtermedto do Parecer PGf":\/iCOF.-~" 390. de c- 03 96 Jnaltsou as aspectos 

Jundtcos envolvtdos nos mesmos contratos. tendo conclUiào .ia 'ua umrnrma~..du 

rur~dtL·a an' til.r;;pnHuvn,. le{!at.r: rnudenre,· 

Os autos do presente processo c:ncontram-s<;!' mstru1dos com J 

documentação e as mformações e~tf?Jdas oela Resolucào ~-' ~0. cie i- 06 9:. Jo 

Senado Federal. oue fixa nonnas sobre rinanc:amemo ::'(remo ~om recursos 

orçamentanos da L:mào e da outras provtdénctas. entre elas as tnformacóes 

re!erenres a 

a1 anaü:;t: dos cus[OS e oenefic10s l!conô!mcos e soc1ats ca oper.1c:io 

e qua1s os Interesses do Bras ti na ne!'oetacào da d.-1da. 

' 
b) anaitse financetra da ooeração. j 

c) caractensncas da ooeraçào de credtto 

d) mformações sobre as finanças do de,·edor. destacJlldo o montante 

da dtVlda mtema e externa do Gabão. o cronograma de pagamento da àmda a ser 

rolada ou negoctada. Jllahse do nsco •moltcllo a ooeração. anaitse ca caoactdade de

pa~rnmento e das garannas oferectdas. analise do mvel de enOI\ldamemo oara com o 

Brasil e suas enndades controladas e a periormance de oa~amenros. relzm·ament-'._ 

as suas obngações para com o Brasil e demats credores mternaciOnats 

Considerando. finalmente. que 

a) os acordos firmados não contemplam quaiauer redução da diVlda. 

b) no cômputo geral dos Jcordos ;!cerrados. o 'pread medJO 

ponderado struou-se em 0.881 .. 303', a a. oortanto actma do 

patamar truntmo prancado. de 0.81c5'·o a.a .. aue e a sobretaxa 

paga pelo Brastl nos Juros de pane da sua dtVJda externa. 

c) e resmta a caoactdade de oagamento do Gabão. 

d) o nivel de relactonamemo entre o Brasil e o Gabão náo pennl!e o 

"slumbre de qualquer outra forma de recuperação dos cred11os da 

Uruào que não aquelas negoctadas no ámbttO do Clube de Pans: 

\1amfesto-me ~J.\'or:l\·eimenre a concessão da auronzação em pauta. 

e proponho. para a concrenz.:1çào desse objetl\·o. o se!!1Jtnte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 3. DE 1997 

..fulnrJ:a il ; ntiiu u 1-~te-t'Jrar u' umrratns ruiau~rars 
.Jc f't't:!lt.atonameurn •. .IL' 

.R.r!Otlh/tLa 1 ;anãn 
LretJito.J runto .... 

.r~encrw 
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~ov~rnam~mar.<; rl'ur~u.Jt.ios "n amh11o Jo CluM 
Je Parl'i ~,.rmlnrmr Ara.'" Jt: EmrntiJmrnroJ li~ /9 Jt: 
\~trmflro de /I)J<Y Jl' 15 Je anrrl Jt: /99J ~ J~.: I: Je 
r.Ü:~mhro tÜ IIJY5 

O SENADO "EDER.tú. resolve 

Art. !' E a Cruào. nos termos do an. 52. mc1so V. :!2 Consmwçào 

Federai. autonzada a celebrar os contratos b1latera1S com a Repubhca do Gabão. ou 

suas agônc1as governamentais. relativos aos crednos do Brasil renegoc1ados no 

ambno do Clube de Pans. de acordo com os par.imetros de consolidação e de

renegoc•açáo fixados nas Atas de Entendimentos 1 Agreed Mmures 1. acordados em 

19 de setembro de 1989 (Fase iii). I 5 de abn1 de 1994 (Fase IV) e 12 de dezembro 

de !995 (Fase V) 

Art. 2" O valor do pnnc1pal e de Juros do credito do Bras1l ObJeto 

desta autonzaçáo e de lJSS 39.168.786. 19 (tnnta e nove rru1hões. cento e sessenta e 

01to rru l. setecentos e Oitenta e se1s do lares norte-amencanos e dezenove centavos) e 

as condições fmance1ras bas1cas a serem firmadas nos respecuvos msrrumentos sào 

as segumtes 

1 - relanvas a Fase iii Ata de Erm:~dunenros de 19 de setembro de 

1989 

ai valor USS 7.158.110 75 (sere milhões. cento e cmquenta e ono 

rrui. cento e vmte do lares none-amencanos e setenta e cm c o centavos I. 

bl diVIda afetada: pnnc1oal e )Uros decorrentes do contrato on~nal. 

venctdos ate 3 1 de agosto de 1989 e Vlncendos entre 1' de setembro de 1989 e 3 I 

de dezembro de 1990; 

c) modo de pagamento I 00% (cem por cento I da dl\1da afetada sera 

paga em treze parcelas semestraiS 1guats e sucess1vas. sendo a pnmetra em 31 de 

dezembro de !994 e a ulnma em 3 1 de dezembro de 2000; 

d) Juros. LIBOR semestral m31s l% a. a. (um por cento ao ano!. 

acresctda margem de 1% a.a. (um por cento ao ano). 

e) juros de mora: 1% (um por cento) ac1ma da taxa contratuaL 

II - relanvas a Fase IV Ata de Entendunentos de I 5 de abnl de 

1994 

ai valor: USS 19.613.234 77 (dezenove m1lhões. SeiSCentos e vmte e 

rres rrul. duzentos e trmta e quatro dolares norte-amencanos e setenta e sere 

cenravos): 

b) diVIda afetada: pnnc1pal e juros decorrentes do contrato on~. 

vencrdos ati: 30 de março de 1994 e Vlncendos enrre I o de abril de !994 e 31 de 

março de 1995. 

c) modo de pagamento I 00% (cem por cento 1 da di \1da afetada sera 

paga em VInte e se1s parcelas semestr31s crescentes. sendo a pnmetra em 31 de 

março de 199i e a ui uma em 30 de setembro de 2009. 

dl JurOs LIBOR semestral mats l'ô aacum oor cento ao ano1. 

J.cresctda mar1;em de I 0 'o a a 1 um oor c:nto JO ano 1. 

01 1uros de mora: I 'o 1 um por cento 1 ac1ma da ta'a contrarual 

fii- reiatJ\as J F:Jse V .-\ra de Enrena1memos cie 1:. de dezemoro de 

1995 

a1 \aior L'SS 2.948 I i 8 9~ 1do1s mdhóes. novecentos e quarenta e 

o1to m1L cem o e dezotro doi ares e- no\ e ma e qua~ro cenra' os 1 a e oJrcetas '~nc1aas. 

e CSS 9.~~9 3! I -3 Inove milhões. quatrocentos e tnnta e OO\e mil. trezentos e 

onze dólares e setenta e rres centa,·os 1 de parcetas 'mcencas 

b) d1'1da aietada. I OO"o I cem oor cento 1 das oarcelas de pnnc1pal e 

Juros. mclumdo .1uros de mora. 'enCidas ate 30 de novemero de 1995 e I 00' o 1 cem 

por cento) das oarcelas de onnctpal e Juros...-exclumdo )Uros de mora. 'lncendas 

etÍtre I o de dezembro de 1994 e 30 de novembro ae '098 mcluscve parcelas 

decorrentes àos contratos relativos as A!as de 1987 1988 e 1989 

c) modo de pagamento as parceias venctaas serão pagas em :o 
1 vmre) parcelas semesrra1s ;:rescentes e suceSSI\'JS. sr;:nao a pnmetra em 1:- de 

dezembro ce 199Q e a ui uma em I::: ~e JUMO J~ 2 009. ~ as Dare elas 'mcenaas 

serão pagas em 26 1 vmte e se1s 1 parcet3.S semesrrats crescemes ~ sucess1vas. sendo 

a pnmerra em I o de dezembro de 1999 e a ultima em I o de JUn.,o de 2 O 12. 

dl ra'a de Juros UBOR semestral acresc•da de mar.:em de 0.625"o 

a.a (seiscentos e \1nte e cmco mdes1mos por cenra ao anol. 

e t JUros de mora 1 °1o 1 um por cer.:o l actma da taxa de Juros 

Art. 3° Aoilca-se a esta auronzaçào. no aue couoer. o d1soosto nas 

Resoluções n's 82. de 1990. e óO. de 1993. do Senaao Fecieral 

Art. 4" A Cntào encarmnhara ao Senado Federal cop1a dos contratos 

btlaterats a oue se refere esta autonzaçáo. no prazo de qumze d1as aoos a assmarura 

dos respectiVOS mstrumentos e deVIdamente traduztdos para a imgua portuguesa 

Art. S" O prazo para o exerc!c!o desta autonzaçào e qumhentos c: 

quarenta 01as 

Art. 6" Esta Resolução entra em VJgor na data de sua oubhcação 

Art. "':" Revogam-se as d1soos1ções em contrano. esoec:atmeme a 

Resolução n' 36. de 1996. do Senado Federai 

Sala da Comissão. em 15 de Janeiro de 1997. 

FRANCELINO PEREIRA: Presidente em exerc1cto 
JOSE EDUARDO OUTRA : Relator 

GERALDO MELO 
FRANCISCO ESCORCIO 
JOÃO ROCHA 
JEFFERSON PERES 
JOSE BIANCO 

LAURO CAMPOS 
EDUARDO SUPLICY 
GILBERTO MIRANDA 
JONAS PINHEIRO 
JOSE SERRA 
BENIVERAS 
FREITAS NETO 

NEY SUASSUNA 
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PARECER No 9, DE 1997 

Da C'O'-llSS . .\0 ::JE ~SSL '.TOS 
EC0'-."0\t!COS. ,,,,.,,.v u \h·ma~e!m n" 
:?J .J~ i'PJrí ~,c· .' _t:x Jt: ;
Jc.: ;.fL·:cmnro J .. : l 'JYfl na urrf!Cml. Jo 

l'rc,·Hh.'nl'-' da J(L·nurr/na. '1111(/fGndv 'V..'JO 

JJrtnrt:adn n luntrntonin de urcra(ào .. de 
t·n.:JtJu mrc,.nu tom -..:a,.anna J'a ( "mào 
L'ntrc ,/ I umnnnhta 1 Jo< a' ,/ri Htn dt:: 
Janc~r·'l- 1 flR./ L' u rlancu \,1oonal d~.· -
/h•H.'n1'11/1'lml..'nlo :·(onomnn • :.,·octai
R.VnTS ,·aio,. Jr.: ure RS 
/ j() ()()(J I}()() flfJ IL('n/n e L rnuuenro mriht";n 

Jl..' f'('Qf\! cfl..' r,.,nOf"!(1( i.JL'\"!fnam.JO-H.' U\ 

rcc:-urv1' ao fmanoamc-ntn Ju ''l"VfCUJ Jc 
~m('IIG(ÕrJ e \1odc.·rnr:cr~·ún <ln fnrro Jc: 
\qx:nha 

RELATOR· Senaoor 

1- RELATÓRIO 

O Pres1aenre da Re-ouoilca sohcna. por rntenneáro da ~lensag.em nJ 

::93. de 1?96. t Mensa~tm nJ 1 328. de 17 de aezembro de ! 996. na ongem 1. 

auton7.3çào p:tra que seJa reahzada operação de credito antemo. com garanna da 

L1 ntào. e-nn-e a C'omoanh•a Docas do Rto de Janetro- CDRJ e o Banco \,ac10nal de 

8'\;DES no qJor d< ate RS 

150 000 000.00 (cento e cmouenta m1ih~s de re<'!IS 1 de cnncm<tl. desnnando-s.e os 

-\ operacao àe .:redno terr: .1s se~umres ..::uJctensucas 

9anco '..ucJOnJ: ..:e Desem oi\tm~nto E-.:onomtco e Soc1al · 

.Jl ,l,nt"";1':C1"'cm:'n~ \1ncuta.;;.1C ce rece:tas oroon:-.s da COR~ 

el nallll'l'::r .;o rmcrm;àfJ: err~rest1mo Interno 

f) ,-atur: Jte RS !50 000 OOC :JO 1 cento e cmouenra milhões c e reats) de 

pnnctpal. ass1m dtsmbUJàos 

subc:red1to · ~-- are RS 50 987 000.00 (;.:mquenra mühões. 

novecentos e ouenra e sete m1i reats). 

subcredito '8 .. >te RS 59 681 000.00 1cmquenra e nove 

mtihões. se1scenros e o1renra e um mzl reats ). 

m:ttntos e mnta e do1s mti re::us) 

g)jmaitJa .. lc financtamenrc :o ?roJero ae \mottacao e \·lodemJzação do 

Peno de Sepenbac 

h) /III'TJ'i: de 3°'o (três por cento l ao ano 1 a ruulo de 'f'rcad) actma da 

Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP, de acordo com a segutnte 

srstemanca 

I - quando a T JLP for supenor a 6% (~IS por cento) ao ano 

a) o montante corresoondente a parcela da TJLP que VICT a 

e'tceder 6°/o isers por cento\ ao ano ser.t capnahzado no d1a 15 (qwnze) 

de c:taa mes dJ \ ~~em:t:t ao contrato c e credito r I'! o seu \ enc1menro ou 

ltqUiaacào 

bl a pan:el:t de 6°o hets r>or .:entol :10 ano da TJLP. acresc1da 

do percentu<J.I Je ,r,.cau de 3°..., 1 rres por cento I ao ano mctdtra sobre os 

saldos oevedores ae cada suocreduo 

11 -quando a TJLP for t~uai i"lll mfenor a 6°'o! :>e1s por Cet'ltol ao 

ano a TJLP. acresctda do oercenn1:tl de ,r,.cact de 3°'o (rres por cento' ao 

ano. mc1d1ra sobre os saldos devedores de cada sub=dno: 

1) com"'ào de re,,·n·nd,· crr.:drrn· 0 l 0 a i um de-ctmo por cento) sobre· 

r- o sai do náo unltz3do de c:1da parcela do crechro. a pamr do 

d1a 1med1ato ao de sua d1spomb1hdade e 31e a data de sua uul!zação: 

11- o saldo não uul17.ado do credao. a pamr do dta 1medtato ao 

de sua dtspon1blitdade e ate a data de seu cancet:tmento quando for o 

caso, 

J)f'<'"uH.In de c·art;ncra· de I:! {doze L .2-l (v1nte e quarrol e .36 (tnnta e 

seJs) m~es. relanvos. res-p«nvamente. :Jos subcreduos ··.;. ... ··e"" e "C"". a 

contar do d1a 15 iqumze> subsequenre a data da declaração da eficácia do 

contTato da operaç;ão de credno. 

l) condu;tu:,· "" rnJ:amC"'nm: 

do principal: o pnnc1pal sera po~o em 60 ises~nta> prc:staçõe> 

mensa1s e sucess1vas. cada uma delas no vaior do pnnc1pai vmcendo da 

d1v1da de cada subcredllo. d1v1d1do pelo numero de prestações de 

amomzaçào amda não venc1das. vencendo--se a pnme1r-a no d1a I !i do 

mes subsequente ao rennrno do prazo de carenc1a. devendo. amda.. ser 

liqu1dado, com a ulnma prestação. o saldo devedor de todas as 

obng:tções decorrentes da operacão de :red1to. 

do! juros: (~s _1uros ser;lo o:t~os rnens:t!menTe n:1s mesmas datas 

de pagamenro a:~s nrC'"ir:tctles do rmnclPõ\1 e n0 venc1menro ou lHlUidaçào 

Jo conrr.1to ae c-redno 

da com1ss:io de re-5('r""::J de crffiito: ser3 paga 

I -na d.1ra d::. ur1l17açào oo saldo da pouc::ela de credito que deu 

ongem a cobrança d:l respectlVit comissão. quando aa h1porese preVlsra 

no InCISO I da atmea ··h". actma: 

11- na d:-.ra do fl('dldo fc:11o pellll benetic:tana. do c;,;ncelamento 

da pareei~ do creàHo oue deu ongem a cobr.mç~ da com1ssão. ou na data 

do cancei:lmenro oa refenda parceb de credito por dectsão do B~DES. 

quando da htpotese- prev1st::t no 1nCtSO ii d" ahnea .. h .. 

m 1 iu.fu~tim:ãu antt·nrnda- o BSDES procedera a hqu1dação antec1pada 

da: dJvtda decorre-nte do conrr:no o:-. ope~çào de credno. no todo ou em 

pane. med1:.nte :1 unllzacão dos recursos orç:tmmtanos desnnados a 

e,;ecucào do Pro_tero de .4.mphaçào e '1odem1zacão do Porto de Sepenba. 
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n) ~<r~,'O Lic mc.·m,; cic.• f'Or!Omt·nm: a CORJ cedera e rransfcnra ao 

SNDES. em cJr.tter !ITeVO!:.!-avel e 1rrerr.navel. p:1rcela da recc1ta 

proveruente do arT"e'ndamC'TltO dos sennços de operação do Pano de 

SepenM. no vRior co~pondente ao d<\~ preST::tçóes de amomz.açào do 

pnnc1J18I c dos aces.ono• da diVIda. lomaada a v~nculação a cO% (Vlntc 

J)OI' cento) do \I:Jior torai da ret:ena de arrnd:lmento iiqUlda anuaL 

entendida esta como equ•valcnte a re-ceua brura deduzJdo o pagamento 

dosmbut05: 

O) c~,.: . ..-ào da rt·o:r:,-..·a cü• mr:m,· d'· ro1:nm,·mo sera efenvada mediante a 

cclebr:J:ção de ad1nvos ao conrn~to da opeM!ç:\o de creduo. o que devera 

ocorrer no pr.11o mll'ttmo de ~O (rnnta 1 d1as conrados das datas de 

celebr:lçilo do5 contrato• de arrendamento dos se...,,ços de operação do 

Pono de Sepmba ,.~ 

-\ \lensa~em ,?:--es1denc1:1! :,1.: !:1.z :1~ompannar da E'pos•cào de 

\tonvos n' 605. de I' Jc dezemnro de !006. do \1mmro de E;tado àa Fozenda. que 

se POSICiona favor=tvelmente 3 re:thz::tçjo da operação de: creditO 

O Parecer PGr'- COF n' 21 36·96. de ,11 de dezembro de 19%. da 

Prncnradona - Gerai da F:uenda '\.~c10nal. de~lar.1 f'1ào haver obtce legal a 

reah7:tç.3n da nper.u;ào de credito. ass1m como a cnncesc;ão de garantia da Lntão. 

O Pa,..,cer sr-.;:COREF n' 510. de 1n de dezembro de 19%. da 

Secrer:ma do Tesouro '-ac1onal. e'Camma íl operação de credito sob o ponto de V1Sta 

dos itmnes e condições de endtv•damento da L'nuio e da C"DRJ. a Que se refen: a 

Resoluçao n' 96. de 1989. do Senado Federal. que 

('<1rf7 n,· "{"C'mçtit.•\ d~.,- ,·redttu enc·rno e mtc:rno do ( "müo. ~h: H/a\ 011/0rqma.t I.' 

ch•mmor Cnlldndt•"i COhtf'flfOdat ('do rrKfer ('11h/l( n fl·,f<:ra/ r.: n·mhL•h•r.:r! frmUC."'i e 

cotHIH;i1t''" {'Offl (P CO,("C"i\ào da t:amntro ÚO { :nn-,o vm "f"''r'f7Çtie\· de Crt•Jifn C."flt'!i'1'f0 

c 1mc·mo ·· e mform:. que 

a) a concessão de g:aranna da C mão a operações de credito sntemo 

enconrra·se ret-~l:t.menrada pela Le1 n;) 6 .:;:6:;. de lK de novembro de 1975: 

b) não h a. no pre'\.enre caso. necessrd;"tde de auronz:tçào e"t.pressa do 

Scn:ldo Federolparn a concess~o da !;•ronna da L m:lo. 

c) embor! a CDRJ cumpra as e·uge:ncras de- hmnes de end1vrdamento 

P"""'lllS no art. 2" e no lnClSO 11 do an. 7" da Resoluçào n' 96. de 1989. det:u de 

atender ao hmrre prev1sto no rnctso i do art. "?. o qut obnga o Poder E:'\:tcunvo a 

pleitear ao Senado Federal. com base no drsposto no art go da mesma Resolução. a 

elevação temporana deste ulnmo hmne 

11- \'OTO 

Compete :1 esta C umts~~o J tnrc:ranv<t de proJeto de resolução aue 

tmphque o e"t.erCICIO da compef~nct~ pnv:w,·::. do >:;en:-tdo Fe:der:tl de dtspor sobre 

hmttc'lõ ~loh:ns para as nper?!çclt"" de credtro mremC"I da L mão. Je suas aurarqu1as e 

demats enndades conrroladas pelo Poder Publtco Federal. e sobre hmnes e 

cond1çõc-s para a concessao de garanna da l"nrào em Clper:lções de crediTo mt~o. 

preVlstas. respecn,·amente. nos mc1sos \ lt e\ III do art 5:: da Consttrulção Federal 

'\o que se refere: l concessào da sí\r:mr1~ d:t L mão "i~O arendtdos os 

ilmne-s de end1...-1damento prevtstos nos arts .2° ~ .)" ! e 11. da Resolução n::o 96. de 

1989. do Senado Federal. supra: menc1onada. sendo. e., consequência. 

desnec~'lõana. a autonntçào e"t.pres~a do Senado Feder.\! para a refenda concessão 

de gornnna 

-\ CDRJ. por sua vez.. de1:'\:a de atender :to hmne prev1sro no mctso I 

do an 7" do Resolução n' 96. de 1989. do Senado Federal. cumonndo. porem. todas 

as demats e"t.tgênctas da referida Resolução. Tal 1mprnpnedade pode. conrudo. ser 

san3da med1anre a concessão. por esta Casa Legtsl~mva. da e-levaç"o remoonna do 

hm1fe não at~dido. em confonntdade com o dlSf'IOSto no an CJO da mesma 

RC501uç~o 

A operação de crcdao de que trara a \1ensagem 293. de 19%. é. de 

outra pane. relevante quanro ao mento. por proporcronar recursos para a antl)haçào 

e modmuzaçào do Porto de Sepcriba. num momento em que o Pais se mostra 

carente de uma adequada e'im1n1ra ponuan11 para ateT'Ider ao crescente fluxo de 

rran~rone de men:adon:1~ e p~ts~gerros 

\lam(esro~mt: . .lSSlm. ::1vor:1\Ctmen:~ .~ que: ~:: .. ..:nce:.i:t a C:JRJ .1 

cievaçào rc:mooranJ \J{' tltntte pre' tsto no tnc1so 1 uu ,uT - J-1 Rt'soJu~.io n-· 06. d~ 

tGg<:> Jo Sc:-n:~ao F~.:derJI. c." se :wmnze :~quc:1a est:1~;tl ,1 re:111Z:1r .. ~·m n 8'-.DES. J 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 4, DE 1997 

irmo,· a tllfl" ,,. rc!t'rc ,, u)( "" 1 r..ln arr - .. Ja 
/(l'HJiuu?u ,, ·)(~ J'<lJ Jo .\~nacJo 

l·r..•,h·ral raf'n ~me u f"(·~cnda CllotOI f'f1.ft.O 

'-unrrmar c• mt I.!Ornnll(l '"' l 111àn um:rardo 
dr: :. red11o lf1/() "" ..jant 11 \"acumal Jc 
DC!'ienwdnmc."'ru 1 crmnm1cu t.' Sucsal -
R.vnr.:,:. nu I"Dior (I{'(}!<: RS ;_-;n nnn 000.00 
rn:nm r..' ona11cmn nuih1Jc, dr: n·an) Jc 
prtnnpal. .JC,tlnonon~':.' u\ r,•cu,..,·n.'f ao 
/tnonnomc·mu du l'ruu.·tn .ir..· .~mnlraçào c: 
\.fndcrm:a<.àu du l'unu th' ,.l'f't'llha. L' dá 

ourra"' rronucncra' 

O SE:-<.\00 Ff.DF.R.\l re5olvt: 

-\rt.. I" E conced1da a Companhia Oocas do R10 de Jone•ro- CDRJ 

elevação remfK)rana do ilmue a Que se refeT"e o Jr.ClSO l do art ........., da Resolução 

no%. de 1989. do Senado Federal. a fim de que poo;o;i', conrr(lt~r operação de cred1to 

mtemo JUnto ao Banco 'ac1onai de Desenvoi;_1mento Economrco e Soctal • 

B~DES. no valor de ore RS I 50 000 000.00 r cenro e cmquenra milhões de rear51 de 

pnncrp~~tL de'lõnn:;tndo-se os recursos ao financ1amenro do Pro_,ero de ~mphaçào e 

'-lod~mt>.Jç:io do Pano de Sepenba 

..:unrr:nar ..:om ;;arann:t dJ \ ~·:lo .1 uner:t;;::lo ,;-: cr~dno 1nre~0 dr: cr.1e rr:na o aml_:"!D 

Jntenor 

\rt. J" ; uoer:1c:lo 1.k ..;:-:dlto 1:-:rernn ,, 1ll1~ ..,(' refere o :1n I J tem as 

se!.!tnnrec:. or:~crensucas 

31 mllfiWrrt~ ( umnann1a 00CJS do R. to de J:1ne1ro · CORJ. 
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b) mrmmnrc Bancn \.iitclon-.1 de Oesenvnh rmemo Economrcc e Socral -

B~DES. 

-:;) ~nranno'or Republica Federarl\a do 8r.1sd 

d) omrrat:nrnnnn vrncula.ção de re:::-lta!:o propn::ls da CDRJ 

e) nnmrc.·=n tta orcrnçàfr empresnmo mremo. 

f) ,·ofnr are RS 150 000 000.00 {cenro e cmquenrí\ milhões de reaiS) de 

pnncJra.l. ass1m d11•mbuidos· 

subc~duo ··\" ate RS ~O 987 000.00 rc~nquonta mlihões. 

novecenros e onenra e sete mli rears J. 

su~duo ··s- ate RS ~9 681 000 00 r cznquonta e nove 

mt)h~. set~enro~~; e otrc-nra e um md re:11s J 

subcred1to ··c- J.te RS ~0 J3:: 000.00 onnra e nove mtlhões. 

tre'Ze'ntos e mnra e d01s mti rea1s l 

g) jinallciadc:: tínanctamenro do Pro_1eto ae Ampliação e Y1odemrzaçào do 

Pono de Sepcnba. 

h) tltnJ'i" de J~1o frrês por cento l ao i\ MO 1 a nn1lo de 'rrc·n~t'J actma da Ta"<a 

dt Juros de Longo Pr.lzo • TJL?. de acordo com a segumte srstemanca 

I. quando a TJLP for supenrír :1 6°0 (sets por cento) ao ano 

a) o montante correspondente :l parceia da TJLP que \ler a 

exceder 6°0 rsets por cento I ao ano sera capuahzado no d1a l5 rqumze1 

de cada m~ da v1gt-ncta do conrrato de credtro e no seu vencrmento ou 

loqu1Ciaçao. 

b) a parcela de 6°0 (sets por cenrnt ao ano da TJL?. acresctda 

do pen:enruai de 'f''rc"aJ de .3°'0 (trt--s por cento) ao ano. mc1dtra soore os 

saldo• de~ores de cada subc~dno: 

11 ... quando a TJLP for tgual ou rnfenor a 6°1o (sets por cento) ao 

ano· a TJLP. acresc1da do oercenrual de \('rc·nd de 3°0 ( rn!s por cenrot ao 

ano. 1nc1d1ra sobre Olli saldos devedores ae cada subcredno. 

t) com1ndr~ dt•rcH;of"'·n dt• crr:d11o· 0.1~1o (um dectmo por cento) sobre 

I -o saldo não unlozado d< cada parcela do credno. a pamr do 

d1a imediato ao de sua dtspontb11idade e ate a data de sua uttltzação. 

11 ... o saldo não utJh7..ado do credito. a pamr do dr a tmedtato ao 

de sua dtspon1hilid:1de e 3te a dant de seu cancelamento. quando for o 

caso: 

j) ~ritNin d,• Cttf"é>fPC'rtr de !1 (doze). 24 (vmte e quarTO) e i6.(mnta e 

se15) mese-s. relan,·os. respecnvamenre. 3os subcredrros ·· -\-. ··g .. e ··c-. a 

contar do dia IS (qUinze I subsequenre a d;~ra da decl:lnção da eficac1a do 

conmto da opcnçllo de credtto: 

I) c-nlkilçi'H:< ele rm::rr,..,,. 
do 11rincip•J: o pnnctpal s= pago em 60 ( sessenra) prestações 

mcn .. JS e suce.StvU. cada urruo deli!$ no ,-alor do pnncopal vmcendo da 

divida de cada •ubcredito. doVIdido pelo numero d< p~stações de 

amomzaçio •onda nllo vencuias. vt'Tlct'Tldo-se a pnmeora no doa I~ do 

mês subsequente ao tt-muno do pnt7o de c:srênc1a. devendo. a1n~ ser 

liquodado. com a itlnrruo prestação. o '"ido devedor de todas as 

obngaçõe5 decOfn'ntes da opcnçllo de c~dtto: 

dos juros: os JUros ser:io n.1~cs me-ns~tmenre r.:1s mesmas catas 

de pagamentn Oa<; J'1resr:~çóes co nnncm:'l.t e no venclment(l Ju llOUh' ·cão 

do contratO de creduo 

d~ comissão de restrva de credito: sera oaga 

1- n;:; dara da : .. ml!n.çao do S;1 1 d0 d.1 p;,rce:a de creono Clue deu 

ongem ~ ;:oor:"'nça d;\ respec!l\;\ comTSS;l.O quanào d.1 h1porese prevtsra 

no mc1S0 i Ja a!JneJ ·h·· actma. 

li -na data do peàrdo fe1t0 pe!a henefic1:1na. do cancelamenro 

da p:lrccta do credno Clue deu ont:em "cohnnça da com,ssào. ou na data 

do cancelamento d.1 refenda oar::ela de c:-ed1TC'I por dec1são do 8'-,:0ES. 

quando d;'l h1porese prevtsta no mctso li da almea ·h" 

m) htf11Ninn1n ontcclf'Odn· o B'JDFS ~rncedera a liqllldaç:\o ~ntectpada 

da divtda decorrente do conmno da oper<1çào de credao. nn todo ou cm 

pane. medtanre a uuhzaçào dos recursos orçamentJnos destmados a 

e~ecuçào do ProJeto de Ampitação ~ \.1odernt7.açào do Pono de Sepenba. 

n) rnen·a Je merm· J-: ra1!nmcnrn: a CDRJ cedera e transienra ao 

BNDES. em cJrarer 1rrevogave! e 1rrerratavel. parcela da receita 

provemenre do arrend~mento dos servn;os de Op('r.\ÇàO do Porto de 

Sepetlba. no v3ior correspondenre :w oJs prest~çóes de amomzação do 

pnnc1pai e dos :tcessonos da d1v1da. l!mJtad:t a vmculação a 200'0 (vmre 

por cento) do \<:llor rotai da recena ce arrend:1menro iiqUida anuaL 

mf'C1'ldada esta como eqmvai~nre a recetta hnna deduztdo o pagamento 

dos mbutos: 

o) cc:-·t.oçào Ja ~"icn·a ttr: mew., dr.! pa~nmC'mn sera efet!vada mediante a 

celebração de admvos ao conrrato da oper.:tçào de credtro. o que devera 

ocorrer no prazo ma'(tmo de .30 (mnta) d1as contados das datas de 

celebração dos contratos de arrendamenro dos serv1ços de operação do 

Peno de Sepcnba. 

.\rt. -'n ~ presente Jtttanzaçjo deverJ ser e-.:.er::1aa no prazo max1mo 

üe du7enros e setenr:t d1JS :cnr:-tdos da data a a ouollc:H;ao desta Resolução 

-\rt. 5" Esta Resolução enrra elil \1~cr na data de su<1 oubl1caçáo 

Sala da Comissão. em 15 de janeiro de !997. 

FRANCELINO PEREIRA: Presrdente em exercício 
GILBERTO MIRAND ·~: Relator 

'-..___.../. 

NEY SUASSUNA 
JOÃO ROCHA 
FRANCISCO ESCÓRCIO 
FREITAS NETO 
JEFFERSON PERES 
JOSE BIANCO 
JONAS PINHEIRO 
BENIVERAS 
GERALDO MELO 
LAURO CAMPOS 
EDUARDO SUPLICY 
JOSE SERRA 

PARECER No 10, DE 1997 

Da :~MISSÃO =E ASSUNTOS 
ECCNC,'v~:=::.s soore a .Ve11sager; ...,.:. 307 ce 
~996 _..., Sr =-res1ceme :a ~eouoilca 

encammranao ao Senaao .í:.eoerat oroposra 
oara aue se1a a ... :onzaca a =;eoucllca .~eoerat1va 
-::o 8ras.· a c:r.rratar 'J:Jeraçáo oe crearto 
externo ro vator Ce are ~'55 500 000 000 00 
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!Qumnenrcs '1'11/hóes :e -:Jólares norre
amencanos/ ;unto ao Banco lnteramencano ae 
Desenvotv1memo- 810 

RELATOR. Senaoor Osmar Dias 

I - RELA TÓRIO 

O Senhor Prt!-srdeme da Reoublrca encam1nt'1a para exame do 

SenadO Federal proposta para Que se1a autonzada a Republica FederatJ'Ia do 

Bras~l • comratar operação oe cred1to extemo no valor eQUivalente a ate USS 

SOO.CXXl.OOO.OO (QIJinhentos m1lh6es de dotares norte-amancanost Junto ao Banco 

lnteramencano de Oesenvo•v•mento- BID 

Os recJrSOs actv1ndos da ooeraç.ào oe creorto cestmam-se ao 

finanoamento do Programa Naoonal de APOIO a Admrmstração F1sca1 para os 

Estados Bras11e~ros - PNAFE. Que se 1nsere no Programa de At>o•o à 

Reestruturac;<\o e Ajuste F1scat dos Estados. Esse Programa tem por oo,ellvo 

aumentar as reamas trrbutanas oos Estaaos benef1cranos. melhorar a eficrénoa 

aomrn1stranva. a racronauzação e a o:ransoarencra na gestão oos rec~,;rsos ouorrccs 

estaouars oor rntermecro c e aoo10 a ::~orf!tos escecrflcos ce mooerntzaÇàc ~1sca1 

De acerco ::::m ,rnorma::óes oa Secretana ao Tesouro Naoonat :: 

::~sto total do orograma fo1 est1maco e!'T'I US$ 1 ~tlhao senao metaae cesse 'tlator 

f,nanc:aoo oeJo BID e a ourra metaoe acertada como contraoart10a naoona1 ce~a 

Un1ão e pelos Estaaos oenefloanos 

Do total aos recursos c:mratados !unto ao BID :erca ae US$ 452 

:1'1tll10es oeverào ser reoassacos aos ceneftc1arros na forma oe suoemorest1mcs 

por 1ntenmed10 Oa CaD<a E:onóm1ca F e<:eral 

Este emorestrmo extemo apresentara as segu1ntes caractensncas 

a) crecor Banco lnteramencano de Desenvolvimento -BID 

b) valor 9Qurvalente a ate uss sca coo.aoo ao lqu.nnemos mllhóes de dotares 

none-amencanos 1 

c) fUros:. SObre os saldos oeveoores 01anos do Emorest1mc a uma taxa anual cara 

c.adll semestre oetermTnaaa oelo custo. calruJado oe1o Banco cara 

dóla"as. dos emprestunos un1monetanos auallflcaaos tomaoos ceto 

B.-,co dUI'ante o semestre amenor acresc:c::a de um 01ferenctal 

expressaoo em tenmos de uma percentagem anuaL cue o Banco ftxara 

penoa1camente oe acordo com sua POlitica soore taxa oe Juros 

d! ComrssSo de CrédJtO: O 75% a. a. soore o satoo nào oesemootsaoo contaoa a 

partrr da 60Csessenta 1 01as aoos a o ata oa ce1eorac;<\o co 

contrato: 

e J ccr.a1ÇCes ae oagamenro 

ao onnc:oa1- em orestações semestrats consecuttvas e ~ante o~.,.;a~~o 

poss1vet 1gua1s. A omr.etra orestaç..ào cevera ser oa:;a 

na onmelfa cata e:'"!'! :::~ue oeva ser eretuaco c 

pagamento ce Juros ... r:1a vez !rarsccrr:ccs se1s meses 

::ontaoos ca cata crev:sta oara o ::ese~cctso ·:r:at co 

emcresumo e a w.t1r.1a ate ~ 5 c e oeze'T"':cro c e 2C ~ S 

dos ;uros - semestralmente venc:cos em ~ 5 ce ".Jr.no e 15 de 

cezemoro c e caca ar. o a oanrr a e 15 :e •unno c e 1 997 

da Com,ssáo ae CrécJJto - semestralmente venctca r.as mesmas 

catas estiOU laCas cara o oagamemo oos 

1uros 

Obs 1 - ao valor do financramento se Clestrnara a cuanna ae ate 

USS 5 000.000.00 para atender Descasas oe [nsoec;<\o e Suoerv•sáo Geral do 

credor Essa auant1a sera desemcotsaoa em orestaç.ões tnmestrats e. tanto ouanto 

possiveL tguars 1ngressanoo na conta CIO ::reoor tnoeoencentemente de 

sollotac;<\o do Mutuano 

2 - as catas esttcuJaaas cara reca~amento oooerào ser ororrogac::as 

para manter correlação com a efetJva cata oe assrnatura ao contrato 

11- VOTO DO RELATOR 

Essas operações de cred1to extemo estao su,euas as cond•çóes e 

exrgénctas oefinrdas na Conslltwc;<\o Federal e oe1a ResoluÇ<\o n• 96 ce 1 989 ao 

Senado Federar. as oua1s cabem os segu1ntes esc:arec•mentos 

a1 os 11r.rtes oe enc:vroarremc ::a ·_·,..:ão es!:cu:accs -:::s art1gcs ;_o 

3° e 4° da refenca Reso1ucão são ateno,cos ::r.torme e rnfcrr;.a:c :"'O Parecer 

STN/COREF/OiREF N' 5~5 je ~2 je ceze.,c·: :e 1996 

Ressalte-se a1noa ;:.Je esse ~3,.ecer ::a Secre~ar:a :c Tesouro 

Naoor.a! anexo ao Processo em exame :::::--~e~ os cacos ::::~::rooatonos ao 

cumonmento ccs !1m1teS ce enotv1oamento :a Un1ão :or:Tcr----e ex1g1oo oeta 

Resolução 96189 

bl o Parecer c:a p .. ocuraoor:a-Gerat :a Faze'""ca Nac1ona1 

PGN/COFIN' 2~77/96. encamtnnaao ao Senaoo Fe<:era1 no exame cas c:ausutas 

oa mrnuta contratual. conCJuJ oue as mesmas são aom•ss1vets e estào oe acoroo 

com a teg1s1açáo bra!J!etra aoucave1 a esoecte tenoo s1CO ooservaco o o:soosto 

no art. 5° da Resolução n4 96189. Que veoa OtSDOSiçáO contratual oe natureza 

oo11t1ca ou atentatona a sooeranta naoonar e a orcem pu011ca 

c} relativamente a ex1g8nc1a cor.st1tucjona1 ae oue orogramas ou 

~ro1etos constem aa do Plano Ptunanua1 e oa L e' Cirçamentar.a Anua•. e •nfonmaoc 

pela Secretana de Plan&~amento e Ava11aç.ào c~e os tnvestlmentos orev1stos ... no 

Programa de At>o•o a Reestruturac;<\o e AJuste F 'sca1 c os Estacas encontram-se 

amoaraaos na Ler n• 9 276 de 1996. oue trata ao Plano Ptunanua1 :996-1999 

A1nda. de acerco com a Suosecretana oe Ptane1amento e Orçamento. as dotações 

necessánas a cobertura ao rngresso aos recursos extemos e cas oesoesas ca 

Umdade de Cooroenac;.ào ao Pro! etc foram tnclw. cas na ~roces ta orcamentana oe 

1997 que. prevé. aoemats. dotaçóes aue oerm1tem o areno1mento cas aesoesas 

f1nancetras dO f1nanczamento prett!tf"ldldO 
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Somos ass,fi :e!a a'~tcr·zacáo oretteaaa oe1a Mensagem na 307 ce 

· 996 r: as :ermos oo segutr.:e 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 5, DE 1997 

Autonza a Reoubflca Feaerat1va =o Brasil a 
conrrarar ooeracao ae crea11o exrerno no valor ae 
are US5 500 000 000 00 roumnemos maMes ae 
aotares rorre-ame-ncanosJ ,c.:nto ao Banco 
.'nteramencano ae Oesenvotv1menro- t3!D 

O SENADO FEDERAL resolve: 

~ 1• E a Reoub11ca FeaeratJva do Brastl autonzaoa a contr2ta:r 

ooeração de credtto externo no valor eou1va1ente a ate US$ SOO 000 000.00 

IQutnl"lentos m1lh6es ae dolares norte-amencanos1 JUnto ao Banco lnteramencano 

oe Desenvoevrmento- 810 

Parágrafo únrco Os recursos advtndos da ooerac;ào oe etedtto 

retenda no caout deste art1go aesunam-se ao finanCiamento oa Programa NacJonal 

oe Aporo .a Admtntstração Ftscal cara os Estaoos Brasrletros - PNAFE. oue se 

tnsere no Programa de Aoo1o a R~struturaçáo e Ajuste Ftscat dos Estados 

as segumtes 

Art. r As condtçóes f1nance1ras bas1c.as aa operação ce cred1to Sê\o 

r N 

a) credOr: Banco tnt&ramencano ae Desenvolvtmento-: 810 
1 f 

bJ va1or eaut ... alente a a~e US$ SCO CCC ::::co 00 ro:..:tnnerros mtthões 

de dotares norte-amencanos 1 

c) ;uros sobre os sa1oos oevedores atanos co Emorestrmo a uma 

taxa anual cara .:aoa semestre oetermrr:aaa ceto custo 

catcu1aco oe1o Banca oara cotares cos emoresttmas 

un1mo~etanos cuallftcaaos tomaaos oe1o Banco ourante o 

semestre antencr acresctoa de um c:l:tferenc:at excressado 

em termos oe uma oorcentagem 1nua1 aue o Banco f1xara 

oenodtcam~nte ae acerco com sua oottt1ca socre :axa ae 

jUrOS 

dJ Ccmrss.Ao ce Craa1t0 O 75% a a sobre o satoo não 

desembolsado. :::::ontaoa a oarttr de 

60(sessental dtas aoos a cata da 

cateoração do contrato 

e) conarções ae pagamento 

do onnooaf - em orestac;ões semestnJIS consecut1vas e tanto quanto 

poss1vet 1guats A cnmetra orestaç:Jo oevera ser caga na onme1ra 

data em oue aeva ser efetuaao a pagamento oe 1uros uma vez 

transcomoos se1s ml!ses contaoas ca :~ata orevtsta oara o 

desemoctso ftnal do emcrest!mO e a u1t1ma ate 15 ae aezemoro CJe 

2016. 

do$ Juros ~ semestralm~te ... enctdos em 1 5 c e H..:~r-'10 

aezemoro ae caoa ano. a partir oe 15 de tunho ae 1997 

Da Com,ssáo de Crédito - semestralmente venc:oa "'as mesmas 

datas estiOIJladas oara o pagamento oos 1uros 

§ 111 Do va1or do financ1amento se oesunara a ouant1a ae ate USS 

5 000 000.00 oara atender Despesas oe tnsoe<;<!o e Suoervtsáo Gerat oo credor 

tngressando na conta oo credor tnaepenaent~"Tlente oe soltcltação do Mutuano: 

§ 2° As catas ésucu1acas ::ara- reoagamento ::ooerào se,. 

ororTogaoas cara manter corretação cem a efeuva cata oe ass1naa ... ra co contrato 

Att. 3• A autonzaç.ão c::nceou:la oor esta Resoa..;ção aevera ser 

exerctda num orazo oe cu,nnemos e ::I,Jarenta atas c:::maocs -::a cata ce SL..a 

DUOitcaçào 

Art. 4• Esta Resotuc;:.ão entra em vtgor na cata oe sua ouol,caç.ão 

Sala da Comissão. em 15 de janeiro de 1997. 

FRANCELINO PEREIRA: Presidente em exercicio 
OSMAR DIAS: Relator 

GERALDO MELO 
FRANCISCO ESCÓRCIO 
JOAO ROCHA 
VILSON KLEI~!'...;éiiNG 
JEFFERSON PERES 
JOSE BIANCO 
GILBERTO MIRANDA 
JONAS PINHEIRO 
BENIVERAS 
L.AURO CAMPOS (VENCIDO) 
JOSÉ SERRA 
EDUARDO SUPLICY 
FREITAS NETO 

PARECE.h. No 11, DE 1997 

I. Relatorio 

Da C:"":"':ssac :? AssL.r:::s E..::-:~ :::s sccre 
a Mé•sa·oe~ -- ::: :e·=:;;; ~"' 
· :::.::- :e ·- :e -::eze--:::-: :e · ~c:-6 -3 

sor:c.:õ;:::: =:..e ~e'a aL..:c::;·.:::::.ca a ::::--:::-arac.a:::; 
::;:e ::erac:a: :~ ::·ec :c ~-.::e~~c e""'!t'""e a 
Rec·-:: .. :a =~o::::e,..at1va ._, ::·as, = 
Corco:-ac:an ;. -.o:~a ce r::;me"'tC -: .tator 
eQUl'/31ente a .3:e US$ 85 CCO QCQ :::: I Ottenta 
e sets l""'':rnées -:e co:ares "":cr:e- amer1canos1 
oes~1;aacs ~.... ~-:""1ancrar:"ie'"'!O :arc:a1 .;o 
P'"ore~c ::e Me 11··oramemc e Pav1r.1er"itação c.a 
Roc=:·õ SR··-" 

Relator: Senaoor Gilberto Miranda Bat1sta 

O Sennor P·~stcente ca Reo~...;o::::a sotrc:ta :;cr 'merrreoto ::a 

Mensagem--:" :::ca c:e 1 9% tMensager1 ... ..1 • ::~ :e 17 -:e oeze~:::ro ::e 1996 

.,a ongem 1 ::we seta autonzaoa a ccr:~ratacão c e oceracãc ::e:- credt~o eX"tef"""O 

entre a Recu01zca Feoerat1va (...0 BraSil e a Ccr::c:-acton Anotr.a ::e Forr;er.ta rc 

valor eou1va1enre a ate USS 86 OCO ::o 00 ro::e..,ra e sets rr::~nóes ce dolares 
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norte- amencanosl CestJnaoos ao ~ nanc!amento c:arcJa! ....... ProJeto ce 

Melt'lcramenro e Pav1memacào oa Roc::v1a SR-·- J 

A ooera<""..ão c e creatto exrerno rem as segUEntes caraC!enstJcas 

a) credor: C:rporacJon Andtna oe Fomento 

bJ destmaçao dos recursos: f1rar:c;amenro car:1a1 oc P"oJeto ae 

~horamento a PaVImentação da Rooov1a BR-17 4 

C) Valor. 2!e US$ 86 CCQ 000 ·:: I Oitenta e SE'IS r"":'lhÓeS Oe 

do lares nane - amencanos l de onnc:tcal 

d~ juros: ~esunantes :::a soma ce aots tarares a taxa LJBOR 

sames!ral e uma margeM rspreaa~ • xaaa ce•o creoor ce acerco com sua 

pout1ca 1ntema O creaor se reserva : orrerto :a rev1sar cenoaJcameme ta1s 

-arç:e'"'s :~a.c:..e• -:::::·:c.J:ac :-:-'"a ;::::~:z; ;:s :;se-:: s:s :_e ::-? 

~·etLOarer"" ::s:e· c·-~ ... :e ~ -:-,..,:~3.:a -?"""':·:;e~:: ~ :as :"':"eS,.....2S 

e1 comrssao de comoromrsso: = -5% .;; a ~ere:-~a e :::--:::: 

:emes•mcs ::r :e mo ~:: a'"'o 1 s:cre Q sg.co rào :::esem::;:o1saoo _.., 

•:nanc:ame:ttc ::~:aac 3. ::amr :e se1s -~~-=s :a .:a:a :a ass1narura ::: 
:ontrato 

f) comrss~o de fmancramento: · ...... ~ (um cor centO I co varar co 

hnanc1amento 

g) 1uros de mora: .:~':> •COIS ::~ :e~ro1 gc aro ac;rr.a oa taxa 

h) cond1çóe:s de pag .. mento: 

• do pnncrpal • em treze oarceras semestra:s acrox1maoamenre 
1gua1s e consecutivas vencenao·se a onme1ra vrnte e ouatro meses acos a 
assrnarura do contrato 

• doa Juros .. semestrarmente venc:~os 

. da comrssão de eomoromrsso . semestralmente venc1oa 

senoo a onme•ra carceta aoos a emrssâa oa C;-:.ncaaa ce Aurar:z.açào 

• da connssio de financt•mento ~ aoos a emrssão ao 
Certlftcado oe Autonuáo 

11. Voto do Relator 

Comoete a esta Comrssão nos :ermos do art 52. 1ncrso V da 

Consnturçáo Feceral :=mcrnaoa :om a .;. -; 393. :aragraro :...n1c:a. :o 

Regtmerno Interno desta Sasa a rnretauva :e oro,eto :::e resolucão oue 
rmcttaue no exereicro ca c:::moett!onc:a orrvatrva :: Senaco Feoerar de autonzar 

operaçóes externas oe natureza trnancerra oe ~~:eresse oa unràc 

Os a .... :cs :;:: :·ese'1:e -:·::ess:: =-::"": .. J.~·Se ,.,srru1ccs ::::r.-: :::::a 
a oocumerracão e:"(rgrca :e1a Res: _:âc ... w ~~ :e 1 ~99 ::..e OISDôe sccre 

lrmnes grcCals cara as oceracóes ce -=~eOHO ca Un1â0 

O Parecer ;l(;FN J CSP · '14 :·.:s; ;s oa P~~curacorra Gera1 ca 

Fazenoa NacrcnaJ ::~..-e acrec1a os ascec:cs ::..:-.c::os aa oceracáa ce creano a 

ser contrataoa cela Umào :::Jm a C::-oorac:or: An01na ae F:,mento · CAF e o 

Parecer STN J COREF i DIREF .,,) 5~2.-'96 :::a Secretana :::o i escuro Naocr;al 

oue examrna a mesma oceraçâo hr.ar.cerra e., ~ermas ae seu mente Oec.Jaram 

nào naver ac1ce cara cu e a =cntratacão se rea1rze 

O Proreta a ser frnanc:aco ooretrva a mernor:a :::a Rocovra BR·i -4 

de forma a oeM'Irtrr a ccmunrcacão :::e,.,.,ane!"lte e'"'~re os Estacos co Amazonas 

~ Rorarma 3551m ::~o as ::ema1s ~egrões ::o ::ars ::remover :; 

desenvolvimento suste!"':aco ::a Amazo~1a setentnor.aJ assegurar c 

p_ermanente eau1libno e : ,:,alanc:eamenrc ::::nstante entre os comoonenres 
naturars aa fauna e a ftora amazontca com os naortantes oa regrãa 

Em função c::: exoosto '":1an1testo · me. favoravetmenre a que se 

autonze a Unrâo a contratar a ooeraç:ão oe cred1t0 pretenoroa nos termos ao 

segu1nte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 6, DE 1997 

Autonza a Uniao a contnltar operaçjo de 
credito e:~:temo com ~ Corporac1ón AndlnJI de 
Fomento - CAF . no vator equ1vatente 1 at• 
USS 86.000.000.00 (o•wnta • s••• milhO.. Oe 
dólares none. ~mencanos). dntln•das ao 
flnanc:•amento parcial do ProJeto de 
M .. horamento e PaVIment .. çào da Rodovia BR· 
174. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Att. 1• Autonzar a Unrão nos rermos da Resolução n" 96. ae 

, 989 a contratar operacáo oe cre-atto externo ::~m a Corcoracron Anarna c e 

Fomento- CAF no valor ecu1valent" a ate USS 86 000.000 00 (Oitenta e :se,. 

'TlllhCes ce oo:ares -=."':e· õmenca:--=~ =est:rg::cs .;~ t1ranc:a~e,...,~: oarc1a1 

ao P~::-:eta =e Metnc..-amer:t::J e ?av:~~ .... tacao :;;a Rodcv1a BR· ~-..! 

Art. ~A ooeracào ce c·:cl!a exre~.,o a oue se refere c an 14 ~em 

as segun1tes carac:enst11::as 

a, juros: ·esu1tantes :a scma :e :c:s ~arares a taxa USOR 

semestral e uma margem • soreao l 'xaca cera c:-eaor :::e acorcc ~:::m sua 
polltrca 1ntema. O creaor se reser.;a o 01reno ce revrsar oencorcamente tars 

margens Qualaue:- .,..,oarf1caç.ão sera aoucaaa aos oesemoorsos oue se 

efetuarem Dostenormente a entrada em v1genc:a cas mesmas 

b) com1sS~9 de compromrsso: : 7 5°,~ a. a :setenta e c:nco 

centes1mos :cr cento ao ano) socre o saldo ~ào desemoo1saaa oc 

frnanc:amemo c:::ntaao a oart1r ce sers meses aa oata ca assrr.atura co 

contrato. 

c) com•ss.ào de finJ1nc1amento: ·% rum oor cento) co valor do 

financiamento 

d) juros de mora: .2% (OOIS oor cento! ao ano ac1ma aa taxa 

operacronal 

•I condiçOes de p .. gamento: 

... do principaJ • em treze oarce1as sem!'stra1s aorox1maaamente 

IQU81S e consecuttvas. vencendO-se a cnme1ra vrnte e auatro meses apos a 

assinatura do contrato 

• doa juros • semestralmente venCJaos 

~ dJI cormssio de comprom1sso . semestrarml!nte venc1da 

sendo a cnmerra carcera aoos a emrssào do Cert1trcaco oe Autonzaçáo 

- da com~ssio de fi nanc,amento . aoos a emrssão do 

Certmcaoo de Autonzacào 
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Art. .Ja A :cntratacãc :a c:::eracç_: ::e crea:w ex te":"' C a aue se 

retere o ar: :o :Jevera e'etP•ar . ~~ -:= :::raz:: -:axrmo ::e 540 , cu:nnentos e 

quarenta 1 01as ccmacos ca cata aa :::._::: .. caçac ::esta Reso:L.ça::: 

Art. 4° Esta Resorucãc e,....tra er.1 .- ;:or .--;a cata ae s~...a owolrcaC21c 

Sala da Comissão. em 15 de janeiro de 1997 

FRANCELINO PEREIRA: Presrdente em exercrcio 
OSMAR DIAS : Relator 

GILBERTO MIRANDA 
JUNIA MARISE 
JOÃO ROCHA 
JEFFERSON PERES 
LAURO CAMPOS (VENCIDO) 
FREITAS NETO 
JONAS PINHEIRO 
VILSON KlEINÚBING 
JOSÉ BIANCO 
FRANCISCO ESCÓRCIO 
GERALDO MELO 
EDUARDO SUPLJCY 
JOSÉ SERRA 
BENI VERAS 

PARECER No 12, DE 1997 

Da CO.~I!SSA-0 DE .üSC:VTOS ECOXOM!COS. sobrr o 
Of ~·· .\'" -8. de 1?96 rOficto PRES! .\ ~ : 69-1 J~ 

05.09. 96. na onffrm' tfU~ ~ncammna wucua~;ào u'a 
Govrmo Jo EsiJJ/1o d~ .\fato ltr-osso rtlt:rt:ntt J 

aurorr:açào [)aTa elevacào te,.,oorana Jo immt: prrvrsco 
1ros arts. 3" t! ..J" mctso i!. da Resolução w' 69 d~ /995 tt 

a as.suncào a~ dzwda ola aunra c"umpanma Je Habum;do 
Popular ao E.lrado de .\taro urosso - 1 'OHAB .\.fT ;umo a 
Caua Econom1ca Federal· 

RELATOR Senador CARLOS BEZERRA. 

I - RELA TÓRIO: 

O Senhor Presrdenre do Banco C entra! do Bras1l e~cammha a 

~desta Casa. mediante o Of "'S .. n' 78. de 1996 IOf PRESl n' 2 694. 

de OS.09.96. na ongem). sohcttação do Governo do Estado de Mato Grosso para 

que seJa autonzado a assuliill' diVIàas àa exnma Comoanlua de Habitação Popuiar 

do Estado tie Mato Grosso - COHABIMT. JUDIO a Ca.tXa Econórruca Federal. no 

valor de RS 8.900.000,00 (orto rmlhões e novecentos rrul rea.ts). e a elevar 

remporanamenre os Imutes de endiVIdamento preVIstos nos ans. J' e 4'. mcrso II. 

da Resolução n' 69, de 1995 

A sohcttaçào sob e"(ame for e'I:.Jmtnaaa o..:io Banco C ..:mral do Br:J:su 

aJ valor da ooeraçdo. RS 8 900 000.00 1 otto m1ihões e novecentos 
rrul rea.ts 1. a preços de 30 07 96. 

c 1 acua!J:acdo do 'aldo devedor TK__ 

d; condições de pagamento 

- do prmc1pal: em 180 (cento e ol!enlal meses. senao 2~ I VInte e 
quatro) de carenc.a; 

- dos ;uro': mensalmente e~rgtvt:>S. 

e) garanna: quotas-parte do FPE. 

f) destmaçdo dos recursos: assunçào. por pane do Estado de Mato 
Grosso. àas ·dlviàas contr.llàas pela e~nnta Companh1a àe 
Habrraçào PopUlar do Estado de Maro Grosso - COHABi:-..1T. 
JUDIO a Ca.tXa Econórruca FederaL relanvas as operaçóes de 
financramentos habrtacroruus e de obras ae rnira-esrrurura 

O processo encontra-se adequadamente rnstru1do. de acordo com as 

eXIgéncias do an. 13 da Resolução n' 69, de ! 995. do Senado Federal 

E o relatóno 

II- VOTO 

A assUDç:io de dl\lda por pane dos Estados. do D1stmo Federal e 

dos Murucíp1os eqwpara·se as operaçóes de cred1to por eles reahzaaas. 

encontrando-se su;e1ta. ponanto. ao dtsposto na Resolução ~' 69. de 1995. do 

Senado Federal. que rege a marena e prevé. mclustve. em caso e~cepctonai e 

devrdamente JUStificado. a elevação remporana dos hrrures rixaaos no seu an 4' 

A solicttaçào do Governo de ~aro Grosso decorre do faro de ter o 

Estado assurrudo rodos os dJreuos e obngaçóes àa C ompaniua de Habrraçào 

Popuiar do Estado de ~aro Grosso- CQHAB,MT. e~nnta pela Le• n' 6. 763. de 

02.04.96 

A assUDção dessas dlvràas eXIge a auronzação desta Casa oara a 

elevacão temporana dos ÍUllltes preVIstos nos ans 3' e -1' mctso !L da Resolução 

n' 69. de 199S, uma vez que o montante giobal àas operações reail.z.adas no 

exerc1cro. mcluida a operação em anal!se. ultrapassa o montante àas desoesas de 

caprtal fixadas na let orçamenrana anual correspondente. e o O!Spendlo anuai 

maxiiiiO com as amoruz:.ções. Juros e demats encargos de toàas as operações ae 

credito excede a Margem de Poupança Real definida naaueia Resolução. 

De acordo com os Ofic10s GG.·l99/96 e GGi:00/96. o Senhor 

Governador de Mato Grosso enia!lza que a elevação temporana possrbilitara ao 

<Parecer DEDrPDLA.R.E·96,8081 a :uz co RéSO!uçào n 1)0 o< oue d1soõe >Core Estado sub-rogar-se no Contrato de Empresumo n' 0~3 834-30. fumado em 

os ooerações de credtro mtemo e "'temo aos Esroaos. uo D1stmo êeaero!. dos 27.1~.91 entre a CEF e a COHAB1MT '1Sando as obras de mrra-esourura e 

'v1unlc!p10s e ae suas resoecn,as autarcmas. :ocic;sl\e .:oncessào ae ~orlnnas. eqwpamentos comwuranos no Con;UDro Habttactonal Marechal Rondon. ern 

:;eus lunnes e çondtções de auronzaçào. apres~nranao JS se~"l..lllltl!s condtçoes RondonopolisnvrT 
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Poss1b1luara. rambem. ao Estado asswn1r os comprom1ssos não 

onauaarados na le1 n" 8 7:Z-!9:1. amd:l pendentes. referente aos contr.ltos 

23 949-~- - :.; H Planairo D1arnante: 23 950-95 - N.H. Jup1ara. 23 951-19 -

N H. Jardun Demoçranco. 23.954-75 - "i H Y1la Aeroporto. 23.952-34 - :-.;H 

Jaune Yenssuno de Campos: 23.953-50 - N.H. São Dommgos de Campos: 

23.955-01- N.H. das Mangue!l'3S: os compronussos do Fundo de Comoensação 

de Yanações Salaruus- FCVS e os bônus da BNH efetuado em 1985 

Em razão da exposto. somos de parecer favoravel a solicitaÇão sob. 

exame. na forma do segwnte· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 7, DE 1997 

AullOrT:D o Gowmo dn E.tll>do dlt MtJIO 0ro.uo a ri,_ 

""'f'D"''''CIIIN"'~ us '"'""s ftra:Jtn ncu aru.. J• t .r 
mcuo 11. da Ruoiiii;IJD ,. 69. do 199J. r a ~" as 
diwdas da """"' C_,.._ dlt Habtta;Do P<>ptt/DT 
da Estado <k MalO 0rouo - COHAB MT JUnto a 

c-Ec-= FrliDai. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. t• E o Governo do Estado .de Mala Grosso autonzado a 

3.SSUIIl1T as diVIdas da eXIUita Companhia de Habita;io Popular do Estado de 

:-.lato Grosso - CQHAB,':'vlT. Junto a Cu:u Económ1ca FederaL no \'alor total de 

RS 8 900 000.00 1 mto nulhõcs e novecentos rrul re:IISJ. a preços de 30.07 96 

Parrigraío untco São dc:vados. em carater e~cepc10nal e 

remporanamc:nte. os lumtes de endiVIdamento do Estado de :>lato Grosso. 

fixados nos arrs. 3' e 4'. mcJSO II. da Resolução n' 69. de 1995. do Senado 

Federal. de manel!a a atender a operação refenda no capur deste amgo 

Art. 2" A operação sera realizada sob as seguuues condições· 

a) valor da opr:raçào: RS 8.900.000.00 (0110 milhões e novecentos 
rrul re31SI. a preços de 30 07.96: 

b)raxa de;uros: 4,64% a.a. 

c) atualt:açào do salda dev~dor: TR; 

d) condtçi:J~s de pagam~nto: 

- do pnnctpal: em 180 (cento e OIIC!Ital meses. sendo 24 (VInte e 
qU311tl l de caréncsa: 

- dos ;uros: mensalmente C:XÍgivets: 

e) garanua: quotas-pane do FPE; 

f) desrrnaçdo dos recursos.· assunçio. por pane do Esta.do de Mala 
Grosso. das diVIdas con~ra~das pela elttlllta Compmhla de 
Habttação Popular do Estado de Mito Grosso - COHA.BIMT. 
JUDIO a Caiu EconÕinlca Federal. relativas as operaçóes de 
finmcwnemos balntaCIOIIIis e de obras de infra-estnltUr3 e 
equipamentos cOIIIUDIWios no ConJuntO Habltac:tonal Marechal 
Rondon. em RODdonopo!iSIMT. 

Art. 3" A presente autonzaçólo de\'era ser exerc1da no prazo ma:umo 

de duzentos e setenta d1as. contados da d3ta de sua publicaç:lo 

.-\rt. ~· Esta Resolução enrra em v1gor na daia de sua publicação 

Sala da Comissio. em IS dejmeiro de 1997. 

FRANCELINO PEREIRA: Presidente em exercício 
CARLOS BEZERRA: Relator 

JONAS PINHEIRO 
JOSÉ SERRA 
NEY SUASSUNA 
FREITAS NETO 
JOSÉBIANCO 
LAURO CAMPOS 
JEFFERSON PERES 
JOÃO ROCHA 
BENIVERAS 
GILBERTO MIRANDA 
·JÚNIA MARISE 
GERALDO MELO 
OSMAR DIAS 

PARECER No 13, DE 1997 

D~ ComiS~ a~ Assumes Economta)S. ~01"11 O OfiCIO 

-s .. ~se ae ,gge ca P~•~tura ae Y091 Guxu - SP 

sotrotanao autoruaa ~o · Sen.ao Federal. para a 

comrataQo ce ooerado ce crearto rt..ntC ,a C~1x1 

MOQOII "'';) valor ee qs 56! SCQ 00 fS1'13CentOS e 

sessenta e OitO mrl e OitocentOS rU.IS). Oesbnlea ,J 

rea•.z.çào de ceras ae tntrrestMura ae a,..a OCUQ.Ida 

Relator Senaoor EDUARDO SUPLICY 

Atr.IVes Oo O'icto "S" N" B8. e~ 1995 o Sennc:c Prest~te 

do Banco Central subm.,!e a oe11beracão c:o Senaoo F~t otetto da 

Prete1tura Muntc::oal oe Mogt Guac;u - SP ooucttanoo a~tonzaç.ão co Senaoo 

Feder•! para Que cassa contratar oa..racão oe cre<11to. ,unto a Catxa 

Económtca Federal. no vator de RS 668.800 CO lse•scentos e s"ssent• e 01t0 

m11 e ottocentos reatsl. no àmcrto co oroçrama PRO-MORADIA 

Os recursos ces:1nam·s& a ~:nal"iCIGr 2 "êaJ,zaç.ão ce oor.as 

de t""-struti.Jra de area oCUI)ada. 

A oceraç.ão de credtto cret.,notda o"v~ s.,. reatiZaca com 

as segu1ntes caractenst1cas 

a) valor oretenctdo R3 666 800 00 lsetscentos e sessenta 

e 0110 mil e ollocentos re3·s) a orecos ee 27 08 96. 

o) encargos 

-taxa o e Juros oe 5 ~ 01
" ao a--:o 

- :3::x:a :g aOf'T"!I!"''~~re~ão c~r~esOOf""C~r~l! 3 ~~fe"!',ca !',t,.e 

a orestacão caiCL;~aca :a ~axa ce = • 'I~ a a e a ca1cu!aca 

com6 ~%a a 

- atua::zaçãc cc s21~c :!'ve<:or :~ :!COr~~ c::":"! a -13nac4o 

oo tnotce ce atuattzaçáo co FGTS 

c) desttnaçào aos r~rsos 

- reai1Zacão o~ cora ce ~rtra-estrutura oe area oc:.Jcaaa 

d) c:ono:cões oe :Jagama"**tC 
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-do pnnoc•t em 2,6 (duzentas e oezesse1s) prestações 

mensa1s. acós carenc1a ce 4 (Quatro) meses 

-aos ,uros· m~sa1me~:e sem oeriodo Cle carer.c:a 

&) garanua 

- v1nculação ~as ouotas do ICMS/FPM 

O Parecer do Banco Central do Brasil - DEDIPIOIARE-

96/894.; .,.xc ao Ofioo encaminhado ao Senado F edenll de-monstra Que o 

Mu'1teip1o ele Mog1 Guaçu se encontra dentro oos llmrtes ce l!tf'1d•vtdamento 

estat>eleodos nos arts 3' e 4' da Resolução n' 59. ce 1995 c:o S""ado 

F-•1 

E ~e sa ressaltar a1nda oue a Prete1tura encontra-se 

aa,mctenttt Junto as 1nstrtu1~ Integrantes ao Srstema F1nancerro N&Cional, 

conforme rnformaçbes constantes do Cadastro da Oiv1da Pública 

Cumc~os ass1na1ar :z.~e'!f'T"' c:.J~. >je zcc~::::l c':lm ~s 

,nformaçees prestaaas pelo proono MuntcJCIO. a Prefeitura Munrc1pal de Mog1 

Guac..; r.ão OISOõe do P1 ano Plunanua1 Je lnvestrrrel"1tcs Dessa ro;ma ~esse 

asoe~o ::anJc~,;J2r r.ão e a!enotCc : :::!:ccs::: :;"J E. r · 3 :r.c:so VI :3 rê·e··:::::a 

Resotucãc 

Esclarece corem : Mun:c:o:o ::...Je a ausenc:a cc ? 1 anc 

P!unant.;al de Investimentos s::- ceve :!O '2~0 :e a .... e ::ar se !'"~t3r ~e 

tnstrumento novo de oranerame!"'te '"'exts~e a•sccst~tvo :eçat e~oec:ncanco 

como ceve ser etaboraao sua organtzaoio 1merna seus crazos e vtgenctas 

Ta1s ascectos atnoa estão ra deo~noêrc:3 oe r~gutac2o oor te: co:-n=!e'T'I!rtar 

federal 

As ~emats concrcCas .: extgitnctas esnoutacas cela 

Resotucàc ... a S9/95 sãc ote,.,amente ::erdt~2S :era ~untctoro oe Moço Guac:J 

ccnforrne e,,,oenctado ::etos coC'...;:""'"er~:-s c:....;.e a:::~~cannzm o C~c:o em 

auestão 

Somos. portanto fa-voravets a autonzação cte•teaoa pato 

Muntctoto de MOÇJ Guac;u r.os segutmes termos 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 8, DE 1997 

Autonz3 o Muntctoto oe Moqt Gu.acu - S? a commar 

operacJo oe crearto ~un:o .a C.a1xa EconOmrc.a Feoer.t 

no vator oe RS 15ô! !00 CC (setscemos e- sessent3 e orto 

mtt • ortoc.emos rea1s) no Jimtlt!o ao OI'OQI':Ima P~~ 

UORAOIA 

Art ,o E o MuntciPtO de Mogt Guaçu- SP autonzado a ccntratar 

ooeração ae credrto turno 3 Catxa ~:oró~tca =ede-n!f no valor ce RS 

658 800 00 (Setscentos e 5essenta e orto mtt e Oitocentos reatsl no àmtl~to ao 

programa PRO-MORADIA 

?aragrato u:--::c: Os ·?:"...Jrs:::s "?•e .. ·:::s -:: :.=::u: .:s-s:e- :='":·ç;c 

serãc -:esttnac::s a reauzacãc ce c:::-2 :e ·nr .. a-Çstr·-:~ . .r3 oe 2'""~a c:-=aaa 

A:-t 2° A ooeracãc ::e : .. eC'~C :-efe.-·:::3 -') :?:t:gc 2""':e .. ,~r ~e ... a c;s 

segutrtes c~nc:::)es hnancerras 

a\ vator c~eter"'d·:::o RS 6Ee !:(:0 00 15e•sc~r~os e sesser'l!a 

e 01t0 mn e onoce~~o! r.aa1s 1 a orecos oe 27 JS 96 

b) encargos 

-taxa ~e nsco oe c:-eorto ae ~% do va•or ccr:tr~;:.ãoc 

- taxa de admrnl5trac:io corresoonoenre a C!ferenca entre 

a prestaçao cata.;12ca a taxa ce 5 1% aa a .. .= ~ :atcu:~.:a 

com 6.1% a. a. 

- aiUIIIIzaçio ao salao aeveoor de acordo com a vanação 

dO 1nd1ca de •tuallzaçào do F GTS 

c) dest1nação aos recursos 

d) cond1ç6es ae paçamerno 

- do rnnopal em 2 1 6 (duzentas e Clezesse1s i prestaç.Oes 

mensa1s. aoos carêno.:~ de 4 touatro) m~ses· 

-dOS JUrOS. m""salmente. sem pel'lodO d& ca""'oa 

§ 1° Os recursos O!)ttdcs oeta autor;zacãc cada por es[a 

Resotucão deverão ser decosltados em ~.,;ma coma vtr~c:;taoa esoecmca :::ara o 

P2Ç21'T"erto oe cora ae ! ... Tra--estn..:tur~ .-:2 a'"22 (JCUD:!Ca c::motetame""~e 

seoarada C!as demats contas OL;e oor,entura o Mun·:::::J!O c! Moç1 G...:3C..J - S0 ~: 

§ 2° O MunrctOIO ele M091 Guacu · SP devera en-vtar a Comrssão 

de Assuntos Economtccs co Senaco Feaeral cs occum.!:~cs comproeatonos 

dos oagamentos efetuaccs com taiS rea.;rsos ate :l ~es suoseouert? ac deb:to 

1anç.aac na conta vtnculaoa 

Art. 3° o. oresente autonzacào oe•1era ser exerctC:a f'10 

;:l'"3ZO ,...,axrmu ::e cuzer-~'=1! e se!~~~ ::::1~5 ':':)f"tt:!OCS -:-a C3ta -=~ S'..:a 

:JUDIJcaçào 

Art. 4° Esta Resotuçào entra em vJgor na Ca[.a oe s:.Ja 

publicação 

Sala da Comissão, em 15 de janeiro de 1997. 

FRANCELINO PEREIRA: Pntsidente em exercício 
EDUARDO SUPLICY: Relator 

OSMAR DIAS 
JONAS PINHEIRO 
GERALDO MELO 
FRANCISCO ESCORCIO 
JOAOROCHA 
JEFFERSON PERES 
JOSÉ BIANCO 
L.AURO CAMPOS 
BENIVERAS 
NEY SUASSUNA 
FREITAS NETO 
JOSÉ SERRA 
GILBERTO MIRANDA 
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PARECER N° 14, DE 1997 ou 27% da Receota Liquoda Real 11.267,72 

J ~ 

:3 000 00) 
::1~ COMISSÃO :E ASSUNTOS E.::::NOMICCS 

som o Ofioc ·s~ N• 95 a e , 99a rcf c~=:s. 

~2~2. oe D,. ~ • 915 na onge.,l co Sr _:)·e~uaerae 

oo Banco C.entrar :lo BraSil encammnanao ao 

Senaco F~er.ar S.::iiiCttacao da P•e1e1tura '111untctCóll 

oe S~o Joio ao Mentr fRJl. reratt\I.J .11 OD'eraUo .Je 

c:raarto ,umo ao Banco do Est.aao ao l:l:ro ae Janerro 

S A - BANERJ- no varor lotllt Oe RS 3 000.000 00 

cutos recu~cs 1!rlo C!~tnaccs a ui!Cl:r;:Jo ce 
obras de saneamen:::o :uenac;~em e cavtmemacão a~ 

RELATOR. SenadOr EDUARDO SUPLICY 

I. RELA TORtO 

O Pn!t!roente oo Banco Centrat co 9rasrl oor rrterm!'dro ~o Qfic:o 

"S" N" 95. oe 1996 iOf PRESI-9613282. O& 07 11 96. na on9em1. ~o Sr 

P111sodente ao Banco Central do Brasil. encarTunna ao Senado Feoeral. 

Junta'I'Mtl'lte com o Parec.r DEDIPIOIARE-961969.~dll 30 10 96 aaguele Banco. 

souotaçio da Prefenuno Mun1opa1 d~ São .:cão do MMI!I IRJ\. re1at1va a 

ooeraçio de crédoto Junto ao Banco do Estaco do R10 ce Jane,ro S A -

BANERJ - no valor total de RS 3.aoo 000 00 (tr6s molhOes oe r~al51. cu•o• 

riiCW'SOs se<Ao dest1naaos a ex~o oe cera• ce saneamento orenaQem ~ 

pav1mentaç.ào de rua$ 

a1 va1or orerenaJdO RS 3 :JOO 000 CO nres m,,nces ae rea1s 1 

bl taxa 1 a m 1 3 5% 

:1 ma~x2aor T9" 

o 1 çararna cuotas car.es :o ICMS 

e t C1~stmaçáo dos recursos execução de coras de saneamentc 

drenagem e cav,mentacão de ruas 

f) conau;óes a~ 0<19amento 

ao onnc1ca1 em 12 prestac6es mensa1s e sucess1vas 

aos 1uros mensall"''er.!e ex1g1ve,s S2'T! oenoco ce, carenc:a 

g) taxa ae ao~nura ao cmdzto 2.0% do va1or co emcrest1mo 

Em confcrmJOade com o dlSOosto na Reso1uçáo no 59 o e 14 oe 

oezemtll"o oe 1995 o Parecer DEDIPIDIARE-961969 oe 30 10 96. do Banco 

CentraL aoreserla a segu1nte analise cos 1,,.,-,,tes e da S'tuação a1u21 ~e 

end1vadamento 

ii) Art. 3". 

Desoesa ce c:ac1tal est1mada cara o ano de 1996 

L1beraçâo no exe<t:IC>C de oceraçOes rea11zadas em anos 

antenOnt! 

Oceraçólls 1à eXIStentes I ARO • Fundada i 

o~ sob anahse 

SaldO 

b) Art. c• -Inciso I(") 

D•sP«Md1os com encar;os e amorttzaçio ~a d1v1da 

VttnC!da • vencove< no ano. PBQOS e a Pagar 

RSm11 

3 871.25 

o.a 

1893 51\ 

3 oao.ooo ao) 

(22.25) 

RSm11 

000 

ANO 

1996 

~997 

·998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2004 

2005 

Ooeração sob ana11 se 

Salco 

•; crevarece o maror 

c) Art. 4"- Inciso 111••) 

· Margem oe Poucanca Rea1 

ou 16% da Rece1ta L1quoda Rui 

ma1or di scena10 anual 

Saldo 

Cronoqi1IITIII de Dispendios 

OPERAÇOES JA OPERACCES 

EXISTENTES EXAME 

00 523 63 

00 3 471 ·s 
DO QC 

o. a QO 

00 DO 

0.0 00 

o a 00 

00 00 

0.0 00 

00 '' 

SOB 

8 267 72 

RSm11 

9 904 48 

6.677.17 

13 471 18) 

3 2C5 98 

DISPENDIO ANUAL 

623.63 

3 471 18 

00 

00 

00 

ao 

ao 

00 

JO 
::a 

Seçundo a analise aor~sentaoa "O Parecer DEDIP'DIARE-

~~o ... ~ ~':' H) g..:; ..., ,_,...:!'..lano er~=-· .. ~·se a:!r~01er~e 'L.!Mto as JrStJtUICÕe! 

~~t119rante! ~c Ststef""!:3 ;::,na,CI!!ro Nacror.2 1 ~e~co 5:311S~e·to 2s ce...,::!'5 

ex1genc:as oa Reso1u:;ão f"'~ 59 c e 1995 exce:o acuera referer!e 20s ~~M·tes 

estaoei8CICOS no an 3° ~a retenoa rcrma ·ega. e a e:x:1genc;a ccli~Jaa r:o art 

~3 IV 

li. VOTO 

Os limites e as condtções :::as ooeracóes ::e credrto 

encam1nnaoas a autonza<;:ão co Senaoo estão :::mttoas na Resolução .,o 
69195 atteraoa cela Reso1uçáo n• 19196 Conforme o Parecer co Banco 

CentraL DEDIPIDIARE-961969. o~ 30 1 a 96 a SOIICitac;áo em ana11se atenoeu 

todas as extgénc1as exceto aoue1as referentes :;os 11mnes ao eno1v1aamento e 

a apresentaçào do Plano Pfunanua1 

Conforme os Ofic:os n•s 917/96 e 918196. da Prete1tura Oe São 

JOó\o do Ment1. too sotoolada reauc;áo no valor da operação de credito em 

análise. com o oo1et1vo ae enouaarar a soltCltaçáo nos 11m1tes estabeleados 

peoo art 3• da Reso1uc;áo n• 59 de 1 995 

Nesta data ~ 9 ae o~zemoro c e , 996 o orefeno e1e1to ao 

Mun1C101o oe São João oe Ment1. Sr Anton1o ce Carvatnc env1ou-me 

corresoondênc:a onoe 1ntorma aue ser favorave1 a soucJtaç.ão :::c ~r~eJtO 
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Adtlmas Ar'd!n1o oos Santos cara contrataç:~o c:Ja ooeraç.ao da creotto 

arttenormerne oescnta 

Faz-se ooortuno condiCIOnar a oesun~o aos recursos a 

finalidade oescnta na souotaçào oa pr!'fettura. auat sa,a. a execuç.ão ae obras 

de ~emento. orenagern e oavtmen1acâo de ruas 

Constderanao a tmoortãncta da ptettO e o fato de Que a reduç.âo 

proposta para enquadrar a oceraç;'lo nos termos dO art 3• da Resc1uç.;lo n• 

69195 e de aoenas RS 22.260.00 não comcror""etenoo portanto a execuç.;lo. 

das atrvtdades on!vtstas e r:onstderarao au~ -!'sta Casa tem auton:e:aoo 

ol)eraçóeS semelhantes sem a aoresentaç.;lo oo PP A-Plano Ptuflanuat '~mos 

oe carecer favoravel a autonzacào :etc Sanaco F~deral ca ocera~o ::;: 

credtto SOltCttaoa cela Pr@'fettura ae São .João oc Merw nos segUintes terr"r.OS 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 9, DE 1997 

Auconza a Pr~re•Hml Mun1c•oat a~ S~o .;o~o oo Mernt 
(RJ) a r:ommar open~c.ao oe crean:o 'unto ao Banco oo 
E!laOO oo Fho ele .;anetro S A - BANERJ - no varor 
10111 ~e RS 2 997 HO 00 C<Jros recunas serio 
elestln~os a execudo ce o0r3S ae san••memo 
arenaqem e oavtm':,mle.áo ele ruas 

O SENAOO FEOERAL r~solve 

Art 1 • E a P•ete1tura MuniCIPal de São João o o Mertt1 (RJ) 

autonzaca a contratar operação oe crlldtto Junto ao Banco oo Estaco do Roo 08 

J-tro S A - BANERJ - no valor total de RS 2.997 740.00 (doos m1trl0es. 

novecentos e noventa e sete mll e selecentos e auarenta reaas) cu,os recuncs 

serao destrnaoos a exeo.Jc:.l.o da coras ae saneamento arenagem e 

oavamentac;áo de ruas 

Art.. za A.5 conarc;:.oes fmance~ras da oceraç.áo sao as setgurntes 

a) valor preten01do: RS 2 997 740.00 (doos m1!h68s novecentos 9 
) 

noventa e setj"" mll seteeentos e ouarenta 

reaas). 

b) taxa ta m ) 3.5% . 

C) IndeXador TSF. 

d) garant1a· ouotas partes do ICMS 

e) destanação aos recursos execução de ocras de saneamento. 

drenagem e cavrmentaçãc ele 

ruas 

f) con01c;6es oe cagamento 

do onncroa1 e., , 2 orestac::::es .,..ensa1s e sucessrvas 

dos Juros ~en!\aJmente ex1gtvers sem oenooo oe carftnoa 

g) taxa de aoertura oc credrto 2 0% do va1or ~o emcrestrmo 

§ ,o Os recursos cbtrdos ::>ela autcrrzacáo Cada oor esta 

Resolução oeverào ser decosrtaoos em •.;ma conta vrnculada esoecrfrca cara o 

pagamento ele oora5 ~e saneamento orenagem e ~avrm~ntacao 

comotetamt!nte seoaraoa aas oemars contas aue POrventura o Munrcrpro oe 

S~o Jo~o de Mont1 - RJ detenna 

§ 2° O Munrc:rcro oe São João oe Men:r · RJ aevera envrar a 

Ccmrssão oe Assuntos E:.:::nomrcos oo Senaoo Fecerar cs coOJmentos 

comorooatorros aos cagamentos efetuados com :ars recursos ate o mes 

sucsea~ente ao aebrto tancaelo na conta vrncutaoa 

Art. J• O prazo Maxtmo :la:a o exen::::o ca orese~!e a·...:~onzacio 

e de 270 (duzentos • setenta) doas contados a oarttr oe sua cuCIIcaçáo 

M. c• Esta Rasei~ entra em vtgor na oata oe sua oucllcação 

Sala da Comissão, em 15 de Janeiro de 1997 

ASSINARAM O PARECER. 
SENHORES SENADORES: 

EM 15 DE JANEIRO DE 1997, OS 

FRANCELINO PEREIRA: Presidente em exercício 
'EDUARDO SUF>LICY: Relator 

OSMAR DIAS 
JONAS PINHEIRO 
GERALDO MELO 
FRANCISCO ESCORCIO 
JOÃO ROCHA 
JEFFERSON PERES 
JOSÉBIANCO 
BENIVERAS 
NEYSUASSUNA 
FREITAS NETO 
JOSÉ SERRA 
GILBERTO MIRANDA 

PARECER No 15, DE 1997 

l.ltt111\/l'\~i· ~'.\{ \f(!\,: rl'.(}\//1 )\.; ~~ "'"'' 

"I JIILIII \ 11 ) .i,· /')'){, o /Iili" ''/(1 .. \/ ' .:.:.:1, ,I~ 

~1,· INJI"l.'llrhl"ll li, J)l ''' otll'..'clll .!'' \,1rn' I 1/'''lh"llh ·''' 

LIJII/I"li'(/I..ÚU ,/~ '"<."IHt..<lfl "' ,,_.;J{u 'rl.-1111• '"11' (/ ~'1.110111/d 

Ju U~·rntf'<iltd .. I,.·Jullqt ,,, r<' a'" -.IIII L" 1 "''t·r 11u ''" 
l· ... tcl&),, d._· '•iu Í'<i!Ou 

/1.._·\.C."III"flhlnPl·l/ln•f.>f/> "" 

REL\TOR S<nador JOSE S:ORR . .>.. 

I. Rdarorio 

O Senhor Pres1detlte do Banco C ontral do BrasiL por mrermed1o de 
Ofic1o ·s· 11' 97. de 1996. 10fic1o PRESJ '-:' ;~36. de l-1 de no,embro de 1996 
na ongeml. <IIC:unmha soltcuaçáo de autonz:J.ç:lo do Go,emo de =:,tado de S:io 
Paulo. para que possa contr.ltar operaçào de .:redno <xremo .:om as ;ellutnres 
caractenst1cas: 

"' ucJnr Banco lnteramencano de Desemol,unonto-810. 

hJ rlt:."iltna~ú(} do:'' rt•c:ur'"' C:.H.'L."li4ÚrJ du J'rnfl.'ffl .'Útl dr: .' rcr·" \ h:lrnp()ff(Unr" 

Jt: ,\üo JJuUiu 

c/ vulr~r ('rr!tcnJ,Jr~· l'SS ~20.000.000 00 lquarrocenros e 'mre mdhões de 
dólares 11one-amenc::mos 1. oaul\alentes a RS 
~ 1 s.:;~8.101.30 lquarrocentos e qumze tnlihões. trezentos e 
QlWCt\ta e otto mil. ~,;ente e um rc:J.1s e tnnta centavos 1. !!m 
31 de Julho de I C)q~. 

J1 ;turunuJ,r Republica Fedel':ltl\a do Br:ISd. 

c) '""'' sobre os Sólldos devedores d1anos do empresnmo. a uma ta.~a anual 
para cacla semestre a ser determmada pdo Custo dos :Ompresnmos 
Ouahficados tomados pelo credor durante o semestre amenor 
acresc1dos de uma m:1rgem e\pressa em tennos de uma percema~em 
Jnual. qui! n ~redor ri\.J.r:.l p~noJ.I(J.tn~mc: Jço J(.;ora0 ...:orn suJ. ou!rt1c..:. 

::>Obre tJ\.J.j Út! I tirOS. 

•ml"~iu ,/L· ... r .. ·~..iuu il .... ~0 o .1 J ;,Obre \) saldo ·.1J.O Jt:scmool:;ado J.tJ 

tinanci;.H!"Jc:mo .... vnranro J p::m1r Jc: oU CIJ.S ·..:J. u.:na Jc: 
assmaturJ. do ~,;umrato 
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- ,,, rwrnL1ro!- ,1 ~mor~st1mo J.:"\era sc:r amon1zJdo medtanre L) 

pa~amento Je ..llJ prestações .:.emesrr.:us . ...:onsecutl\as c. ramo 
auanto poSSJ\·el. 1::uats \. pnmetrJ prestaçjo dt!'\er:~ s~r oaga nJ 

pnme1r:1 dJ.tJ c:rn llUe de' J :>C:r efetuado o pagamento de .1uros. 
uma , ez :r:mscoT""r.dos :-ets mesl;!s contados J pamr J.a data 
pre' tsta para u des~moolso ri na I do c:moresumo c: a ui o ma are l ~ 
de outubro de 20:! 

-(lo turu' - semesrraimeme 'enc1dos. c:m 15 0-1. c: i 5 1 O de C:Jda 
ano. J parm de 15 o~ 9"1 
- ,IQ l..()mlnüo dt· tn:dun- semestralmente \e'nC!da. nas mesmas 
datas ~snpuladas para o pagamento dos Juros. 

• dc,nc'a' de unne~·úo t' 'upc:n·,,úo t:r.:rol l:SS -1.200.000 00 
(quatro m1lh<Xs e duzentos 1m' do lares norte-amencanos 1. em 
prestações tnmestrats e. ramo quanto posstvel. t~"U3.1S. tngressando 
na conta do .:redor Independentemente de ;ohcuaç:!o do 

~utuano. 

- do 'aior do tinanc1amento se destmara a quanua de LSS 
~-~00.000 00 I quatro milhões e duzentos mtl dolares norte·amencanosl. para 
atender Despesas de lnspeçào e Super.1sáo Geral do credor Essa quanna sera 
desembolsada em prestaçóes rrunestra1s e. tanto quanto possl\el. I~'Ua!S. 

mg:ressando na conta do credor mdependentemente de soi!cltaçáo do ~utuano 

O processo encontr:t-se deVIdamente mstnudos_ conforme 
estabelectdo nas Resoluções n' 96 de 1989 -e n' 69. de 1995. Jo Senado 
Federal 

E o Relatono 

11. \"oto tlo R~lator 

Compete ~tetl\amente a este Senado Federal. no; rennos do art ~:. 

mctsos V e vm. da C onstlttnc5o F ~dera!. a autonzaç:io d~ cperacóes <'temas 
de natureza financetra de mteresse da Umáo. dos Estados. do Dtsmto F~aeral e 
Jos \1umc1p1os. bem como a concessão de a\al pela ull!áo como 110 caso da 

operacao ora relatada 

~·ace a rele\ áncta da desnnaçjo aos rt!cursos a s~rem obt1dos çom a 
operação Je credno cm questão . .: cons1der::mdo que foram cumpnda.s. as 
t!~tcenctas te:.:ats pernnemes a tri:Jtena. mamfestamo-nos. assun. fJ ... oraveJmeme 
a q-ue se aut~nze o Governo do Estado de Sào Paulo a contratar a presente 
operação de credtto. com a ~aranna da Republica Federauva Jo Bras1!. na iorma 

do scguuue 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 10, DE 1997 

Autun:u u ( fon·nm do T:\fudo ,it: .\Ju Puuiu 
r:ontrotar r~{'Croc;óo ~c c:n:d11o L'.ttc,.na mnro uo Baru..u 
/nu:romc:r~eano J~ f>t:,c.•n,.oi,·lmr:mo·RID. nu 1·ulur d~..· 

c:ss .;;o mlihtJc~. ~in·1madr" t.J ~:cc.:c:trc.·ào Jo PrmertJ Sul 
Je Trc.·n.\ .\fetro('flllfc.mm de: Siio 1\wlu. I." autun:u :; 
H.~..·puhl1c.:a J:~..·c.Jc.-rort\'U J11 Ara.\II "' ~.rmn:acr -.turanlrU 

rr:lc:rr.:nrc: u mr:,mu u,r~..·rvuJu 

O SE~ ADO FEDERAL reolve: 

Art. 1" E o Governo do Estado de São Paulo autonzado a 
contratar operação de credtto e~terno. com as se;.'Utntes caractensncas 

a; ac:dor Banco lnter:m1encano de Desenvol,1memo-BID. 

hJ dc.\ltnut,.U:o du., n.:'-·untJ\· c.n:cu(.:iio dn l'rntcW 'rrl •. ir: 
Trcn' .tfetropouranu\ di.." SUo f>vulv. 

<I •·ulor rm:tcndtdo L"SS ~10.000.000.00 I quatrocentos e 
VInte mtlhões de dolares norre-amencanosl. equtvalemes a 
RS ~ 1 5 <~8 I O L~ O 'quatrocentos e aumze mtlhOes. 

·reZ:!:l!i':.. ~· .I~:Jrr.:n~:-: .: ::v tnd . ... .::nc .: .:rn r..:::~) .: ;rmtJ 

~.-cmJ.\1._l~ 1 .:m .~; Jc Hlllhl uc I IJ<.)(. 

.11 ..:urwll,'ttur· :{.:pUOII~..l ~-=:..i~rJ.tl\~1 J.U BJJ:-.:1 

c 1 u:rr" ... vbre o) ~Jtdos l.l.:\ eUores d1Jno:- dv .::norl!somo .. 1 
umJ tJ\J .1nt1JI parJ -.::u.:..:1 ~c:rne~rre ~1 ::.~r ~krenmnatl.1 LJ~JV 

~....- u,:,to Jus ~mprestJmu::. \)~IJiliicauos !llmJ.uus pelo ..:re!ucr 
Jurame ·,) :;..:me)trl! Jll!~r:cr .l..:res~.;1dos J..: LllnJ mar;;e:m 
t:'-pr(:ssa -:!ln rennos ae uma D!!rcema~(:m ::muaL que 0 aeaor 
ti,arJ peno01c:un~me Je ::1cordo çom ~ua ooiltlca ~o ore ta.\J.::i 

Je JliTOS. 

.'1 Lumr,,úo d~..· 1.. r~..·dtro ,., -5° o J .1 :il)bre u saldo njo 
Jesemouls:tuo Jo :i:tJilCI:l.mc-mo. ~o:Jm:tdo J oartlr J~ 
óO dtas Ja data c.ie! as::;marur~ do I.:Oillr::uo 

..:) Lolldu .. úu d.: ('J(t1!W11,'Hru . . 

- tUJ prmunat - u emprestuno devera ::,er :llnorTizJ.do med1::mre o 
pagamento de ~6 prestaçó~s semestraiS. consecun,-as ~- tanto 
quamo possl\·el. 1guats. A pnmetra prestação devera ser paga na 
pnmetra data em que deva ser eíetuaao o pagamento áe JU!OS. 
uma 'ez transcomdos ;e~s meses contados a partir da data 
prevtsta para o desembolso tinal do emoresnmo e a ulttma ate I~ 

de outubro de :!021. 

- tio fllrn' - ~etnestrnlmeme \ ~nctdos. :!ln l 5 O~ t! 1 5 I O de c:::td.a 
ano. a pamr de 15 0-l 97. 
- r..ia Ltmunúu (h: u·C:ciun - ,emestralmeme '~nc1da.. nas mesmas 
datas ~snpuladas para o pagamento dos _1uros 

- dr.:vu.:.,.,,, J,. mvu:'-út) c 'u.m .. ·rvt,iio !.!'-'""' L'SS ..t.200.000 00 
1 quatro m!ih<les e duzentos m!l dolares norte·amencanos 1. em 
prestaçóes tmnestr.lls e. tanto auanto poss" e!. 1 ~uats. lll~'tessando 
na conta do .:redor mdependentememe J~ sohcttaçào do 
~utuano. 

Para~rrafo I" - do valor do tinancuunento >< desnnara a 
quanna de L'SS ~.200.000 00 I quatro 1ntlhões e duzentos mtl dolares norte· 
amencanos 1. para atender Despesas de lnspeçào e Superc1sào Gerai do credor 
Essa quanna sera desembolsada em prestaçóes tnmesrr:us e. tanto quanto 
posSI\~L :;;ua1s. m~'rC"::i:i.lndo 11a -:.111tJ uo nedor mdep~ncenrememe J..: 
'lO!lCitJÇJO Jo \ lH[ll:tflü 

P:Irat..'Tar·o : · ~ JS datas o:!::iUmuad::ls pora reoa~<Jmemo poderjo ~r:r 

prorro~J.C.Js oarJ. :n~nt~r ..:Qrrelacao l'-'m .:1 c:fet!\ a llJ.ta de Jssmarura do contrato 

\rt. '° F~ea a ?.epubi1ca Federama do Brasti autonuda a conceder 
~aranna a operaçào de credito e~temo de que trata o Arttgo I desta resoluç:io 

.-\rt. J"' .-\ contratação da operação Je credito a que se retere o art ! ' 
devera ~fetl\·ar-se no prazo max1mo Jt! ~.lO 1qumhemos I! quarenra1 J1as. 
contados ca data aa publ1caçao desta Resoluçào 

-\rt. 4" Esta Res01uc:io e11tra em "~orna data de sua publicação 

Sala da Comissão. em 15 de janeiro de 1997 · 

FRANCEL!NO PEREIRA: Prestdente em exerc1cio 
JOSE SERRA: Relator 

EDUARDO SUPLJCY 
JUNIA MARISE 
GERALDO MELO 
JONAS PINHEIRO 
FREITAS NETO 
JEFFERSON PERES 
GILBERTO MIRANDA 
JOSE BIANCO 
FRANCISCO ESCORC!O 
OSMAR DIAS 
BENIVERAS 
LAURO CAMPOS (vencido) 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O ex
pedrente lido vai à publicação. 

O Projeto de Decreto Legislativo n2 122, de 
1996, lido anteriormente, ficará sobre a mesa, du
rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, 11, b, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Os 
Projetas de Resolução n11s 2 a 1 O, de 1996, cujos 
pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a 
mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento 
Interno, combinado com o art. 411 da Resolução n2 

37, de 1995, do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A 

Presidência comunica aos Srs. Senadores que o Se
nado está convocado para uma sessão extraordiná
ria, a realizar-se terça-feira próxima, dia 21, às 11 h, 
destinada à apreciação do Projeto de Resolução n2 

118, de 1996, da Mensagem n2 293, de 1996, do 
Ofício n2 S/97, de 1996, da Mensagem n2 308, de 
1996, do Projeto de Lei da Câmara n2 61, de 1996 -
Compelementar (n2 172/93, na Casa de origem), e 
do Projeto de Lei da Câmara n2 64, de 1996 (n2 

7.865186, na Casa de origem). 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - So

bre a Mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N2 59/97 

Brasília, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL, os Deputados Ushitaro Kamia e 
José Teles para integrarem, respectivamente como 
titular e suplente, a Comissão Especial Mista desti
nada a apreciar a Medida Provisória n2 1.563, de 31 
de dezembro de 1996, que "dispõe sobre a incidên
cia do imposto de renda na fonte sobre rendimentos 
de beneficiários residentes ou domiciliados no exte
rior". Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL 

OFÍCIO N2 65/97 

Brasília, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Anivaldo Vale e 
Enivaldo Ribeiro para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 

destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.562, 
de 19 de dezembro de 1996 que "define diretrizes e 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências". Em substituição aos ante
riormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 66/97 

Brasília,<15 de janeiro de 1997 
S~nhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Adylson Motta e 
José Rezende para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.561, 
de 19 de dezembro de 1996 que "regulamenta o dis
posto no inciso VI do art. 42 da Lei Complementar n2 

73, de 1 O de fevereiro de 1993; dispõe sobre a inter
venção da União nas causas em que figurarem, 
como autores ou réus, entes da administração indi
reta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a 
Lei n2 8.197, de 27 de junho de 1991, e a Lei n2 

9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providên
cias•. Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Odelmo Leão, Líder do 
Bloco PPBIPL 

OFÍCIO N2 67/97 

Brasília, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Paudemey Aveli
no e Ricardo lzar para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.532, 
de 18 de dezembro de 1996 que "estabelece incenti
vos fiscais para o desenvolvimento regional e dá ou
tras providências·. Em substituição aos anteriormen
te indicados. 

Atenciosamente, - Odelmo Leão, Líder do 
Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 68/97 

Brasília, 15 de janeiro de 19~ I 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Arnaldo ,... 'a de 
Sá e Gerson Peres para integrarem, respectiVamen
te como titular e suplente, a Comissão Especial Mis
ta destir 1.da a apreciar a Medida Provisória n2 1.533, 
de 18 o..: dezembro de 1996 que "extingue créditos 
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oriundos de contribuições arrecadas pelo instituto 
Nacional do Seguro Social- INSS, no valor e condi
ções que especifica e dá outras providências·. Em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 69/97 

Brasllia, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Moacyr Andrade 
e Darei Coelho para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.534, 
de 18 de dezembro de 1996 que "dispõe sobre o nú
mero de Cargos de Direção e Funções Gratificadas 
das Instituições Federais de Ensino Superior e dos 
Centros Federais de Educação Tecnológica, e dá 
outras providências". Em substituição aos anterior
mente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL 

OFÍCIO N2 70/97 

Brasília, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados João Pizzolatti e 
Osmar Leitão para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.560, 
de 19 de dezembro de 1996 que "estabelece crité
rios para a consolidação, a assunção e o refinancia
mento, pela União, da dívida pública mobili~ria e ou
tras que especifica, de responsabilidade dos Esta
dos e do Distrito Federal e dá outras providências". 
Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL 

OFÍCIO N2 71/97 

Brasllia, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Fetter Júnior e 
Cunha Bueno para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.535, 
de 18 de dezembro de 1996 que "dispõe sobre o 
Plano de Carreira dos servidores do Banco do Bra
sil, e dá outras providências". Em substituição aos 
anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 72/97 

Brasllia, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Silvemani Santos 
e Gerson Peres para integrarem, respectivamente, 
como titular e suplente a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.511-6, 
de 9 de janeiro de 1997 (convalida a MP n2 1.511-5), 
que "dá nova redação ao art. 44 da Lei n2 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição 
do incremento da conversão de áreas florestais em 
áreas agrícolas na região Norte e na parte norte da 
região Centro-Oeste, e dá outras providências". Em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 73/97 

Brasília, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados João Ribeiro e 
Severino Cavalcanti para integrarem, respectiva
mente, como titular e suplente a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n2 

1.508-13, de 9 de janeiro de 1997 (convalida a MP 
n2 1.508-12196), que "concede isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição 
de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumen
tos, dispõe sobre período de apuração e prazo de 
recolhimento do referido imposto para as microem
presas e empresas de pequeno porte, e estabelece 
suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, 
acondicionadas para venda a granel, dos estabeleci
mentos produtores e dos estabelecimentos equipa
rados a industrial". Em substituição aos anteriormen
te indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 74/97 

Brasllia, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, o Deputado Basílio Villani para 
integrar, como titular, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.507-
15, de 9 de janeiro de 1997 (convalida a MP n2 

1507-14/96), que "dispõe sobre medidas de fortaleci-
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menta do Sistema Financeiro Nacional e dá outras 
providências". Em substituição ao anteriormente in
dicado. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO Nº 75/97 

Brasília, 15 de janeiro de 1 997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB!PL, os Deputados Valdomiro Meger 
e Ari Magalhães para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1522-3, 
de 9 de janeiro de 1997 (convalida a MP n2 1522-
2196), que "altera dispositivos da Lei n11 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, Lei n2 8.460, de 17 de setem
bro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências". Em substituição aos ante-
riormente indicados. ' 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

OFÍCIO N2 78/97 

Brasília, 15 de janeiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Gerson Peres e 
Mário Cavatlazzi para integrarem, respectivamente, 
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n2 1.524-3, 
de 9 de janeiro de 1997 (convalida a MP n2 1.524-
2/96}, que "dispõe sobre a extinção de cargos no 
âmbito da Administração Pública Federal direta, au
tárquica e fundacional, e dá outras providências". 
Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

O SR PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da 
Távola. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francis
co Escórcio. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral, que dispõe de 20 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já há algum 
tempo, suponho que há alguns meses, ocupei esta 
tribuna para, em discurso longo, falar sobre a paz no 
Oriente Médio. Lembro-me que, àquela altura, trazia 
eu a entrevista de um rabino, mostrando a dificulda
de que seria, após o assassinato de Rabin, chegar
se a uma conclusão fácil. Vieram as eleições em Is
rael .e a eleição do candidato <Benjamin Netanyahu 
dava a idéia de que não se concretizaria aquele in
tento. 

O que é interessante verificar agora, Sr. Presi
dente, é o fim da ocupação militar de Hebron. De
pois de trinta anos controlando a cidade, os solda
dos de Israel, conforme noticia a imprensa, descem 
a bandeira nacional e começam a desmontar o res
pectivo quartel-general. 

Esta é uma das manchetes:"Fim da Ocupação 
Militar de Hebron". A declaração mais significativa foi 
feita pelo Primeiro-Ministro israelense, quando afir
mou que a retirada será concedida antes do início 
do Shabbath, que, como todos nós sabemos, é o 
chamado repouso semanal judeu. 

Isso, a partir da aprovação do acordo celebra
do na última quarta-feira pelo Primeiro-Ministro Ben
jamin Netanyahu e pelo Presidente da Autoridade 
Nacional Palestina, Yasser Arafat, que esteve em vi
sita ao Brasil, notadamente ao Congresso Nacional, 
já declarando a todos nós essa perspectiva, ou seja, 
que 80% do território de Hebron ficarão sob controle 
palestino. 

Esse noticiário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, vem a propósito das palavras do Embaixa
dor Ronaldo Mota Sardenberg, Secretário de Assun
tos Estratégicos da Presidência da República, pro
nunciadas na reunião de ontem da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional do nosso Sena
do. Como a reunião não foi secreta e a exposição se 
deteve ao longo de doze laudas, pareceu-me da 
maior oportunidade que trouxesse seu conteúdo 
para o plenário, como também para as notas do Diá
rio do Senado Federal. Portanto, requeiro a V. E~. 
após os comentários que farei em tomo da palestra, 
que determine a publicação na íntegra do conteúdo 
da participação brasileira na Conferência Amigos do 
Líbano, realizada em Washington, em 16 de dezem
bro de 1 996, e que é o resultado dessa palestra. 

Por que me animo a fazer os comentários em 
derredor dela? Em primeiro lugar, porque o Brasil foi 
o único dos países latino-americanos convidado a 
participar do evento. Esse fato se deu não apenas 
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pelos laços tradicionais, conforme ressaltou o Minis
tro Sardenberg, que nos unem ao Líbano, mas tam
bém pelo crescente espaço -e é bom que isso fique 
registrado - em credibilidade que o Brasil vem ga
nhando no cenário internacional. 

Colho da manifestação do eminente Embaixa
dor Sardenberg alguns aspectos altamente impor
tantes. 

O primeiro deles, Sr. Presidente - devo decla
rar que desconhecia -, é que o Brasil detém, dentro 
do seu espaço territorial, a maior população de ori
gem libanesa do mundo, o que demonstra que os la
ços históricos do Brasil com o Líbano chegam a fir
mar o apoio do Governo brasileiro ao reerguimento 
daquele País. 

Disse também o Embaixador Sardenberg que a 
sua participação na Conferência, que foi realizada 
em Washington, sob a presidência do Primeiro-Mi
nistro do Líbano, Sr. Rafik Hariri - e aqui destaco 
também a presença de um repreSentante do Senado 
Federal, o Senador Romeu Tuma, designado pelo 
Presidente José Samey, uma vez que de origem li
banesa-, teve como final um realce sobre a questão 
libanesa. 

O Secretário Sardenberg destacou a moção 
aprovada por todos nós aqui, no Congresso, com re
ferência à questão libanesa e a irrestrita solidarieda
de que foi expressa ao povo do Líbano, para a sua 
reconstrução, reconciliação nacional e libertação de 
invasões estrangeiras. 

Salienta o Embaixador Sardenberg - e esta é 
uma outra circunstância que me trouxe à tribuna -
que as principais intervenções durante a Conferên
cia foram, em resumo, as seguintes: os Estados Uni
dos declararam que a ajuda norte-americana chega
rá a US$21 milhões, sendo US$12 milhões para aju
da ao desenvolvimento; US$6 milhões em créditos 
para a agricultura e US$2 milhões para a universida
de americana de Beirute. 

Se considerarmos o estrago feito na chamada 
Guerra do Líbano e o distanciamento que o mundo 
manteve do Líbano, inclusive alguma responsabili
dade indireta de potências estrangeiras, vamos che
gar à conclusão de que essa ajuda é pouca. 

Mas a União Européia declarou que o pacote 
para o qüinqüênio de 1996 ao ano 2.000 será da or
dem US$1 ,5 bilhão. Ou seja, com isso, fica mencio
nada a necessidade do equilíbrio das contas gover
namentais e o aprofundamento do ajuste macroeco
nômico. 

A França, através do seu Chanceler, anunciou 
a abertura adicional de uma linha de créditos para 

cooperação bilateral no valor de 1 bilhão de francos, 
ou seja, US$200 milhões, que, comparada à quantia 
que será doada pelos Estados Unidos, é infinitamen
te maior. 

A própria Rússia diz que seguirá ajudando o Lí
bano através de iniciativas como cooperação univer
sitária, treinamento de pessoal e obras de engenha
ria civil, sobretudo na parte de recuperação de estra
das e pontes. 

. A Comissão Européia, através do seu Vice
Presidente, anunciou um pacote de US$90 milhões 
para a reforma da administração pública libanesa. 

O Canadá anunciou pacote de CN$400 milhõ
es, sendo CN$200 milhões em ajuda direta e 
CN$200 milhões em linhas de crédito. 

A Itália mencionou a sua ajuda e continua di
zendo que o fará também em projetas de forneci
mento de água e energia, mas sem destacar novas 
iniciativas. 

A Alemanha respondeu com a ajuda de 30% 
da ajuda concedida pela União Européia e anunciou 
programas adicionais no valor de DM$86 milhões, 
além de outras utilizações em meio ambiente e re
cursos humanos. 

A Arábia Saudita, através do seu Ministro do 
Comércio, anunciou uma ajuda no valor de US$50 
milhões para 1997. 

Dentre os demais participantes, o Japão, com 
US$1 milhão em ajuda humanitária; US$120 milhões 
para projeto de fornecimento de água; cursos de 
treinamento técnico e pequenos empréstimos para 
ONGs; o Kuwait, com US$160 milhões em fundo 
para projetas hídricos; a Holanda entra com coope
ração técnica, consultaria e ajuda a crianças desa
brigadas; a Noruega doará US$2 milhões para proje
tas humanitários, além da abrir linhas de crédito 
para exportação; o Reino Unido, a Suécia e os Emi
rados Árabes também participam, assim como insti
tuições internacionais como o Banco Europeu de In
vestimentos, o Banco de Desenvolvimento Islâmico 
e o Banco Mundial. 

O Brasil também não ficou fora dessa ajuda. 
Ainda que ela não seja revelada em termos de quan
tia tão alta e tão significativa quanto os montantes 
de dólares aqui citados, o Brasil ficou de dar a coo
peração da sua experiência no tratamento significati
vo em termos de paz. 

Tudo isso, Sr. Presidente, demonstra a credibi
lidade que o Brasil vem tendo no cenário internacio
nal, sobretudo nas relações de diplomacia. Quero 
aqui destacar - e o faço com justiça - o trabalho que 
o ltamaraty, através do Chanceler Luiz Felipe Lam-
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preia, vem desenvolvendo. Vejo no plenário um 
membro da Comissão de Relações Exteriores, o 
eminente Senador Nabor Júnior. e ambos podemos 
confirmar o cuidado. a cautela com que, no panora
ma internacional, as nossas relações diplomáticas 
têm sido consideradas, desenvolvidas, deixando 
para trás aquela famosa diplomacia de punhos ren
dados que não levavam o Brasil a nada. 

Hoje, como estamos verificando, o Brasil parti
cipa, como o único país latino-americano - faço 
questão de ressaltar mais uma vez, o único dos paí
ses latino-americanos - convidado a participar da 
Conferência Amigos do Líbano que aconteceu em 
dezembro do ano passado. 

O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex' um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito 
prazer, eminente Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Ess~ esforço que a co
munidade internacional está desenvolvendo para 
ajudar a reconstruir o Líbano é realmente dos mais 
louváveis, e a atuação do Brasil na conferência reali
zada em Washington recentemente foi das mais 
destacadas, porque, como disse V. Ex', fazendo alu
são à palestra de ontem do Embaixador Sardenberg 

· na Comissão de Relações Exteriores, ele detém a 
i maior colônia libanesa de todos os países da Améri-
1 ca Latina e, talvez, do mundo inteiro. Sabemos que 
o Líbano, há mais de 30 anos, estava envolvido 
numa sangrenta guerra civil de cunho ideológico, re
ligioso, etc. Trata-se de um país que tem grandes 
afinidades com o Brasil, um país que era considera
do a Suíça do Oriente Médio. Esse esforço das na
ções, da comunidade internacional e de todos nós, 
brasileiros, de ajudar no soerguimento, na reconstru
ção do Líbano merece encômios. Espero que, com 
isso, não só o Líbano seja reconstruído para voltar a 
ser aquele grande país que foi, mas também que a 
paz no Oriente Médio, com esse tratado celebrado 
entre a Autoridade Palestina e o Primeiro-Ministro de 
Israel, resulte duradoura para aqueles povos, que 
tanto têm sofrido com a guerra e também com atos 
de terrorismo, dos quais tomamos conhecimento por 
intermédio do noticiário da imprensa. Quero louvar o 
pronunciamento que V. E~ está fazendo, ressaltan
do a importância desse documento que foi lido on
tem pelo Ministro Ronaldo Sardenberg na Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Sena
do da República. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. 
Ex', Senador Nabor Júnior, e quero reafirmar que as 
palavras do Embaixador Ronaldo Sardenberg, não 

só pelo novo aspecto trazido à reunião da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas so
bretudo pela importância de que o assunto se reves
te, demonstram que uma nova era se inaugurou na 
Comissão, sob a Presidência do nosso colega Sena
dor Antonio Carlos Magalhães. 

As palavras que a Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional ouviu ontem do Secretá
rio de Assuntos Estratégicos, conforme V. Ex' bem 
co"mprova, não poderiam fica-r confinadas apenas 

· àquele espaço físico, sem virem para o plenário. 
Por isso, quando tratamos de guerra e paz- e 

no Brasil jamais houve essa cisão entre libaneses, 
judeus. sírios, árabes, aqui todos formam uma co
munidade única, onde não existem brigas, onde os 
rabinos, os ortodoxos e aqueles que são mais libe
rais, membros de quaisquer dessas correntes vivem 
em paz -, eu posso dar o meu testemunho, porque o 
Embaixador de Israel no Brasil, o Diplomata Yaacov 
Keinan, desde que aqui chegou, fez questão de de
clarar à Comissão de Relações Exteriores a sua luta 
para que essa paz chegasse a bom termo. Certa fei
ta, após as eleições israelenses, eu próprio dizia da 
minha preocupação ao ver que tinha sido eleito um 
cidadão que se opunha àquelas teses defendidas 
pelo grande Yitzhak Rabin e por Shimon Peres -
ambos trabalhistas-, e ele me disse que o povo de 
Israel faria com que o novo Primeiro-Ministro, Benja
min Netanyahu, chegasse a um bom termo. 

O que eu trago também para o bojo do meu 
discurso são as palavras do Ministro de Israel, trans
mitidas pela TV israelense e publicadas na imprensa 
brasileira: 

... para garantir o processo de paz, "era 
necessário antes reforçar e melhorar o acor
do sobre Hebron· que herdou dos trabalhis
tas Shimon Peres e Yitzhak Rabin ... ." 

Como todos nós sabemos, Yitzhak Ra
bin foi assassinado em 1995. 

E diz o atuallíder judeu, de direita: 

"Sei que muitos israelenses e estran
geiros manifestaram impaciência e não en
tenderam por que insistimos em defender 
nossos interesses, mas acredito que hoje 
entendem melhor que, para chegar à paz 
com segurança, é necessário firmeza, calma 
e paciência.· 

E acrescento, Sr. Presidente, que todos nós 
sabemos como se pode entrar em uma guerra, mas 
não como dela será a saída. 
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Hoje, o mundo inteiro haverá de se congratular, 
primeiro, com as palavras que para aqui transportei, 
do nosso Embaixador Sardenberg, de que a confe
rência Amigos do Líbano mostrou que o mundo intei
ro está voltado para a reconstrução de um País que 
anteriormente era tido como de tanta originalidade 
que, de um lado, se poderiam assistir espetáculos 
como os de alta qualidade montados em Paris, e, de 
outro, espetáculos originais da sua terra, dos seus 
atos, dos seus costumes. Tudo isso veio abaixo 
numa derrocada terrível numa guerra da qual todos 
nós temos uma parcela de culpa, sobretudo os gran
des organismos internacionais, porque deixaram 
que, ao longo de mais de 15 anos, ela fosse tendo 
um crescendo que arrasou um país tão notável, co
nhecido no Oriente Médio como um país que reunia, 
como dizia ainda há pouco, as belezas da França 
ampliadas pelas suas próprias. 

Por isso mesmo, numa hora em que se chega 
à paz, posso afirmar: se a guerra'é um instante que 
leva um país ao confronto, a paz é a forma mais pre
cisa para se dizer que a vitória foi alcançada. 

Quero, Sr. Presidente, reforçar o requerimento 
que dirigi a V. E~ no início desta minha interferên
cia: que faça determinar a publicação, no Diário do 
Senado, das palavras do Embaixador Ronaldo Mota 
Sardenberg e dê conhecimento ao Ministério das 
Relações Exteriores, na pessoa do seu Chanceler, 
Luiz Felipe Lampreia, da manifestação com que aco
lhemos a atuação do ltamaraty nessa chamada reu
nião da Conferência dos Amigos do Líbano. Desejo 
também que a próxima viagem de S. Exll àquele 
país seja coroada de êxito. 

A par disso, Sr. Presidente, que também sejam 
transcritas as palavras que li e que foram publicadas 
no jornal Correio Braziliense de hoje. 

Com isso, encerro, dizendo a todos nós, brasi
leiros, que jamais fomos voltados para a guerra, que 
continuemos desenvolvendo a paz. Sem ela, ne
nhum país terá tranqüilidade para vicejar, ser vitorio
so e dizer aos seus nativos: ·Aqui estamos, a paz 
está feita, a vitória está garantida". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

FIM DA OCUPAÇÃO MILITAR 

Depois de 30 anos controlando a cidade, solda

dos de Israel descem bandeira naaonal e começam a 

desmontar quartel-general 

Hebrom (Cisjordânia)- O primeiro-ministro israelense Ben

jamin Netanyahu anunciou ontem que a retirada parcial do Exérci

to israelense de Hebron deve ser concluída ainda hoje. 

'A retirada será concluída antes do início do Shabbat', o 

repouso semanal judeu, que nesta época do ano começa às 16h 

(1 2h de Brasilia) de hoje, declarou o primeiro-ministro afirmando, 

no entanto: ·se algo der errado, o faremos no sábado à noite'. 

Os soldados de Israel desceram a bandeira nacional e co

meçaram a desmontar o quartel-general, dando ~nlcio ao fim de 

30 anos de controle israelense nesta cidade. A partir de agora a 

base será da força de segurança palestina, de 400 homens. 

Em meio a neve e a uma chuva torrencial, máquinas do 

Exército levantavam barreiras de cimento no acesso principal da 

base situada numa colina, enquanto militares embarcavam em 

caminhões móveis, caixas de água e antenas, além de outros 

utensilios. 

A partir da aprovação do acordo firmado na madrugada de 

quarta-feira por Benjamin Netanyahu e pelo presidente da Autori

dade Nacional Palestina, Yasser Arafat. 80% do território de Het

bron ficarão sob controle palestino. 

Discussão 

o pacto foi o tema principal ontem dos debates do Parla

mento israelense. Netanyahu discutiu asperamente com membros 

de seu próprio partido Likud, que se sentiram traídos por ter ele 

aceitado alguns pontos do acordo rejeitados anteriormente. 

'Que diferença há entre nos e o trabalhismo? O que diret

mos aos nossos eleitores·. perguntou o deputado UZi Landau. ·o 
que faremos se os palestinos declararem sua independência? 

Como poderemos detê-los?", disse seu colega Reuven Rivlin. 

Netanyahu disse que o acordo acertado era 'melhor, pois 

prevê uma comunidade judia em Hebron que possa prosperar. Na 

região central desta cidade de 130 mil palestinos vivem cerca de 

500 colonos judeus e mais seis mil no assentamento de Kirayat 

Art>a nas cercanias de Hebron. 

Interrogado sobre se o seu partido, Ukud, abandonou a 

ideologia do "Grande Israel", respondeu: 'Não foi o Ukud que mu

dou de ideologia, foi a realidade que mudou'. 

Direita Dividida 

O acordo sobre Hebron, o primeiro condufdo entre a direita 

israelense (no poder) e os palestinos, criou um enorme abismo 

entre Netanyahu e uma parte de seu próprio setor politico. 

Netanyahu teve que enfrentar a cólera dos radicais da di

reita. Sete ministros. de um total de 18, votaram contra o acordo, 

enquanto 1 1 ministros o aprovaram. 

Estas graves discordâncias dentro da direita ficaram evi

dentes quando o ministro de Ciências. Benny Begín, membro do 

Likud e filho do líder histórico da direita, Menahem Begim, renun

ciou. 

'Não posso aceitar a idéia de cedermos uma parte do 

Eretz Israel (o Israel das fronteiras bíblicas)', declarou Begin, que 

representa a fidelidade ao dogma do 'Grande Israel". 
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A aprovação do pacto por parte do Parlamento israelense 

foi garantida, por causa do partido trabalhista aos acordos de paz, 

já que Netanyahu encontrou resistências dentro do próprio Ukud. 

Entre os palestinos o debate também não foi menos tenso. No 

Conselho Legislativo da cidade de Ramalá, alguns delegados de

nunciaram que não receberam cópias do acordo. 

NET ANY AHU DISSE 

QUE CUMPRIU METAS 

Jerusalém - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Ne

tanyahu, afirmou ontem ter alcançado as metas de saneamento 

económico e 'correção das deformações do processo de paz' 

que havia estabelecido para os pnmeiros seis meses de governo. 

Numa entrevista coletiva transmitida em horário nobre pela 

rádio e TV israelense, Netanyahu disse ainda que, para garantir o 

processo de paz, 'era necessário antes reforçar e melhorar o 

acordo sobre Hebron' que herdou dos trabalhistas Shimon Peres 

e Yitzhak Rabin, este último assassinado em novemoro de 1995 

pelo extremista judeu Yigal Amir em Telavive. 

Netanyahu disse ainda ser necessário levar em conta os 

fatos, dificuldades e perigos inerentes-à realidade para agir de 

mateira responsável na área económica e na condução do pro

cesso de paz. 
'Por isso, quando disse que respeitaria o Acordo de Oslo, 

ressaltei que não ignoraria suas debilidades e falhas de seguran

ça, especialmente em relação à nossa retirada de Hebron', escla

receu. 

'Quero esclarecer que não abandonamos a cidade, mas 

efetuamos uma nova retirada dela, ficando com aquelas partes 

onde as comunidades judias existiram, existem e continuarão 

existindo', ressaltou. 

Paciência 

'Não digo que não existem perigos depois das melhoras 

que incorporamos. mas afirmo que temos feito tudo o possível 

para afastá-los e reduzi-los ao máximo', disse Netányahu, ale

gando que o novo acordo 'também é bom para os palestinos por

que da mais S&gurança a ambas as partes·. 

'Estes são os motivos pelos quais o governo apoiou o 

acordo ontem (na quarta-feira) e pelos quais o Par1a.nento- estou 

convencido- irá aprová-lo hoje (ontem) à noite. Com ele. pen::orre

mos um caminho complexo e crudal cujo objetivo é alcançar a paz 

com segurança com os palestinos'. frisou o lfder direitista judeu. 

'Sei que muitos israelenses e estrangeiros manifestaram 

impaciência e não entenderam por que insistimos em defender 

nossos interesses, mas acredito que hoje entendem melhor que, 

para chegar à paz com segurança, é necessário firmeza, calma e 

paciência.' 

'Devo dizer também que falta capacidade para rebatqr as 

difíceis criticas de dentro e de fora', concluiu o primeiro-ministro 

ao salientar que pretende propor aos palestinos 'um acordo digno 

de autogoverno, mas sem as atribuições de soberania que pos

sam por Israel em perigo'. 

Veicules em conformidade com o Proconve. Os 

valores em reais serão calculados pela taxa comercial 

de venda da moeda americana no dia do pagamento. 

O Sr. Jefferson Péres - deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Na
borJúnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A solici
tação de V. E~ será atendida, Senadqr Bernardo 
Cabra!, na forma do Regimento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda, que falará por 20 minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, uma opção clara sobre o papel estraté
gico que queremos desempenhar no mundo é condi
ção preliminar para o Brasil se tomar a grande Na
ção que todos almejamos. Para tanto, é necessário 
que tenhamos uma nítida percepção de que papel é 
esse e uma vontade férrea de investir-se nele. Isso 
inclui, obrigatoriamente, a definição de políticas de 
desenvolvimento de nossa sociedade a curto, médio 
e, sobretudo, longo prazo. 

Destaque-se, desde logo, quE:. um dos setores 
básicos do desenvolvimento sustentado deste País 
é o da energia. Sem ela, nada se produz nas cida
des ou nos campos, e o planejamento de sua explo
ração e distribuição se faz a longo prazo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um Brasil so
berano e energeticamente independente no século 
XXI precisa ser pensado e decidido já. Essas deci
sões incluem o que queremos fazer com uma fonte 
de energia tipicamente brasileira: o álcool carburante 
de cana-de-açúcar. 

A partir de uma cultura tradicional como a da 
cana-de-açúcar, o Brasil criou, nos anos 70, um pro
~rama alternativo e original de geração de combustí
vel: o Proálcool. 

Apesar da crise econômica que já nos atingia, 
reagimos ao choque petrolífero com uma política in
dependente e audaciosa, implantando em escala na
cional o Proálcool. Tomamo-nos, assim, o primeiro 
País equipado, no campo automotivo, com uma frota 
verde, conforme o vocabulário ecologicamente cor
reto de nossos dias. 

Hoje, produzimos safras gigantescas de 270 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar, da qual 
extraímos: o álcool hidratado, que move uma frota 
de 3,5 milhões de veículos; o álcool anidro, que mis
turamos à gasolina para economizar petróleo; o açú
car, para consumo interno e para exportação; o ba
gaço de cana, com o qual geramos energia elétrica 
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para as usinas e destilarias produtoras dos deriva
dos de cana. 

Iniciamos também agora o aproveitamento da 
levedura seca da cana, de alto valor protéico. Se
gundo estudos da Secretaria de Assuntos Estratégi
cos, administrar cinco gramas de levedura por dia à 
alimentação da população escolar custaria R$1 por 
grupo de mil crianças e supriria suas carências pro
téicas diárias. 

A queda relativa do preço do petróleo, após os 
surtos altistas dos anos 70, fizeram com que o 
Proálcool perdesse algo de sua importância estraté
gica no curto e no médio prazo. 

Problemas no abastecimento e na distribuição 
do álcool hidratado para a frota de veículos circulan
tes fizeram com que esse combustível perdesse 
muito do brilho que angariara aos olhos do grande 
público. A conseqüência foi uma expressiva queda 
da produção atual de veículos a álcool, depois de ter 
chegado a ser de 85% do total próduzido em alguns 
dos anos da década de 80. 

O mundo utiliza hoje, como principal fonte de 
energia motriz, o combustível fóssil, cujos horizontes 
de esgotamento são projetados para algo em tomo 
do ano 2050. Ainda que essa previsão não se confir
me e nos beneficiemos de mais algumas décadas, 
essa é uma fonte de energia fadada à extinção, por 
não ser renovável. 

Assim sendo, o problema da geração de ener
gia com matérias primas alternativas coloca-se des
de já. Investigar sua viabilidade, desenvolver tecno
logia, baratear custos e tomar os produtos economi
camente viáveis demanda tempo, esforço de pesqui
sa e recursos humanos e financeiros. Exige, portan
to, uma decisão firme da sociedade em favor do pro
jeto e uma política segura, continuada e coerente de 
governo. 

Isto é o que se está devendo ao Proálcool, 
uma remobilização da sociedade e uma política de 
governo que reagregue as torças produtivas em tor
no desse projeto. 

Nos Estados Unidos, pesquisa recente mostrou 
que 75% dos americanos acham que o País precisa 
reduzir sua dependência do petróleo importado. 
Desse universo, 90% apóiam os esforços para o de
senvolvimento de energias renováveis alternativas 
ao petróleo. Por torça dessa mobilização, os ameri
canos têm hoje um programa de produção de álcool 
a partir do milho, que já alcança o equivalente a 40% 
do nosso Proálcool. 

França e Japão também desenvolvem seus 
programas de combustíveis alternativos. A Suécia 

experimenta em Estocolmo uma frota de 350 ônibus 
movidos a óleo diesel misturado com 15% de etanol 
de batata. São programas que trabalham, por en
quanto, apenas com a redução do consumo de deri
vados de petróleo, adicionando-lhes combustíveis 
de fontes renováveis. O Brasil, todavia, já tem 35% 
da sua frota de carros rodando com combustível 
100% renovável. 

É verdade que o programa cresceu à força de 
incentivos governamentais, como os subsídios para 
o álcool anidro e para o álcool hidratado. Até aí nada 
de excepcional, já que em todo o mundo todos os 
grandes programas de forte alcance sócio-económi
co são alavancados num primeiro momento por ma
ciços investimentos estatais. 

Todo esse esforço resultou num quadro que 
hoje se mostra algo contraditório. Na safra 
1995/1996, já encerrada, o Brasil produziu 13,32 mi
lhões de toneladas de açúcar e 12,67 bilhões de li
tros de álcool anidro e hidratado. No perfodo 
1996/1997 está prevista uma nova safra recorde, 
confirmada pela colheita e processamento já feitos. 

Infelizmente, essa supersatra não se dá com 
uma produção de cana bem distribuída em toda a 
área de cultivo. A produtividade na região Centro-Sul 
é 2,3 vezes maior que no Norte-Nordeste - setenta 
e seis toneladas de cana por hectare contra trinta e 
três no perfodo 1992/1994. Mais uma vez o Brasil 
mostra sua face de deseauilfbrio estrutural entre o 
Sul e o Norte. Urge corrigir tais disoaridades regio
nais, dando ao Norte-Nordeste condições de elevar 
sua produtividade a níveis semelhantes aos das ou
tras regiões, para que alcancemos equilíbrio no de
senvolvimento social. 

Segundo a publicação gerada no seminário in
ternacional •o álcool e a nova ordem económica so
cial", ocorrido em junho do ano passado na Câmara 
dos Deputados, o parque sucroalcooleiro do Brasil 
possui 346 indústrias, entre destilarias produtoras de 
álcool, usinas produtoras de açúcar e unidades mis
tas, produzindo simultaneamente -açúcar e álcool. 
Desse total, apenas dezenove por centro desfrutam 
de situação financeira normal. As demais encon
tram-se em situação delicada, sendo que quarenta e 
uma delas estão desativadas. 

Mais uma vez o Brasil mostra como setores es
tratégicos de sua economia podem ser conduzidos 
de forma precária e instável e, mesmo assim, produ
zir resultados alentadores para o País. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, um sub
produto importante do processamento da cana é o 
seu bagaço, utilizado como combustível para a gera-
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ção de energia elétrica das próprias usinas. De acor
do com a Associação da Indústria do Açúcar e do 
Álcool do Estado de São Paulo, já há, naquele Es
tado, 12 usinas que são cc-geradoras de energia, 
junto com a Companhia Paulista de Força e Luz, 
remuneradas a preços que variam de US$19 a 
US$35 por megawatt-hora. Parte do empresariado 
da região argumenta que só por remuneração da 
ordem de US$70 por megawatt-hora é que o setor 
sucroalcooleiro poderá absorver tecnologias mais 
eficientes de geração de energia. É esse um ponto 
óbvio no qual os centros de pesquisa deste País 
podem se associar com a indústria para buscar 
baratear os custos e aperfeiçoar a tecnologia de 
geração de eletricidade a partir do bagaço de 
cana. 

Pelo que se vê, a indústria da cana é extraor
dinariamente produtiva no nosso Brasil. Os even
tuais desequilíbrios no Proálcool podem, decerto, 
ser resolvidos política e adminrstrativamente. Os 
setores produtivos diretamente interessados no 
programa e o Governo, gestor das políticas e das 
opções estratégicas adotadas para o futuro do 
Brasil, querem e podem fazê-lo. Em suma, a Na
ção brasileira como um todo assim o deseja e ar
dentemente espera. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a inser
ção definitiva do álcool carburante na matriz energé
tica brasileira é uma questão de definição do modelo 
de desenvolvimento que queremos para nosso País. 
O mundo já se manifesta pela utilização intensiva de 
fontes de energia ditas limpas. O Brasil desenvolveu 
uma delas: o álcool de cana-de-açúcar. 

O álcool é caro somente em relação à gasolina 
que se pode produzir nas condições de hoje. Se ele 
exige subsídios julgados demasiado elevados, a 
ponto de serem em grande parte retirados, como in
dicam as Portarias de n11 64 do Ministério da Fazen
da e de n2 114 do Ministério das Minas e Energia, 
pois que se trabalhe para baratear seus custos, já 
que a gasolina não é eterna e a lavoura de cana 
pode ser renovada. 

O Brasil investe milhões de reais na formação 
de mão-de-obra qualificada para a pesquisa tecnoló
gica. Que se façam convênios com as universida
des, com os centros de pesquisa e com os produto
res do setor sucroalcooleiro para melhorar a produti
vidade das regiões que ainda não alcançam os índi
ces desejados. Que se financie o investimento em 
novas tecnologias e equipamentos para tal fim. 

O desenvolvimento de fontes não poluentes de 
energia é algo vital para um país do porte e da im-

portância do Brasil no tabuleiro mundial. Não pode
mos ficar à mercê da instabilidades do mercado de 
petróleo. Temos que zelar pela melhoria de nossas 
condições ambientais, antes que os efeitos e custos 
de sua degradação sejam insuportáveis para nossa 
população. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, se os 
vinte anos de existência do Proálcool não foram ain
da suficientes para que ele atingisse sua maioridade 

_ plena e, portanto, independência do apoio governa-
. mental, sobretudo dos subsídios, está na hora de 
pensarmos todos juntos em uma saída para dar-lhe 
essa autonomia. Esse não é um programa que deva 
ser medido apenas pelos seus fatores econômicos. 
Seus componentes sociais e estratégicos são tão ou 
mais relevantes que os puramente econômicos. 

Não podemos abandonar um programa que 
movimenta ao redor de R$9 bilhões por ano, empre
ga cerca de um milhão de pessoas no campo, gera 
energia automotiva e elétrica e, ainda, produz ali
mentos como o açúcar e a levedura. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, ontem votei contrariamente ao pro
jeto que pretende retirar das pessoas seus órgãos 
caso elas anteriormente não tiverem deixado claro 
que não aceitam tal retirada. 

Entendia e entendo que as vítimas do ato de 
retirada de órgãos serão os pobres e principalmente 
os homens e mulheres do interior. Primeiro, porque 
não tomarão conhecimento da lei e, se tomarem, 
não terão como se autodefenderem. Há uma quanti
dade imensa de pessoas que nem sequer têm Car
teira de Identidade. Como fariam constar, numa Car
teira de Identidade que não têm, o fato de que não 
aceitam que tirem seus órgãos depois de sua mor
te? Mas o Senado da República avaliou que devia 
aprovar. 

Faço hoje um apelo público ao Presidente da 
República no sentido de que Sua Excelência pare 
cinco ou dez minutos de pensar em reeleição e exa
mine o veto a esse artigo que, a meu ver, invade a 
privacidade, invade o direito da pessoa ao seu pró
prio corpo. Esse projeto foi apreciado ontem pela 
Câmara dos Deputados, que disse "não". Não se 
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pode nem dizer que o Congresso votou; foi o Plená
rio do Senado que aprovou. Só o Senado aprovou. 

A Srl Emília Fernandes- V. Ex'l me concede 
um aparte, Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Com muita 
alegria, nobre Senadora Emília Fernandes. 

A Sr« Emília Fernandes - Senador Epitacio 
Cafeteira, com grande respeito ao posicionamento 
que V. Exi expressa em relação a essa matéria, 
quero dizer que, por ocasião da ampla discussão 
que a mesma suscitou, manifestamos nossa opinião, 
que é contrária à de V. Exª. Mas peço o aparte não 
para retomar essa discussão, porque, a meu ver, ela 
aconteceu de forma ampla nas duas Casa do Con
gresso, mas para tecer alguns comentários. Quando 
o projeto nasceu, aqui, no Senado, esta Casa apro
vou-o por unanimidade, até de forma diferente e 
bem mais rigorosa do que a que foi aprovada ontem 
após ter retomado da Câmara dos Deputados. Em 
relação ao apelo que faz V. Exit ao Presidente no 
sentido de que Sua Excelência pare de pensar em 
reeleição para vetar o projeto- o que não desejo-, 
acredito que o Presidente vai promover ampla dis
cussão, vai talvez aperfeiçoar e estabelecer um pra
zo para a regulamentação. Quero ilustrar, citando 
um pinga-togo de --nal Estado àe Minas, que diz 
assim: 

"O Ser •.do aprovou a doação automá
tica de óraãos: o Governo pretere aprovar a 
doação automática de votos para a reelei
ção". 

Então, Minas manifestou. através do seu jornal, 
o mesmo pensamento de V. Exª. Realmente, o País, 
neste momento, deveria ter a sensibilidade de aten
der às inúmeras manchetes de jornais, as quais ver
sam sobre mortes que estão ocorrendo em determi
nados setores, invasões e problemas de repasses 
de verbas para a saúde. Hoje, por exemplo, repre
sentantes de hospitais irão ao Ministério pedir o re
passe das verbas que estão atrasadas desde maio 
do ano passado. Quer dizer, temos muitos assuntos 
que poc;eriam estar sendo discutidos com tanta von
tade como esta sendo feito com a questão da reelei
ção. Peço desculpas a V. Exª, porque certamente 
prejudiquei seu raciocínio ao aparteá-lo, mas achei 
que era importante somar meu pensamento sobre a 
fonna como está sendo tratada a reeleição no País. 
Obrigada. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço seu 
aparte, nome Senadora Emília Fernandes. V. Ex'l, 
em momento algum, atrapalha o meu raciocínio. V. 
Ex" é uma das oessoas que. de certa forma, somam 

ao meu raciocínio idéias às vezes convergentes, às 
vezes, divergentes, mas sempre com muito brilhan
tismo. 

Todavia, nobre Senadora, criou-se uma situa
ção inusitada até em português. Se olharmos os jor
nais de hoje, encontraremos, por exemplo, na pri
meira página de O Estado de Minas, que V. Exl' ci
tou: "Doação de órgãos agora é obrigatória". Nunca 
ouvi falar em doação obrigatória. Como V~ Exl' men
cionou com relação à reeleiçãO; voto a favor de ree-

. léição também está se tomando obrigatório. Mas 
preocupo-me mais com a doação obrigatória. Gosta
ria de entender o termo "doação obrigatória". 

Isso não acontece somente com o jornal de Mi
nas. O jornal O Globo anunciou: "Doação de órgãos 
não exigirá mais autorização". Então, não é preciso 
que a pessoa faça a doação. Na Folha de S. Paulo 
de hoje lê-se: "Projeto cria doação obrigatória de ór
gãos". Esses são os títulos. 

Estamos diante, senão de um impasse, pelo 
menos de uma situação inusitada, de uma "doação 
involuntária". É como, mais ou menos, o voluntário 
designado. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Exl' 
um aparte, nobre Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Ouço, com 
muita alegria, o aparte do nobre Senador Jefferson 
Péres, que é um dos autores desse projeto de doa
ção obrigatória. 

O Sr. Jefferson Péres - Em primeiro lugar, 
faço uma retificação ao que disse a Senadora Emília 
Fernandes, que, aliás, entendo. S. Exª se louvou em 
registro no Senado, que aproveito para retificar. Não 
foi aprovado por unanimidade, porque votei contra. 
Aliás, o Senador Bernardo Cabral também. Há enga
no nos registras do Senado, tanto, nobre Senadora, 
que fui autor, quando da tramitação inicial no Sena
do, de uma emenda modificando o art. 42 , rejeitada 
pelo Relator Lúcio Alcântara. Sou coerente e desde 
o início fui contra a chamada doação presumida. Ob
serve, nobre Senador Epitacio Cafeteira, que os de
fensores da doação presumida partem do pressu
posto de que há milhões de doadores em potencial 
que se omitem e não declaram que doariam seus ór
gãos. Assim estabeleceu um dispositivo no projeto, 
tomando obrigatório ao Poder Público fazer ampla 
campanha de divulgação para explicar que aquele 
que não declarar será doador. Ora, nobre Senador 
Epitacio Cafeteira, pergunto-lhe: se existem milhões 
de doadores em potencial desinformados, por que 
não se obrigar o Poder Público a fazer a mesma 
campanha publicitária explicando e conclamando 
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aque1es cue auerem fazê-!o a declarar. ao mesmo 
custo t:nance!ro? Querem inverter as coisas. Então, 
aas duas uma: ou não existem esses tais doadores 
:>m ooter.ciai - tanto que, ontem. ouvi um médico 
declarar na Globo que, nos cinco países que adota
ram esse sistema, não houve aumento expressivo 
da oferta-. ou então é realmente um argumento fal
so de quem quer apenas lançar mão de órgãos da
queles desinformados pobres que, por omissão invo
luntária, não declararão e terão seus órgãos extirpa
dos. Ontem, um jornalista da revista Veja perguntou
me se havia perigo de algum parente seu ter os ór
gãos extirpados. Respondi-lhe: "Não, seu parente, 
com certeza, não, porque se ele não declarar, e os 
médicos quiserem extirpar seus órgãos, quando o 
senhor se apresentar como jornalista da revista 
Veja, opondo-se, não vão tocar no seu parente.· No 
entanto, não sei coMo farão com o favelado do Rio 
de Janeiro. Não sei se o tratamento será o mesmo. 
Certamente não será! Muito obngado pelo aparte 
que me concedeu. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço o 
aparte. nobre Senador Jefferson Péres, e quero adu
zir algumas palavras. Vamos conferir o que disse V. 
Exi;!. 

Em primeiro lugar, o homem do interior, por 
maior que seja a campanha - e isto eu já disse -, 
não tem seauer o documento de identidade para 
nele dizer aue não quer que seus órgãos sejam to
mados. Não vou dizer que ele será doador, porque 
doador nmguém será por essa lei, já que ela obriga 
todos a aoar, queiram ou não. Então ninguém fará 
doação, mas verá seus órgãos serem tomados. 

Como no interior não há transplante, veremos 
surgir r:: comércio de órgãos; haverá agentes de ór
gãos. cem !sopor e gelo, para trazer correndo, do in
terior para as cidades grandes, os órgãos, para sal
var vidas ou oara vendê-los muito caro. Isso é algo 
:nuito sério e oreocup::mte. 

Não sei o que faria se, ao receber a notícia de 
'1Cidente com um parente meu, eu fosse ao hospital 
B descoorisse lá que já lhe tiraram os órgãos. Não 
sei o que eu taria, mesmo que essa lei já estivesse 
2ancionada e em vigor. Tenho a impressão de que 
~ometena um crime, porque não aceitaria que se 
servissem dos órgãos de meu parente sem ter a cer
teza de que ele realmente havia morrido. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex
um aoarte, nobre Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Ouço com 
orazer o nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Epitacio Cafeteira, é claro que não quero mais discu
tir o problema da votação. Isso é assunto superado, 
mas não posso deixar de debruçar-me sobre os co
mentários que V. Ex- acaba de tecer em '110 jo 
seu discurso, que é o problema da linguagem. V. EY.' 
tem razão: o problema dessa chamada doaçã:... de 
órgãos padece de um vfcio de origem no sistema ju
rfdico. No instituto jurfdico da doação, pode-se fazer 
uma doação sob condições, mas o Estado não pode 

· interferir diretamente naquilo que é um património 
seu, para obrigá-lo a fazer doação. E não há um pa
trimónio tão grande, tão valioso, maior do que a 
vida. Na hora em que V. Ex11 desfruta do que é seu, 
do seu direito à vida, e quer fazer uma declaração 
de que, por morte sua, tais órgãos serão doados, 
está usando, de maneira absolutamente correta, o 
chamado instituto jurídico da doação. Foi uma forma 
espontânea sua de querer fazer isso. Quando leio 
na imprensa que o Estado fará, agora, a chamada 
doação obrigatória, sinto que há um choque entre o 
termo "doação" e o termo "obrigação". Quem doa, 
doa alguma coisa; quem se doa, está dando parte 
sua para alguém. Agora, imagine essa última refe
rência que V. Ex- fez de um parente seu, o que não 
seria capaz de levá-lo a uma construção ilegal! V. 
Ex- se rebela e vai impedir. E aí alguém dirá que o 
Senador Epitacio Cafeteira está se insurgindo contra 
um preceito legal; logo S. Ex-. um homem que ela
bora leis! Veja a que situação se pode chegar num 
país - e af cabe bem a frase - onde se confundem 
alhos com bugalhos. 

O SR. EPrrACIO CAFETEIRA- Nobre Sena
dor Bernardo Cabral, agradeço-lhe o aparte. Veja V. 
Ex- que teremos outros problemas maiores. Por 
exemplo, quando algum de nós tiver um parente em 
um hospital e o médico disser que o paciente já teve 
morte cerebral e V. Exll não concordar e pedir uma 
junta médica para ratificar se realmente houve morte 
cerebral! Vamos ter muitos conflitos! Nobre Senador, 
o Brasil é um país onde a liberdade de religião é as
segurada pela Constituição, da qual V. Exi foi Rela
tor, nobre Senador Bernardo Cabral. A Testemunha 
de Jeová não aceita sequer receber sangue de ou
trem, tampouco tirá-lo. O católico, que acredita na 
ressurreição como uma forma natural, preserva o 
corpo porque a esperança é de que haverá a ressur
reição, que o corpo se levantará qual Láze.ro. Como 
ele vai ressuscitar sem os rins, sem o ffgado, sem os 
olhos, sem o coração? Os que acreditam nisso se
quer aceitam a cremação! De repente, somente o 
Senado - volto a repetir - resolveu que o Estado 
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pode dispor do corpo das pessoas. O Senado vai le
var cons1go essa marca. essa mancha. A Câmara 
dos Deputados não concordou, mas o Senado disse 
que queria e que podia. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permita-me V. 
Exª um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Sena
dor José Eduardo Outra. sei que V. Exa é um dos au
tores da chamada doação obrigatória. Ouço, com 
prazer. o aparte de V. Exª até pe!o contraditório. 

O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador 
Epitacio Cafeteira, ontem tivemos um amplo debate 
sobre esse assunto. Respeito a posição daqueles 
que são contrários ao projeto aprovado. Mas não 
concordo com a utilização de argumentos baseados 
não nos fatos, não no que foi aprovado, mas nas 
versões. Lamento que alguns meios de comunica
ção tenham colocado, em manchete, que o Senado 
aprova doação obrigatória. Gost9-ria que V. Ex<~ ci
tasse onde a lei diz que é obrigatória a doação e em 
que sentido protestantes e católicos ficarão impedi
dos de axpressar a sua convicção religiosa. A lei es
tabelece o princípio da doação para a pessoa maior 
de idade, é bom frisar isso! Ouvi comentários ontem 
dizendo que as crianças que saírem de casa volta
rão cheias de cicatrizes, porque se lhes retiraram ór
gãos. A lei diz. explicitamente, que é só para pes
soas maiores de idade. No caso de pessoas não 
responsáveis, é necessário autorização do pai ou da 
mãe. A grande questão é que, hoje, apesar de a 
grande maioria da população, conforme indicam 
pesqwsas feitas pelo próprio Ministério da Saúde, 
ser a favor e se dispor a doar os órgãos, não o faz 
em função da burocracia e até da omissão. Hoje, a 
realidade é que a omissão favorece a morte. A partir 
da aprovação do proJeto, a omissão vai favorecer a 
vida. Repito: nenhum ponto da lei estabelece obriga
toriedade de doação ou que isso afetará as convic
ções reiigiosas ou filosóficas de quem quer que seja. 
Muito obrigado. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Nobre Sena
dor José Eduardo Outra, V. Exª discorre olhando o 
lado do autor. V. Ex9 reconhece que a desinforma
ção e a burocracia dificultam o doador. Pois a desin
formação e a burocracia evitarão a retirada de órgã
os daqueles que não querem que isso aconteça. V. 
Exª apenas fez com que a burocracia e a desinfor
mação facilitassem a retirada de órgãos. A situação 
é a mesma. Há desinformação e burocracia, e vai 
continuar existindo. E pior, V. Exª, que é de um Es
tado do Nordeste como eu, sabe que mais da meta
de da população rurai não tem Carteira de ldentida-

de. E se não a tem, onde deve estar escrito se con
corda ou não com os dizeres da lei? Ele, mesmo 
que não tenha informação, mesmo que queira en
frentar a burocracia, não tem a Carteira. Este Sena
do, na última eleição, concordou em mudar a lei que 
proibia que se votasse com o Título de Eleitor. que 
hoje é título ao portador, sem a Carteira de Identida
de. 

O Sr. José Eduardo Outra- Senador Epitacio 
Cafeteira, permita-me um outro--aparte? 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Senador José 
Eduardo Outra, deixe-me ao menos concluir o meu 
raciocínio. 

V. Exs votou a favor da mudança da lei, para 
que se votasse sem Carteira de Identidade, porque 
reconhece que a maioria dos habitantes do imenor 
não tem Carteira de Identidade. E agora V. Ex<~ quer 
achar que o homem do interior tem a Carteira de 
Identidade para defender a integridade do seu cor
po?! 

O Sr. José Eduardo Outra- Senador Epitacio 
Cafeteira não quero achar isso. O projeto diz que, no 
caso de pessoas não identificadas, não se lhes pode 
extrair órgãos. Se a pessoa não tem nenhuma iden
tificação, ela não está inserida na lei, mesmo que 
existam realmente 50% de brasileiros sem identifica
ção. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Sena
dor, acolho o aparte de V. Exs, mas V. Exª está ten
tando sofismar. 

O Sr. José Eduardo Outra - Sofismar não, 
está expresso na lei. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Sena
dor, uma pessoa não identificada não é a mesma 
coisa que não ter identificação. Há pessoas que não 
têm Carteir3 de Identidade e são identificadas. Aí V. 
Exs está sofismando. Por exemplo, uma pessoa que 
foi atropelada, que não tinha Carteira no bolso e que 
ninguém reconheceu, ela fica como não~identificada. 
Uma pessoa sem identificação é outra coisa: ela não 
tem é Carteira de Identidade. 

O Sr. José Eduardo Outra - Nesse caso, o Es
tado, se quiser, já pode fazer sem autorizar. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Quero que fi
que bem claro que o meu voto foi contrário. O Sena
do assumiu sozinho a responsabilidade. Não teve o 
respaldo da Câmara dos Deputados. A responsabili
dade é do Senado. 

Sr. Presidente, uso da palavra não porque te
nha receio de que me tirem os órgãos - para m1m 
tanto faz como tanto fez, se meus órgãos puderem 
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ajudar a salvar alguma vida não há problema; mas 
talo em defesa daqueles que não podem optar. 

Apelo ao Presidente da República para que 
vete esse artigo, que, no mínimo, é mais autoritário 
do que o próprio Regime Militar de 1964. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jefferson Péres- Reporto-me aos Se
nadores José Eduardo Outra e Roberto Freire. Pode 
não se falar em doação obrigatória, concordo com V. 
Exi, porque a lei não obriga ninguém a doar, mas se 
pode falar em violência contra a vontade da pessoa, 
contra o direito da pessoa. Todos concordam que, 
apesar da campanha de divulgação que se fará, mi· 
lhões de brasileiros neste País continuarão desinfor
mados. Isso é evidente, não há quem possa negar! 
Haverá sempre milhões de brasileiros desinforma
dos, e serão das classes D e E, que são os mais po
bres. A classe média, geralmente, é bem informada. 
Muito bem, Senador José Eduardo Outra, quantos 
desses desinformados, que não querem doar, mas 
não irão declarar por desinformação, ao morrerem, 
terão seus órgãos extirpados contra a sua vontade -
não manifestada - e contra a vontade dos seus fa
miliares? Pergunto a V. Ex1 e ao Senador Roberto 
Freire: isso é urna violência ou não é? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço o 
aparte do Senador Jefferson Péres. 

Ouvi, ao passar aqui, o nobre Senador Roberto 
Freire dizer que o regime militar agora serve para 
tudo. Acho que o regime militar, que combati durante 
todo o tempo, tinha pelo menos a coragem de mos
trar a cara e de dizer: ·o povo não vota; não quere
mos que o povo vote; vai ser no colégio eleitoral.· 
Fazia as coisas e deixava claro que fazia - e eu 
combatia. Não fazia de conta que era democracia; 
não fazia de conta que era o povo que mandava; 
não submetia o povo à mídia, como hoje estamos 
submetidos. 

Não existe mais esquerda nem direita neste 
Pafs: o que existe é o poder, e o poder, tenho certe
za hoje, Sr. Presidente, é como uma droga: quanto 
mais se usa, mais se depende dela. O poder vai 
sendo levado assim: é a primeira reeleição, depois 
vem a segunda, como Fujimori, e depois não se 
sabe quando se instalará novamente uma democra
cia. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. encerro 
minhas palavras apelando para o Presidente da Re
pública, no sentido de que Sua Excelência, sociólo-

go que é, examine o quanto existe de afronta à dig
nidade da pessoa humana num projeto que transfor
ma doação em obrigação. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao Senador Roberto Freire, para uma 
comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. ROBERTO FRBRE (PPS-PE. Para 
· Uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, não 
vou responder a esse assomo de orfandade da dita
dura que prolifera hoje no País, de pessoas insus
peitas. Não pelo malufismo atual, mas pelo passado 
de luta contra a ditadura, como, por exemplo, o Se
nador Epitacio Cafeteira; mas alguns também por 
suas posições atuais: o Presidente do PMDB, Depu
tado Paes de Andrade; o Senador Ademir Andrade, 
enfim, pessoas que estão vinculadas à luta demo
crática, esquecidas de que lá não se discutia doação 
de órgãos - a tortura cuidava muitas vezes at~ de 
matar. 

É incrível como se quer perder memória neste 
País, e se perde memória inclusive bem recente, 
nem é de um passado longínquo; é de algo que se 
aprovou e que parece que não se sabe que aprovou, 
porque se esqueceu, e se vai para uma campanha 
em que ninguém está levando em consideração con
cretamente o que se aprovou. 

O próprio Senador Bernardo Cabral fica afir
mando que alguém está se despreocupando com a 
questão da doação e a sua vida. Ninguém está dis
cutindo aqui o problema da vida: está se discutindo 
o que se faz com aquilo que foi declarado morto. Em 
relação a isso, pode-se optar pela forma de enterrar, 
ou de cremar; permitem-se várias opções em rela
ção ao cadáver, inclusive por questões filosóficas. 
Está-se aqui regulamentando algo em relação ao ca
dáver, na morte cerebral, e não em relação a pes
soas vivas. Regulamentou-se algo que hoje já exis
te; não se mudou nada em relação à questão dos 
testemunhos, da presença de médicos fora dos 
transplantes, do acompanhamento de médicos de 
família; não se mudou nada nos procedimentos que 
hoje já são adotados na questão da doação para 
transplantes das pessoas que são declaradas mor
tas do ponto de vista cerebral e que podem, por isso 
mesmo. ser doadoras para transplante, porque não 
é um morto qualquer. Existem técnicas do ponto de 
vista da medicina, e que estão aqui perfeitamente 
respeitadas: estavam na legislação anterior, ainda 
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vigente, e ficarão na legislação posterior, se essa for 
aprovada. 

O único ponto que temos que discutir - e la
mento que isso esteja sendo feito de forma profun
damente equivocada - é a respeito da questão da 
desinformação que algumas pessoas começaram a 
alegar. Apareceu um médico dizendo que é contra 
porque é um problema cultural. Mas claro que é. 
Toda cultura terá que ser discutida em função dessa 
nova realidade, através da intervenção do Poder Pú
blico, dos formadores de opinião, da mídia, porque é 
interessante lembrar que a vacinação se faz, inclusi
ve, hoje, atendendo e atingindo toda a população 
que necessita da vacina, por conta de um bom pro
grama de informação, inclusive para os setores D e 
E, ou número e nome que se queira dar aos setores 
menos informados. Esses são atendidos pela vaci
nação em massa no Brasil e, portanto, poderiam ter 
informação em massa do que hoje significa doação 
dos órgãos para transplante após 'a morte. 

Vem um médico e fala da questão cultural; vem 
um outro e fala que os hospitais não estão prepara
dos. Mas não estamos discutindo isso: estamos ape
nas estabelecendo que, ao invés de a doação se fa
zer por declaração expressa do cidadão, a não-doa
ção é que necessitará de declaração expressa do ci
dadão. É única e exclusivamente isso e mais nada. 
E isso não significa nenhuma violência. Não tem que 
confundir com ditadura. Não se tem que discutir ins
titutos de doação: tem que se discutir o que se vai 
fazer com um cadáver que teve morte cerebral ates
tada por médicos com responsabilidade- aliás, ou
tro ponto abordado aqui irresponsavelmente, como 
se os médicos brasileiros fossem assassinos, homi
cidas e criminosos, como se a lei não tivesse res
guardo algum, nenhuma prevenção, como se ela 
não tivesse todo o cuidado técnico, como tem hoje e 
que se mantém. Não podemos cair nesse tipo de 
discussão. 

Vamos esclarecer a população, a opinião públi
ca. Esse papel também é nosso, educadores que 
somos. Ao votarmos a lei, não podemos dar guarida 
a determinadas posições que anunciam efeitos, que 
são evidentemente constrangedores, e que criam 
posições contrárias a um procedimento que é um 
avanço, que coloca o Brasil contemporâneo do sé
culo XXI nessa questão. São pessoas que estão vei
culando preconceitos e, o que é pior, desinformação, 
numa instituição que deveria ser o órgão maior da 
informação legislativa, da formação de condutas e, 
claro, da educação política e democrática do povo 
brasileiro. 

Não podemos, então, cair nesse tipo de discur
so. Não vamos perder a memória, como muitos es
tão perdendo, em relação à ditadura, uma memória 
que foi de ontem, num projeto aprovado ontem e 
que, portanto, precisamos ler para não esquecer. 

Muito obrigado. 
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 

peço a palavra, já que fui citado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior} - Conce-

• do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, 
para uma explicação pessoal. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quanto à dita
dura, quero dizer, talvez relembrar alguns esqueci
dos, que perdi dez anos de direitos políticos com a 
suspensão, tive o meu mandato cassado, perdi rneu 
lugar de professor na Faculdade de Direito. Quanto 
à ditadura, acho que dei a minha contribuição. 

Não discuti, Sr. Presidente, aliás, no aparte ~ai
vez não tenha sido honrado com a audiência que 
sempre tributo ao eminente Senador Roberto Freire, 
devidamente no aparte que fiz ao Senador Epitacio 
Cafetei;a. Eu disse que não discutia mais a matéria, 
porque o assunto já tinha sido decidido. O que eu 
queria alertar era para a publicação nos jornais so
bre o instituto jurídico da doação. Foi apenas isso. 

De modo que acho que S. Ex1 , o Senador Ro
berto Freire, cometeu um equívoco a meu respeito. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Então, gostaria de 
dizer que retiro, se for má interpretação. A interpre
tação má foi minha, não foi de V. E~. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. S. 
Ex1 dispõe de vinte minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, no dia de 
ontem, uma comissão composta pelos Senadores 
Ademir Andrade, Sebastião Rocha e por mim; pela 
Senadora Marina Silva; pelos Deputados Geraldo 
Pastana, Pedro Wilson e Gervásio Oliveir;=~· pelo rep
resentante do Ministério da Justiça, Hum,·Jrto Spin
doia; pelo Dr. Franklin Costa, da Procuradoria-Geral; 
pela Srª Otnia Sampaio, do Incra; e pela jornalista 
Memélia Lúcia Schiel, conforme designação do Pre
sidente José Samey e do Presidente da Câmara dos 
Deputados. seguiu em avião da FAB para Ourilândia 
do Norte, no sul do Estado do Pará, cidade próxima 
de Tucumã, para verificar in loco o ocorrido no d1a 
13 de janeiro último, quando, por volta das 9h da 
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manhã. três trabalhadores - Antonio de Souza Bar
"OS. ae 38 anos; Antonio Ferreira Filho, de 29 anos; 
e josé Júlio Rodrigues, de 36 anos - foram mortos 
'JUando estavam na Fazenda Santa Clara. 

Pudemos ali constatar, tanto na Fazenda Santa 
Clara. que visitamos, como pelo relato do Prefeito da 
cidad3, Romildo Veloso, do PSDB, e pelo relato que 
ouvimos, na Câmara Municipal, de inúmeros repre
sentantes dos trabalhadores, bem como de Verea
dores e de autoridades locais, que há uma intranqüi
lidaae muito grande na região, pelo fato de o Gover
no estar demorando tanto para tomar medidas que 
possam significar a verdadeira realização da reforma 
agrária. 

Esses três trabalhadores, Antonio de Souza 
Barros, Antonio Ferreira Rlho e José Júlio Rodri
gues, segundo todas as informações levantadas, 
não estavam propriamente fazendo parte de um mo
vimento organizado; segundo pudemos averiguar, 
estavam indo àquela fazenda, simplesmente porque 
tinham recebido notícia de que poderia haver a parti
lha de lotes, uma vez que lhes chegara a informação -
de que o Incra estaria por realizar a desapropriação. 

O proprietário da fazenda, Edvair Vilela Quei
roz, que já em outros episódios mostrara um tipo de 
J.titude que não condiz com a de quem queira paz e 
justiça social em nosso País, já havia feito ameaças 
-=m relação ao que poderia fazer com trabalhadores. 
::mbora médico, com uma profissão para salvar vi
das, as informações são no sentido de que o seu ge
rente. José Mariano Neto, havia contratado seguran
ças, que agiram com extrema violência contra esses 
trabaihadores que foram achados no matagal, no 
meio da floresta e em pântanos, crivados de balas, 
atiradas praticamentE à queima-roupa. 

Sr. Presidents. seguranças que estejam prote
gendo a prooriedade, naturalmente, poderiam aler
tar, até atirar nara o alto. Quando ingressamos na 
sede da fazenda. tivemos grande preocupação com 
o número dB cac:1orros bravios que ali se encontra
vam, entre :les. um fila brasileiro. Todos tivemos 
cuidado em ~hr _Jar próximo ao local. 

Ora, E:. natural que uma pessoa queira proteger 
~ sua propriedade. É natural que um fazendeiro 
queira estar alerta com relação a intrusos. Mas não 
2 preciso atirar, como que numa emboscada, contra 
três trabalhadores, extremamente simples, o que pu
demos constatar pelos depoimentos que tivemos a 
.)Oor.unidade de ouvir pessoalmente. perante a rep
·ss•.:iitante do Ministério Público, a Promotora de 
· · -· · - LUcíneide do Amaral Cabral e as viúvas de 
· :s dcs trabalhadores mortos. 

Vou ler o depoimento das duas esposas. para 
que todos possam ter idéia ae auem eram esses tra
balhadores. Primeiro. o de Valdelice Alves dos San
tos Souza. brasileira. goiana. companheira de Anto
nio de Souza Barros. 

O Sr. Geraldo Melo- Senaaor Eduardo Supli
cy, permite-me V. Exª um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Senador Gerai
do Melo, gostaria, primeiro, de ler os deJ')oimentos. 

O Sr. Geraldo Melo- A pergunta que iria fazer 
irídepende de saber quem eles eram. Mas aguardo o 
momento que V. Exª considerar oportuno para o 
aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concederei o 
aparte a V. Exª, mas gostaria de. minimamente. rela
tar aqui os depoimentos, para que a sua oergunta 
possa contar com mais elementos. Inclusive, o Se
nador Ademir Andrade e a Senadora Marina Silva, 
que fizeram parte da comitiva que oficialmente rep
resentou o Senado, certamente contribuirão com 
suas impressões neste relato que faço, em conjunto 
com os companheiros que compuseram a delega
ção. 

Passo a ler trechos do primeiro depoimento: 

" ... VALDELICE ALVES DOS SANTOS 
SOUZA, brasileira, goiana. companheira de 
Antonio de Souza Barros.... residente... no 
setor Bela Vista. em Ourilândia, declarou 
que: no dia 13 .... por volta das 7:15 horas, o 
seu companheiro, ANTONIO DE SOUZA 
BARROS, saiu de casa dizendo que iria 
olhar uma terra na Fazenda Santa Clara 
para verificar se a mesma seria cortada, já 
que o povo estava comentando que o dono 
já estava negociando com o INCRA. e que 
não demoraria a voltar, pois no máximo às 
14:00 horas estaria em casa; que no mo
mento o mesmo portava um tacão, seu ins
trumento de trabalho, já que trabalhava em 
roças nas Fazendas. por ocasião das em
preitadas, levando consigo a bicicleta de sua 
propriedade, uma caloi poty, de cor verme
lha, cujo documento de compra do objeto se 
encontra com a mesma;" 

Gostaria de ress.1ltar, portanto. conforme todos 
os indícios, que os três trabalhadores não portavam 
armas de fogo, mas os seus facões: por enquanto, 
isso é que foi detectado. Um desses trabalhadores 
era casado com a própria servente aue trabalhava 
no fórum e que estava depondo. 

Nessa cidade relativamente peauena, Ourilân
dia do Norte, onde não há ruas asfaltadas e a princi-
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pai avenida é praticamente a única que está em bom 
estado para o tráfego de veículos, as pessoas, nor
malmente, andam de bicicleta, como era o caso des
se trabalhador. 

Continuando a leitura: 

"que o mesmo, antes de sair de casa 
com destino à citada Fazenda, saiu de casa 
por volta das 6:00 horas, para combinar com 
os seus amigos, JOSÉ JÚLIO e ANTONIO 
FERREIRA, o local aonde se encontrariam 
para seguir com destino à referida Fazenda, 
retomando logo em seguida; que após me
rendar, o mesmo saiu para o local já citado; 
que, com o passar das horas, começou a se 
preocupar, pois seu companheiro não retor
nava; que, por volta das 21 :00 horas, che
gou em sua residência uma vizinha de pre
nome MARIA, relatando para a mesma que 
o povo da cidade estava .comentando sobre 
um tiroteio ocorrido na éitada Fazenda, mo
mento em que esta pediu a um vizinho para 
que este procurasse saber se os mortos já 
haviam chegado na cidade, e que o mesmo 
verificasse se o companheiro da mesma es
tava entre os mesmos; que o seu vizinho, 
marido da sr- MARIA, saiu para verificar a 
notícia e retomou lhe dizendo que na cidade 
ainda não havia chegado nenhum corpo, e 
que deveria estar havendo um mal-entendi
do; que no outro dia, por volta das 07:30 ho
ras, resolveu procurar a mulher do Sr. JOSÉ 
JÚLIO, sr- MARIA, com o intuito de saber 
se o marido desta já havia chegado, mo
mento em que esta lhe informara que não, 
razão por que convidara referida 'senhora 
para que as mesmas fossem até a Delega
cia de Polícia para saber do fundamento da 
notícia que o povo estava comentando, so
bre um tiroteio na Fazenda Santa Clara, 
com vítimas; que, na Delegacia de Polícia, a 
escrivã disse não saber de tal acontecimen
to, aconselhando a procurarem o Destaca
mento da Polfcia Militar local; que no Desta
camento, os três militares que estavam de 
serviço lhe confirmaram a notícia, de que 
realmente tinha havido um tiroteio, mas que 
até o momento não sabiam se tinha algum 
cadáver no local, já que só poderiam ir até o 
local com ordem judicial, aconselhando para 
que a mesma aguardasse a ação policial; 
que diante de tal noticia retomou com a Sr
MARIA para casa; que no final da tarde do 

dia 14, um senhor que não saoe preciSo! . · 
nome, chegou na cidade comentando t2: 
visto um cadáver, notícia que acabou che
gando em sua casa, razão por que um rapaz 
que se encontrava em sua residência, de al
cunha "VEINHO", resolveu procurar este se
nhor para verificar a veracidade da notícia, 
retomando em seguida; que no momento 
"VEINHO" não chegou a falar. com a mes
ma, pois esta já estava bastante nervosa, 
mas ouviu o comentário deste com os vizi
nhos que se encontravam em sua casa, de 
que realmente havia um corpo e, quando o 
mesmo passou a descrever a roupa que o 
cadáver se encontrava. asta teve a certez2 
de que o corpo de que falavam era o de seu 
companheiro; que na mesma noite foi procu
rada em sua residência pelo Sr. LUCIANO, 
Oficial de Justiça, que, conhecendo a sua 
pessoa e a de seu companheiro, lhe confir
mou que infelizmente o corpo encontrando 
era do Sr. ANTONIO; que somente no dia 
15, pela manhã, foi ao necrotério do Hospital 
do Estado e viu o corpo de seu companhei
ro; que o seu companheiro nunca se envol
veu com posseiros ou invasões, e que não 
recebeu qualquer tipo de ameaça de quem 
quer que seja, e que o mesmo, no dia 13, fa
lou para a mesma que iria apenas verificar 
se realmente estavam cortando lotes na Fa
zenda Santa Clara, em companhia apenas 
de JOSÉ JÚLIO e ANTONIO FERREIRA; 
que o seu companheiro nunca se envolve'.! 
em confusões, sendo pessoa conhecida na 
cidade e sem inimigos; que até o moment~ 
não sabe do paradeiro da bicicleta em que c 
seu companheiro saiu de casa e nem do ta
cão que o mesmo portava; que o referido fa
cão possuía bainha e era relativamente bem 
conservado.· 

Sr. Presidente, Sr'is e Srs. Senadores, pam 
que possam ter uma idéia melhor, é bastante seme
lhante o depoimento de Luzimar Veloso Frasão. 
companheira de Antonio Ferreira Filho, domiciliad3. 
na Rua 1 O, n2 25, Setor Getate, que declarou: 

• ... no dia 12 do corrente mês, por volta 
de 21:00 horas, um amigo de seu compa
nheiro, que a mesma não conhece, esteve 
em sua casa e, em conversa com o seu 
companheiro, falou sobre um grilo de terra 
que estaria ocorrendo na Colônia Calça 
Amarela, pois já tinha ido ao local e pego 
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um terreno e que no local não havia proble
ma nenhum, já que havia vários posseiros, 
tendo, após a conversa, se retirado, ficando 
acertado, entre este senhor e o seu compa
nheiro, que no dia seguinte os mesmos se 
deslocariam até o local para verificação; que, 
no dia 13, por volta das 6:00 horas, seu co~ 
panheiro saiu de casa com destino a esse de
terminado local, já que o mesmo não lhe falou 
especificamente o lugar para onde iria, ape
nas lhe disse que se deslocaria para os lados 
da Colônia Calça Amarela, devendo retomar 
por volta das 18:00 horas; que seu compa
nheiro saiu sozinho de casa, dizendo que iria 
se encontrar com este amigo que esteve na 
noite anterior em sua casa; que uma das víti
mas, o Sr. JOSÉ JÚLIO, esteve em sua casa 
na tarde do dia anterior (12), oportunidade em 
que almoçou como o seu companheiro, inclu
sive ouvindo músicas, já qué o mesmo tinha 
trazido uma fita k-7 para gravar, porém, em 
momento algum, escutara, da conversa entre 
os mesmos, assuntos relacionados a qualquer 
tipo de grilo e/ou invasão; que, como o seu 
companheiro demorava a chegar, começou a 
se preocupar, porém, achava que o mesmo 
estivesse na casa de algum conhecido, nas 
Colônias; que no dia seguinte (14), foi procu
rada por uma vizinha de prenome MARIA, que 
lhe falou sobre um tiroteio ocorrido na Fazen
da do Sr. ADEVAIR; diante de tal notícia, per
guntou para referida senhora se esta Fazenda 
ficava para os lados da Colônia Calça Amare
la, ocasião em que a mesma disse não ter 
certeza, porém, que iria verificar e após,, retor
naria; que a Sr' MARIA voltou em seguida tra
zendo-lhe a notícia que não navia mais co
mentários, talvez para lhe confortar, diante do 
seu nervosismo, já que seu compant"!eiro até 
então não havia aparecido; que por volta das 
18:00 horas, um conhecido seu e de seu co~ 
panheiro, de prenome DORIVAN, chegou em 
sua casa perguntando pela mesma, ocasião 
em que a Sr' MARIA, que, no momento, esta
va em sua residência, informou para o mesmo 
que esta estava deitada e sob efeito de cal
mantes, já que seu companheiro ainda não 
havia aparecido, op:>rtunidade em que a Sr' 
MARIA entrou trazendo a notícia que infeliz
mente um dos cadáveres encontrados era do 
Sr. ANTONIO, companheiro da declarante; 
que na mesma noite, após a chegada do 

corpo de seu companheiro no necrotério do 
Hospital do Estado, dirigiu-se ao local e reco
nhecendo o coroo de seu companheiro e dos 
Srs. JOSÉ JÚLIO e ANTONIO BARROS; que 
em vida, seu companheiro jamais envolveu-se 
com assuntos relacionados a qualquer tipo de 
grilo ou invasão, muito menos o da Fazenda 
Campos Altos, e que este nunca esteve envol
vido em confusões ou recebido él!TIQaça de 

. quem quer que seja; que no momento em que 
o seu marido saiu de casa no dia 13, o mes
mo levou consigo apenas um facão, seu ins
trumento de trabalho, já que o mesmo traba
lhava em rcços nas Fazendas, por ocasião 
das empreitadas, um boné branco e uma lati
nha de trituras, pis tencionava voltar no final 
da tarde; que não sabe informar se as duas 
outras vítimas teriam participado de qualquer 
grilo ou invasão; que seu companheiro co
mentava em vida ter receios de algum dia se 
envolver com esses assuntos de invasão de 
terras, pois um dia, acerca de um mês atrás, o 
mesmo comentou com esta que esteve na Fa
zenda Campos Altos, ajudando um rapaz a 
construir um barraco, retomando no dia seguin
te, ocasião em que lhe narrou que a invaSão 
da Fazenda Campos Altos ficava dentro do 
pasto, por isso o mesmo não iria se envolver, 
para evitar confusões.· 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, relato 
essas histórias simples das viúvas para que se pos
sa ter uma idéia do que aconteceu. 

O Deputado Giovanni Queiroz, primo do pro
prietário da fazenda Edvair Vilela Queiroz, deu uma 
entrevista anteontem, surpreendente por seus ter
mos, quando disse que era favorável ao uso de ar
mas para a defesa de propriedades. V. Ex" falou de 
uma forma que nos pareceu sem critério, porque o uso 
de armas, nesse caso. envolveu a morte de trabalha
dores simples, que, como tantos outros, estão pelo 
Brasil afora, hoje, procurando uma maneira de assegu
rar melhor a sua sobrevivência, com dignidade. 

Sr. Presidente, precisamos aqui assinalar a 
gravidade dos conflitos e das mortes no campo no 
Brasil. Levantamentos da Comissão Pastoral da Ter
ra indicam que. em 1991. houve 49 mortos em con
flitos no campo, no Brasil; em 1992, 35; em 1993, 42 
e, em 1994, 36 mortos. 

Observem. Srªs e Srs. Senadores, que houve, 
em 1995. um aumento oara 41 mortes e. em 1996, 
novo aumento para 47 mortes, quase atingindo o 
mais alto nível de 1991, que era de 49 mortes. 
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Ontem, o Senador Ademir Andrade aqui ressal
tou que, no Governo Fernando Henrique Cardoso, 
estava havendo um número de mortes sem prece
dentes. Não . temos aqui o levantamento completo. 
mas, certamente, considerando dois anos seguidos, 
por biénio, neste levantamento da Comissão Pasto
ral da Terra, chegamos à conclusão de que o Gover
no Fernando Henrique está com o maior índice de 
mortes havidas em conflitos no campo, no Brasil. 

Como se não bastasse a notícia vinda do Pará, 
os jornais de hoje mostram que dois trabalhadores 
sem terra morreram e outro ficou gravemente ferido, 
em conflito ontem na fazenda Pinhal Ralo, do Grupo 
Giacomet-Marodin, Rio Bonito do lguaçu, no Paraná. 

Segundo a coordenação do Movimento Sem
Terra, no Paraná, esses trabalhadores foram mortos 
em emboscada, quando pulverizavam com herbicida 
uma área próxima ao reflorestamento da empresa. 
Trata-se de uma área que, inclusive está previsto, será 
desapropriada proximamente pelo Ministro Raul Jun~ 
mann, na chamada Fazenda Giacomet-Marodin. 

Queremos transmitir aqui o apelo do Prefeito 
Romildo Veloso, dos Vereadores tanto de Ourilândia 
de- Norte quanto de Tucumã, às autoridades para 
que elas acelerem a realização da reforma agrária e 
não demorem tanto para tomar medidas para preve
nir tragédias como as aqui descritas. 

A Srl Marina Silva - Permite-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência pediria que os aparteantes fossem breves, 
porque o tempo do Orador já está esgotado, e há 
mais de sete oradores inscritos ainda para falar. 

A Sr!' Marina Silva- Senador Eduardo Suplicy, 
tive oportunidade de, com V. Exa, o Senador Ademir 
Andrade e mais um grupo de Deputados, a repre
sentante do Incra e do Ministério da Justiça, ir até o 
local onde aconteceu mais essa chacina. As circuns
tâncias do acontecimento V. E~ apresentou muito 
bem, baseando-se no relato feito pelas esposas das 
vítimas. Eram pessoas que estavam indagando, ln 
loco, se havia a possibilidade de demarcar um peque

, no lote para &las, já que havia boatos de que os fazen
jdeiros estavam colocando as suas propriedades à dis-
1 posição do Incra e do Ministério da Reforma Agrária 
para que fossem feitas negociações para desapropria
ção. E como medida de precaução, essas pessoas es
tavam querendo dar a conhecer uma pequena área 
onde gostariam de ser assentadas. Lamentavelmente, 
aconteceu que os jagunços, a milícia particular do fa
zendeiro assassinou essas pessoas, cujo número não 
se tem ainda certo, pois familiares das vítimas, mem-

bros da CPT, da Central Única dos Trabalhadores e 
das entidades de defesa dos trabalhadores rurais di
zem que ainda há desaparecidos. Mas o que me im
pressionou foi o fato de que os familiares das víti
mas pareciam estar atônitos, anestesiados. Primei
ro, a não ser os que foram depor em juízo, se havia 
familiares das vítimas no evento na Câmara de Ve
readores, eles não quiseram se manifestar, por 
medo. As pessoas que fazem parte dos .vários pro
cessos de ocupação que existem na região, e cida-

. · dãos comuns, a não ser um rapaz, que falou algu
mas palavras, também não quiseram se manifestar. 
Parece que, no Sul do Pará, as pessoas estão fican
do anestesiadas e esboçam uma reação de paralisia 
diante dessas barbaridades. Fiquei também bastan
te assustada quando as autoridades locais, ao se re
portarem ao fato, mencionavam: "Não queremos sa
ber quem foi o culpado, não queremos culpar o fa
zendeiro, queremos apenas que o Governo Federal 
faça a reforma agrária. A nossa bandeira principal é 
que o Governo Federal faça a reforma agrária. • Mas 
é doloroso ver o nível de pressão, de capacidade 
coercitiva que os fazendeiros têm, a ponto de prefei
tos, vereadores e algumas lideranças populares di
zerem que não interessa quem matou, que o que in
teressa é que parem de matar. Considero que os 
culpados devem ser punidos e que nós devemos dar 
conta desse processo, porque é muito estranho esse 
tipo de COJ11)0rtamento em face daqueles que cei
fam a vida de pessoas. Um outro aspecto que me 
impressionou foi dizerem: ·o nosso Estado, o nosso 
município, a nossa região só aparecem como locais 
onde acontecem chacinas, e estamos cansados dis
so·. Nós, do Acre, também já dissemos isso muitas 
vezes. E a postura das pessoas de bem dessa re
gião- e, com certeza. são muitas, são milhares, por
que, graças a Deus, os bandidos ainda são minoria, 
mas com um poder de promover desgraças e danos 
muito grande - era a de dizer. "Não foram 20 pes
soas que foram mortas, foram apenas três, nós que
remos deixar bem claro. Como se, sendo apenas 
três, a barbaridade da ação diminuísse! Se fosse 
apenas uma pessoa, se fosse apenas um ferido, a 
indignação ainda deveria estar presente. Não pode
mos deixar acontecer neste País que, para que as 
pessoas esbocem algum sintoma de indignayão, de 
perplexidade diante dessas barbaridades, seja preci
so que morram 1 O, 20 ou 30 pessoas, porque, se 
morrerem apenas 3, 2 ou 1 pessoa, será como se 
não tivesse acontecido nada. Voltei muito impressio
nada com o que vi naquela região. E temos, o Sena
dor Eduardo Suplicy, o Senador Ademir Andrade, 
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que também estava lá, o Senador Sebastião Rocha 
e eu que fazer uma comissão, ir até o Ministro da 
Reforma Agrária, com os dados que o Senador Ade
mir Andrade tem, dos· fazendeiros que estão se dis
pondo a negociar, para verificar por que o Incra não 
está fazendo essas desapropriações. Muito embora 
eu deva reconhecer que algum esforço está sendo fei
to naquela região, porque criaram até uma superinten
dência especial para a questão agrária no sul do Pará. 
Então, o meu sentimento, naquele momento, foi de im
potência, de muita tristeza e de revolta quanto a alguns 
aspectos. É como eu disse na reunião: é corno se mi
lhares de brasileiros, milhões, o inconsciente brasileiro 
perguntasse: Gaim, cadê Abel? E todos nós respon
dêssemos que não sabemos. Vários irmãos nossos 
morreram em Corumbiara, em Eldorado dos Carajás, 
na Fazenda Santa Clara, no Paraná, em vários lugares 
e, a todo tempo, cada um, cada instituição responde 
individualmente que não sabe, corno que mentindo 
para si mesma, para isentar-se deJXJipa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Senadora Marina 
Silva, o que pudemos constatar ao citar a Fazenda 
Santa Clara foi que lá não estava nenhum dos possí
veis responsáveis. A ev3Sáo dessas pessoas ou mes
mo a ausência do gerente ou daqueles que ali traba
lhavam e que possivelmente estavam envoMdos, ou 
quase que certamente, pelas próprias palavras do pro
prietário da fazenda, indica que houve responsabilida
des das quais essas pessoas querem se evadir, não 
se mostrando, e, se possível, não depondo. Há um 
sentimento de que ali se pode matar e ir embora por 
um tempo, para não haver qualquer punição. E é isso 
que precisa ser mudado. Essa é a razão pela qual é 
muito importante a responsabilidade da promotoria, 
dos delegados de polícia, do Ministério da Justiça, que 
devem acompanhar a ação de investigação para que 
esses crimes não fiquem impunes. 

O Sr. Lauro campos- Permite-me V: Ex" um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Ouço V. Ex", se 
houver tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
comunica ao nobre Senador Eduardo Suplicy que o 
seu tempo já foi ultrapassado em 8 minutos, e vários 
oradores ainda estão inscritos para falar. Eu pediria a 
compreensão do Senador Laura Campos, para que o 
orador pudesse encerrar o seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. 
solicito também que sejam transcritas aqui as provi
dências que a Promotora de Justiça, Lucineide do 
Amaral Cabral, determinou com respeito à investiga
ção que precisa ser realizada, ao e, .::me do local, ao 

exame de balística e oitiva das pessoas que pode
rão trazer subsídios para a investigação. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU D/5-
CURSO: 

ESTADO DO PARÁ 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Promotoria de Justiça de Ourilàndia elo Norte 

OF. N2 001197-MP/P.J.O.N. 

llm0 Sr. 

DR. Roberto Teixeira de Almeida 

MD. Delegado de Policia Civil 

Senhor Delegado; 

OUrilàndia do Norte. 15-1-1997 

Diante dos fatos ocorridos recentemente nessa Comarca 

do OUrilàndia do Norte, tendo em vista que foram encontrados 

três cadáveres no dia 13 do corrente, na área da Fazenda Clara, 

sediada nessa jurisdição, requisito de V. s•. com fulcro, no art. 

129, VIl, da CF, c/c o art 26, VI, da Lei n° 8.625193-LONMP, c/ ain

da c/ o art. 5", 11, do CPP, a instauração do competente Inquérito Per 

lidai providenciando a fonnalização do mesmo com o cumprimento 

das diigências abaixo-arroladas, bem como, outras que julgar ne

cessárias à elucidação do ocorrido, além das já realizadas. 

I - Exame do local onde os corpos foram encontrados. 

para averiguação de possfveis Indicas que indiquem demarcação 

da área e/ ou acompamento de posseiros; 

11 - Exame de balfstica e microbalística, em todo e qual

quer armamento que vier a ser apreendido, relacionado no delito; 

III - Oitiva: dos familiares das vítimas; dos policiais milita

res que procederam no levantamento dos corpos do local; do pro

prietário da Fazenda, gerente e demais funcionários da mesma; e, 

da assistente social do Incra de Tucumã, já que segundo infonna· 

ções da mesma junto ao Tenente Rgueiredo, do 17" Batalhão de 

Xinguara, o lfder da invasão da Fazenda Campos Altos, de alcu· 

nha "Sansão•, teria lhe noticiado que um elemento da prenome 

Geraldo, alegou-lhe ter ouvido disparos de annas de fogo na 

área. procedendo, outrossim, na oitava, também, destes. 

No ensejo, apresento protestos de consideração e apreço. 

- Dr' Luclnelde de Amaral Cabral, Promotora de Justiça. 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos dezasseis dias do mês de janeiro. do ano de hum mil 

novecentos e noventa e sete, às 13:40 horas, nesta Promotoria 

de Justiça de Ourilàndia do Norte, perante a Ora. Lucineide do 

Amarai cabra!, Promotora de Justiça dessa Comarca, e o Dr. Sa· 

mir Dahá.s Jorge, Promotor de Justiça da Capital, designado pela 

Proct.Jra<loria Geral de Justiça, compareceu a Sra. Luzimar Veloso 

Frasão. brasileira, maranhense. companheira de Antonio Ferre1ra 

Rlho, professora estadual, 35 anos, portadora da Cl n° , resi· 
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dente e domiciliada na Rua 10, n° 25, Setor Getate, nesta cidade, 

a qual passou a declarar que: no dia 12 do corrente mês, por volta 

de 21 :00 horas, um amigo de seu companheiro, que a mesma 

não cxmhece, esteve em sua casa e em conversa com o seu com

panheiro falou sobre um grilo de terra que estaria ocorrendo na 

CoiOnia Calça Amarela, pois já tinha ido ao local e pego um terre

no e que no local não havia problema nenhum, já que haviam vá

rios posseiros, tendo, após a conversa, se retirado, ficando acer

tado entre este senhor e o seu companheiro, que no dia seguinte 

os mesmos se deslocariam até o local para verificação; que no 

dia 13, por volta das 6h, seu companheiro saiu de casa com desti

no a esse determinado local, já que o mesmo não lhe falou espe

cíficamente. o lugar para onde iria, apenas lhe disse que se deslo

caria para os lados da Colônia Calça Amarela, devendo retomar 

por volta de 18h; que seu companheiro saiu sozinho de casa, di

zendo que iria se encontrar com este amigo que esteve na noite 

anterior em sua casa; que uma das vftimas, o Sr. José Júlio, este

ve em sua casa na tarde do dia anterior (12), oportunidade em 

que almoçou com o seu companheiro, indusive ouvindo músicas, 

já que o mesmo tinha trazido urna fita 1<7, (lara gravar, porém, em 

momento algum, escutara, da conversa entre os mesmos, assun

tos relacionados a qualquer tipo de grilo e/ou invasão; que, como 

o seu companheiro demorava a chegar, começou a se preocupar, 

porém, achava que o mesmo estivesse na casa de algum conhe

cido, nas CoiOnias; que no dia seguinte (14), foi procurada por 

urna vizinha de prenome Maria, que lhe falou sobre um tiroteio 

ocorrido na Fazenda do Sr. Adevair; diante de tal notícia, pergun

tou para a referida senhora se esta Fazenda ficava para os lados 

da CoiOnia Calça Amarela, ocasião em que a mesma disse não 

ter certeza, porém, que iria verificar e após, retomaria; que a Sra. 

Maria voltou em seguida trazendo-lhe a notreia que não havia 

mais comentários, talvez para lhe confortar, diante do seu nervo

sismo já que seu companheiro até então não havia aparecido; 

que por volta das 18h, um conhecido seu e de seu companheiro, 

de prenome Dorivan, chegou em sua casa perguntando ,pela mes

ma, ocasião em que a Sra. Maria, que no momento estava em 

sua residência. informou para o mesmo que esta estava deitada e 

sob efeito de calmantes, já que seu companheiro ainda não havia 

aparecido, "oportunidade em que a Sra. Maria entrou trazendo a 

notfeia que infelizmente um dos cadáveres encontrados era do Sr. 

Antonio, companheiro da dedarante; que na mesma noite, após a 

chegada do corpo de seu companheiro no necrotério do Hospital 

do Estado, dirigiu-se ao local e reconhecendo o corpo de seu 

companheiro e dos Srs. José Júlio e Antonio Barros; que em vida, 

seu companheiro jamais envolveu-se com assuntos relacionados 

a qualquer tipo de grilo ou invasão, muito menos o da Fazenda 

Campos Altos, e que este nunca esteve envolvido em confusões 

ou recebido ameaça de quem quer que seja; que no momento em 

que o seu marido saiu de casa no dia 13, o mesmo levou consigo 

apenas um facão, seu instrumento de trabalho, já que o mesmo 

trabalhava em roças nas Fazendas. por ocasião das empreitadas, 

um boné branco e uma latinha de trituras, pois tencionava voltar 

no final da tarde; que não sabe informar se as duas outras víti

mas teriam participado de qualquer grilo ou invasão; que seu 

companheiro comentava em Vida ter receios de algum dia se 

envolver com esses assuntos de invasão de terras, pois um dia, 

cerca de um mês atrás, o mesmo comentou com esta que este

ve na Fazenda vampos Altos, ajudando um rapaz a construir 

um barraco, retomando no dia seguinte, ocasião em que lhe 

narrou que a invasão da Fazenda Campos Altos ficava dentro 

do pasto, por isso o mesmo não iria se envolver, para evitar 

contUsões; e como nada mais foi dedàrado, encerra-se o pre

sente termo que, lido e achado conforme, segue devidamente 

assinado. Eu, o datilografei. 

Dedarante: Luzimar Veloso Frasão 

Promotores de Justiça: Dra. Lucineide do Amarai Cabral, 

Promotora de Justiça- Sarnir Tadeu M. Oahás Jorge, Promotor 

de Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes, para 
uma comunicação urgente e inadiável, por 5 minutos. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da o~do
ra.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. quere
mos ocupar espaço desta sessão plenária de uma · 
sexta-feira para comunicar a esta Casa uma impor
tante reunião de trabalho que aconteceu ontem, du
rante todo o dia, no Ministério da Justiça. 

Participamos, juntamente com mais alguns 
Parlamentares, da abertura dos trabalhos realizados 
ontem, que contou com a presença do Ministro Nel
son Jobim, com a do Chefe da Casa Civil, Clóvis 
Carvalho, e que estava sob a coordenação da Presi
dente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
Drl Rosiska Darcy de Oliveira. Contou também com 
a presença de inúmeros representantes de entida
des governamentais, não-governamentais, conse
lhos estaduais, lideranças femininas, enfim, de vá
rias pessoas que compareceram ao Ministério para 
participar de mais uma reunião de trabalho, relacio
nada com a elaboração do documento ou do plano 
de ação nacional para a igualdade. 

Esse documento está sendo elaborado para 
que o Governo o implemente a partir deste ano, in
clusive ainda não é permitida a sua divulgação; de
verá ser lançado oficialmente pelo Governo, através 
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no dia 
8 de março de 1997. 

O documento em questão está em fase prelimi
nar e reuniu opiniões de várias entidades do País, 
inclusive de Parlamentares. Mas já podemos diZ€i 
que ele traduz, de forma consistente, as diretrizes da 
Conferência Mundial sobre os Direitos da Mulher, 
que aconteceu em Beijing; e o Brasil, como signatá-
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rio, tem o dever de implementar, com ações práti
cas, as definições lá firmadas. 

Os temas a serem abordados são logicamente 
esses que estão sendo destacados. como a questão 
do combate à pobreza, à educação, à saúde. o com
bate à violência doméstica e sexual praticada contra 
as mulheres; a questão do acesso ao poder, bus
cando inclusive a garantia dos direitos da mulher 
como os direitos humanos. 

Saliento a importância dos meios de comunica
ção nessa campanha e nesses propósitos, que não 
são e não deverão ser apenas do Governo, mas de 
toda a sociedade. 

Em relação à pobreza. sabemos que, cada vez 
mais, no Brasil, ela tem feições femininas, seja atra
vés do desemprego, dos baixos salários. da explora
ção de mão-de-obra, dos salários diferenciados e da 
falta de oportunidade ao acesso a cargos de maior 
valorização. Entendemos que há necessidade ur
gente de se buscar ações concretas nesse sentido, 
capacitando as mulheres, oferecendo-lhes oportuni
dades iguais para crédito e para programas de habi
tação. 

Em relação à educação. sabemos também que 
há necessidade urgente de se buscar trabalhar, no 
dia-a-dia, dentro das nossas escolas, nos nossos 
curriculos. com ações e programas, capacitando 
professores e transmitindo aos alunos que se deve 
pôr fim à discriminação, seja ela de gênero, de etnia, 
e até mesmo em relação a pessoas portadoras de 
deficiência. Queremos crer que a ação do Governo 
se dará, sem dúvida, também nessa direção. 

No que concerne à saúde, o Brasil está diante 
de incidências que nos preocupam e que devem 
no!'tt::a. "' ação do Governo, como, por exemplo, as 
doenças sexualmente transmissíveis como a AIOS, 
além do câncer, da gravidez precoce e da mortalida
de materna. 

Naàa melhor, tenho certeza, do que o compro
misse ao Governo de olhar para um programa que já 
existe neste País, mas que precisa ser implementa
do, estimulado; deve-se destinar-lhe recursos para 
que possa funcionar: o PAISM- Programa de Aten
dimento à Saúde Integral da Mulher. Certamente, as 
medidas também virão nesse rumo. 

Em relação ao combate à violência, sabemos 
hoje que a realidade é sem dúvida preocupante. Há 
violência física, sexual, moral e, inclusive, a violência 
doméstica, que precisa ser prevenida. Acima de 
tudo, há necessidade de que se esclareçam e se 
protejam as vítimas. Nesse sentido, é importante 
que se lembre a violência praticada contra meninas, 

adolescentes. seja no que diz respeito ao tráfico de 
mulheres, seja na questão do turismo sexual. 

Nessa linha, eu até gostaria de registrar que li, 
no jornal O Globo, de hoje, uma notícia que me dei
xou bastante entusiasmada em relação às ações 
concretas do Governo, através dos Ministérios da 
Justiça e da Indústria, do Comércio e do Turismo; in
clusive de associações, como, por exemplo, a Asso
ciação Brasileira de Indústria de Hotéis,.a Associa
ção Brasileira de Agentes de-,Viagens e o próprio 
Programa Comunidade Solidária. Enfim, essas enti
dades vão organizar e realizar, a partir do final deste 
mês, segundo os dados que estão nos jamais, um 
trabalho nesse sentido. 

O programa, sob a coordenação da sr-o Ana 
Karin Quental, visa o combate ao turismo sexual, in
clusive o slogan, segundo informação, é: "Explora
ção do turismo sexual infantil. Cuidado! O Brasil está 
de olho". O material será distribuído. Será feita uma 
ampla campanha nesse sentido. Há informações 
também de que se vai buscar reforçar a imagem do 
Brasil como um País de turismo, mas um turismo 
ecológico, cultural e, acima de tudo, respeitoso em 
relação às pessoas; pretende incluir o próprio Juiza
do de Menores, intensificando a fiscalização de mo
téis, hotéis e reprimindo a entrada de menores. 

Quero crer que as coisas começam a avançar. 
Peço ao Governo que acelere as ações e as medi
das. 

Sabemos que a questão do acesso ao poder, 
por exemplo, é matéria que também foi definida na 
própria Conferência Mundial das Mulheres. O Con
gresso Nacional tomou as suas medidas. temos o 
resultado das eleições, que foi altamente favorável; 
a presença das mulheres foi crescente, marcante. 
Mas ainda temos que buscar novos caminhos de 
participação da mulher em outros espaços do poder 
político, seja no Poder Executivo ou no Judiciário. 

Quero lembrar que a Bancada Feminina do 
Congresso Nacional fez um grande movimento no 
Poder Judiciário. Fizemos um abaixo-assinado e ti
vemos assinaturas de muitos Srs. Parlamentares, não 
só mulheres, que também entendem a nossa luta 

Queremos levar esse abaixo-assinado ao Pre
sidente da República. Pedimos uma audiência. O 
Presidente da República, até agora, nem sequer res
pondeu esse pedido, que se deu ainda no ano pas
sado. 

Lembro que é importante também se trabalhar 
para a possibilidade de a mulher ter acesso aos po
deres de decisão: executivas de partidos, Supremo 
Tribunal Federal, etc. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluindo, la
mentavelmente não vimos na imprensa, com maior 
destaque, a reunião que aconteceu ontem. Procurei 
e até encontrei muitas manchetes nos jornais em re
lação às reformas pelas quais o Brasil está claman
do: ·o Governo contra-ataca em relação à questão 
da reeleição. Mantém a votação"; "Presidente da 
Vale quer reavaliação da empresa•; "Guerra aos 
sem-tetas no DF"; "CNTE faz pesquisas em relação 
às crianças exploradas·; "UDR convoca fazendeiros 
para reação"; "Sem-terras são mortos·. Inclusive, 
ontem, no Paraná, houve a execução de duas pes
soas e há mais uma ferida. 

As execuções estão acontecendo por este 
País. Entidades, como a UDR, estão convocando 
para a reação; o Congresso Nacional chama para 
uma convocação extraordinária com a finalidade de 
se votar um elenco de matérias - até hoje não vota
mos nem 1% delas. A reeleição é o que está toman
do conta das manchetes; a bargánha, a compra, en
fim, é o que temos visto. No entanto, as questões 
sociais importantes, as reformas, como a tributária e 
fiscal, estão paradas. Há manchetes assim: "Servi
dor fica sem aumento de salário até julho". Quer di
zer, para umas questões, as ações são rápidas: ou 
se mata, ou se força, ou se pressiona, ou se coloca 
que, por exemplo, o PMDB deve quase 150 cargos 
ao Governo e, portanto, tem que votar favoravel
mente à reeleição ou cair das bases de sustentação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que aconte
ceu ontem no Ministério da Justiça deve tomar-se 
fato real neste País, como o são as manchetes de 
mortes, de assassinatos e de reações. 

Esse era o registro que eu gostaria de fazer 
para que, a partir daqui, possamos continuar acom
panhando o plano do Governo que vai ser lançado 
no dia 8 de março. Acima de tudo, queremos ver, no 
concreto, na prática, as ações referentes ao comba
te à desigualdade da mulher. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Artur da Távola. S. 
E~ dispõe de 20 minutos. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA {PSDB-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, estamos a 
viver um momento de grande intensidade polftica, no 
qual, como é hábito, as ênfases ganham o espaço 
dos fatos. Os fatos aparecem todos pela sua ótica 
enfática, pela sua ótica inchada e envoltos em um 
emocionalismo natural em todos os momentos de in
tensidade polftica. 

Por isso, a meu juízo, cabe a tentativa serena, 
o mais imparcial e objetiva possível a uma pessoa 
presa a uma convicção e a um partido, neste primei
ro pronunciamento do ano de 1997. Refiro-me, evi
dentemente, ao problema político em causa, que é o 
problema da vinculação possivelmente desnecessá
ria, mas real, entre o projeto da reeleição e a eleição 
das Mesas da Câmara e do Senado. 

O caso da reeleição é típico dé Lima ênfase 
dessa natureza. Quando foi feita a Revisão Constitu
cional que não prosperou, aquela que tinha o atual 
Ministro Nelson Jobim como Relator, dentro de um 
acordo entre as partes, passou-se o mandato presi
dencial de cinco para quatro anos, com o compro
misso das forças políticas empenhadas naquele mo
mento de promover no Texto Constitucional a hipó
tese da reeleição. 

Aquela é uma das páginas mais lamentáveis 
da história deste Congresso, porque a Revisão 
Constitucional não prosperou e foi interrompida, 
após um processo de quase um ano, com apenas 
dois ou três itens votados, um dos quais esse, o que 
deixou o espectro constitucional brasileiro, na ques
tão do mandato do Presidente da República, de pé 
quebrado, imperfeito, incompleto, inacabado. 

E assim permaneceu. E dentro dessa realidade 
constitucional fragmentária, foi eleito o atual Presi
dente da República. Preliminarmente, portanto, ten
tou-se aqui reconstruir, reconstituir o Texto Constitu
cional, dando-lhe um mínimo de coerência: coerên
cia que tem muitas lógicas que se lhe podem aplicar. 
Ela tem a lógica dos quatro anos com reeleição, a 
dos quatro anos sem direito à reeleição, a do man
dato mais longo de seis anos, sem reeleição. E teria, 
mas infelizmente tal não é possível, pelo menos por 
hora, a lógica do parlamentarismo, que não tem data 
prefixada para a presença do Chefe de Governo, 
Primeiro-Ministro, dependendo essa presença exclu
sivamente do apoio do Congresso em relação a 
esse fato. 

Então, estamos diante de um quadro no qual, 
posteriormente ao fracasso daquela tentativa orgâni
ca de Revisão Constitucional - fracasso esse que 
tem muitas explicações, no momento, digamos, ino
portunas, porque tomaria o tempo principal do meu 
enfoque neste pronunciamento -, encetou-se um 
processo de reforma da Constituição. É evidente 
que tudo aquilo que puder ser feito no sentido da ob
tenção da normalidade institucional do País tem que 
ser feito, deve ser feito, é da obrigação do Congres
so fazê-lo. 
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Surgiu, então, o problema. Esse problema veio 
imbricado com o que seria a reeleição do atual Pre
sidente; por sua vez. a reeleição do atual Presidente 
vem imbricada em algo que se tem transformado em 
praticamente insuportável para algumas forças políti
cas do País: o êxito, ainda relativo, mas o êxito das 
propostas do atual Governo. 

Esse quadro é suficiente para uma grande con
fusão conceituai, se embaraçarmos nele todo um 
conjunto de opiniões, interesses que efetivamente -
acontecem, uma vez que a política é movida pelo in
teresse - e nisso não está nenhum de seus males. 
Os interesses vão desde os mais legítimos aos me
nos legítimos, porém são todos interesses. Que se 
extirpem os não legítimos e que se permaneçam 
com os legítimos. Ainda assim, a luta pelo poder faz 
parte de um desses interesses legítimos. E a luta 
pelo poder é o que se move por dentro da atual con
fusão de valores em tomo desse_problema da reelei-
ção. ~ 

Dizia, portanto, estar imbricada na atualidade a 
necessidade da reforma constitucional, da regulari
zação do Texto Constitucional, o caso do atual Pre
sidente e, dentro do caso do atual Presidente, o fato 
de - inédito na vida brasileira - ele estar a receber 
apoio da população, com dois anos de mandato, 
época que, em geral, os Governos estão extrema
mente desgastados, e a obter, através de um equilí
brio político de alta complexidade e difícil manuten
ção e de grande sabedoria, a possibilidade de andar 
para frente com o seu projeto. E mais: ter sabido di
vidir esse projeto com as forças políticas que o 
apóiam, ter criado no País um ambiente de extrema 
circulação de ventos democráticos e de ampla dis
cussão nacional sobre todos os temas que estão 
propostos nas reformas e no programa de Governo. 
Quem reparar a vida brasileira com imparcialidade, 
fora da paixão partidária e fora das emoções mo
mentâneas verificará o grau de profundidade e de 
extensão da discussão nacional em tomo dos pro
blemas propostos livremente ao Congresso com res
peito a todos os pontos de vista, com um Governo, 
como disse, fruto de uma aliança complexa e que, 
por isso mesmo, precisa saber que o comando des
sa aliança tem os limites da própria aliança e precisa 
aprender a operar com a própria aliança, sabendo 
que a própria aliança não é algo estático, nem fácil, 
e mais: não está livre de contradições dentro do seu 
próprio campo. 

Ora, a compreensão dessa complexidade exi
ge maturidade, exige equilíbrio, exige uma perma-

nente certeza nos objetivos; melhor dito, exige ceder 
no acidental para não ceder no essencial. 

É dentro desse quadro, a meu juízo, que se 
está travando a discussão do momento e ela se tor
na um pouco mais contusa por um erro de ótica ou 
por uma inoportunidade nascida de uma ação do 
meu próprio Partido, ou de setores do meu Partido, 
o PSDB, que colocaram cedo demais dentro do 
Congresso - há cerca de ano e meio .- o debate da 
reeleição. ·' 
· Esse erro de ótica nos custou, em primeiro lu
-gar, a natural reação de outros possíveis candidatos, 
alguns dos quais com assento nesta e na outra 
Casa do Congresso. Em segundo lugar, jogou na 
rua cedo demais a questão da sucessão; em terceiro 
lugar, paralisou o processo das reformas e, em quar
to lugar, assolou o noticiário em tomo dessa matéria, 
sabendo nós, evidentemente, o poder hegemônico 
da mídia no tocante à formação da opinião pública, 
poder hegemônico esse muito acima, hoje em dia, 
do poder do Congresso Nacional de formar qualquer 
juízo. O Congresso Nacional tem apenas a presença 
da TV Senado, que lhe dá a possibilidade de chegar 
de modo direto a algumas casas. Quanto à maioria 
das casas e das consciências brasileiras, evidente
mente a intermediação da mídia é muito mais pode
rosa. 

Acontecidos esses quatro pontos, o Governo 
encontrou dificuldades inteiramente novas. Aberta a 
luta sucessória, o Governo passou a ter, por parte 
dos seus opositores, não mais a oposição. Quem 
observar a natureza dos discursos oposicionistas, 
nesta Casa, verificará que eles, hoje, são insultuo
sos. Hoje, vive-se uma oposição de insultos. 

Há pouco, uma pessoa serena, severa, séria, 
justiceira como o Senador Suplicy, fazia, de modo 
sutil, uma associação entre mortes no campo e o 
Presidente Fernando Henrique, como se Sua Exce
lência fosse o responsável por uma situação que o 
seu Governo, mais do que qualquer outro, trouxe à 
tona, permitindo a existência de uma dialética até 
então abafada neste País. Mas isso serve apenas 
para demonstrar o quanto até pessoas de alto senso 
de justiça e serenidade, como o Senador Suplicy, 
são capazes dessa pequena falácia oposicionista de 
juntar o nome do Presidente da República às mortes 
no campo. E como essa, dezenas de outras falácias 
são diariamente perpetradas. 

O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. E.xl um 
aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Nobre Senador, 
há tempos pedi-lhe um aparte e V. E~ negou-me, 
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mas não procederei da mesma maneira e concedo o 
aparte a V. ExJI com muito prazer. 

O Sr. Lauro Campos- Para começar, quero 
tentar pelo menos explicar-me e desculpar-me dian
te de uma ·assertiva que, realmente, fere os meus 
princípios e a minha forma de me comportar. Nunca 
invoquei o art. 14 do Regimento para que os apartes 
se restringissem a apenas dois minutos. Naquela 
ocasião, estava lendo um trabalho sobre a crise do 
capitalismo na União Soviética, trabalho esse que 
deve ter cerca de quarenta páginas. E, então, real
mente V. ExJI e uma outra Senadora pediram-me um 
aparte. Como se tratava de uma leitura muito longa 
e eu perdi a noção do tempo, ultrapassei aquele pe
ríodo a mim concedido, não tendo, portanto, oportu
nidade de apreciar o tão honroso aparte. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Então, aproveito 
a oportunidade para me congratular com o discurso 
de V. Exi, daquela ocasião, que era o que eu iria fa-
zer. Muito obrigado. - ' 

O Sr. Lauro Campos - Então. está explicado. 
Gostaria de, primeiro, parabenizar V. Ex• por estar 
tentando fazer aquilo que algumas pessoas preocu
padas com a objetividade, com a serenidade e com 
a imparcialidade do pensamento humano - Karl 
Mannheim, Marx e todos que elaboraram a sociolo
gia do conhecimento - acham que, realmente, é 
bastante diffcil de ser realizado; ou seja, essa visão, 
feita através de uma posição absolutamente neutra, 
numa sociedade permeada por tensões, pressões, 
interesses e diversos pontos de vista. Então, V. ExJI 
tem meus parabéns por estar fazendo essa tentati
va. Agora, gostaria de dizer o seguinte: com um pon
to de seu pronunciamento concordo plenamente. 
Realmente, é muito curioso que Sua Excelência, o 
Presidente da República, tenha procurado se anteci
par, correndo o risco, inclusive, de se perder na sua 
proposta de reeleição e de ficar com o Governo es
vaziado até o final do seu período. Por que Sua Ex
celência teria feito isso? Parece-me que o Presiden
te da República, como um dos elaboradores do Pla
no Real, que o levou a governar o País, e o Profes
sor Edmar Bacha já afirmam o seu receio de que as 
questões cambiais e outras questões possam abalar 
o Plano Real. Desse modo, tendo em vista a situa
ção da Argentina, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso teve que antecipar o seu projeto de reelei
ção. Parece-me que aí não está o principal proble
ma, mas sim na ruptura que está sendo feita com 
toda a tradição que, desde a Constituição de 1891, 
foi sempre respeitada, até por Getúlio Vargas, que 
disse estar seguindo um imperativo categórico ao 

propor a sua continuação, de 1934 até 1938, por 
mais quatro anos. Os militares também respeitaram 
o período de quatro anos, inclusive Castello Branco, 
que apenas complementou o período de cinco anos 
de Jânio 9uadros. É uma ruptura que me parece 
atrevida. Do ponto de vista da sugestão de que o 
Governo seria, em parte, responsável por esses 
massacres que ocorrem no campo, gostaria de lem
brar a V. E~ que, de acordo com dados.publicados 
nos jornais, na semana passada, apenas 11 % dos 
recursos destinados à reforma agrária foram aplica
dos em 1996. Apenas 11 %! Realmente, isso reflete 
um descaso ou uma falta de vontade política no sen
tido de se enfrentar esse problema. Muito agradeci
do e minhas desculpas. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Agradeço a V. 
ExJI a atenção do aparte. Em resposta. apenas digo 
que até hoje não houve, em governos anteriores, a 
preocupação direta com um problema que tem qua
renta anos, em relação ao qual muitos de nós aqui 
presentes fomos para o exmo, que ficou sem solu
ção agravada e que neste Governo está sendo en
frentado como nunca antes. Por isso, do ponto de 
vista do acirramento dialético de uma luta, ela tem
se tomado um tanto cruenta, com pontos de vista 
que estão sendo buscados, desesperadamente, pelo 
Governo, é verdade, e ao mesmo tempo com infiltra
ções de setores radicais dentro de um movimento le
gítimo como o dos sem-terra, que, por sua vez, são 
responsáveis pelo agravamento da crise. 

Costumo brandir um outro dado social, Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, muito mais grave e 
que não está relacionado a este Governo. O número 
de homicídios/ano, no Brasil, é, talvez, o dado social 
mais grave da História brasileira. 

No Brasil ocorrem quarenta e sete mil homicí
dios/ano. Esse é um índice aterrador, revelador de 
uma patologia social gravíssima, que tem mil razões, 
as quais não cabem no limite do nosso discurso nem 
do nosso conhecimento, e que evidentemente esse 
é o índice espantoso de uma sociedade que se diz 
amena e cordial e, no entanto, expõe ao mundo um 
índice de homicídio dos mais altos possíveis, reve
lando um grau de brutalidade, de selvageria, de vio
lência inusitado num País suave, pacífico, manso, 
tropical, musical, sonoro, gentil, ameno, segundo as 
cronicas. E esses índices são justamente aqueles 
que, por caminhos diferentes. nos unem aqui na 
busca. 

Agradecendo o aparte, volto ao tema do meu 
pronunciamento. 
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Dizia que por um erro de ótica de setores do 
meu Partido, a questão da reeleição foi jogada den
tro do Congresso há um ano e meio. E ela imediata
mente determinou o assolamento das futuras cam
panhas, dos futuros candidatos e, conseqüentemen
te, uma paralisação do Congresso. As reformas es
tão paradas há um ano e meio aqui. 

Posteriormente, esse processo foi tendo cada 
vez mais a necessidade de uma solução, porque 
quanto mais se aproxima o ·fim do Governo mais a 
hipótese de ser acusado de casuísta vem à tona. 
Hoje estamos dentro de um quadro que precisa ter 
uma solução. O que o País não pode é não ter mais 
a solução. E, em não tendo a possibilidade de pos
tergar essa decisão, que hoje já é dramática, o País 
tem três caminhos pela frente: a realização de um 
plebiscito; a realização de um referendo, posterior à 
votação, ou a votação pura e simples, por parte do 
Congresso Nacional. E essa tem sido a discussão 
da atualidade. ' 

Estou bastante à vontade para falar dessa ma
téria, porque, em entrevista internamente no meu 
Partido, em trabalhos que faço na imprensa, defen
dia o plebiscito de há muito tempo. Para mim, o 
plebiscito teria deixado há mais tempo o Presidente 
da República inteiramente liberto das pressões polí
ticas. A minha idéia era a de que se aprovasse o 
princípio da reeleição como um princípio basilar da 
nossa Constituição, o princípio do mandato possivel
mente longo sempre que haja aprovação no meio 
desse mandato, e no caso dos atuais governantes, 
exatamente por lacuna da lei, a outorga ao povo a 
decisão sobre a matéria. Essa posição era isolada e 
agora começa a aparecer oportuna em vários seto
res, mas dentro do meu próprio Partido pol!.lcos qua
dros tinham-na, à época, e éramos minoria. 

Hoje, estamos diante da situação de possibili
dade de votação dessa matéria pelo Congresso de 
modo puro e simples. E é essa possibilidade que 
passou a ser responsável pela geração de ações po
líticas de natureza a mais diversa, que fizeram in
crustar, dentro do problema maior, o problema da 
eleição da Mesa do Senado e da Mesa da Câmara. 
O que, evidentemente, faz parte do jogo político, 
mas é uma inserção inadequada, a meu juízo, à 
magnitude do problema que está em tela, que é a 
questão da reeleição. 

O que não me parece justo em toda essa dis
cussão é o fato de que ela seja restritiva ao atual 
Presidente da República. Por que Sua Excelência 
não pode ter o direito se o princípio geral passar a 
ser adotado pelo País? Qual o motivo pelo qual o 

atual Presidente não tem esse direito? Não vejo ra
zão de ordem ética. Não vejo razão de ordem lógica. 
Vejo apenas razões de ordem política. Ou seja, de
correntes do fato de que Sua Excelência é um candi
dato forte pelos setores de êxito que o seu Governo 
vem obtendo. 

Mas o êxito do Governo Fernando Henrique, 
sras e Srs. Senadores, não está propriamente em 
acertos em todos os campos, particularmente no 
campo da micropolítica, mas está, sem dúvida, em 

- ác'ertos no campo da macropolítica. E é a percepção 
de que a macropolítica é capaz de ser geradora de 
resultados no dia a dia que faz o povo dar-lhe os ín
dices de popularidade até então realizados. 

Não se trata de uma ditadura, há uma oposição 
aberta. É um País com altos índices de miséria e cri
minalidade. Os problemas espocam. O problema da 
saúde não está resolvido. E, no entanto, por que a 
popularidade do Presidente? Exatamente porque ela 
decorre da percepção popular do acerto nos objeti
vos postos para o Governo, e decorrem da certeza 
de que o Presidente, com um sacrifício enorme, mas 
com uma vocação para esse sacrifício, porque natu
ral para seu temperamento, abre o debate com am
plitude, acata as diferenças de uma aliança comple
xíssima na sua natureza, com largueza, com sabe
doria, tentando administrá-la da maneira possível -
ela não é uma aliança fácil. Aliás, não há aliança fá
cil, pelo fato de que as alianças não são junções en
tre iguais. As alianças são, por natureza, pactos en
tre diferentes. Por isso, precisam ter internamente 
um processo dialético de grande intensidade para 
que elas possam perdurar. E esse caminho é eivado 
de dificuldades, de pequenos erros, de desajustes, 
de cansaços passageiros, de choques no seio da 
própria aliança. No entanto, o Presidente vem con
seguindo mantê-la de uma maneira, a meu ver, 
acertada. A Nação assiste a tudo isso. Inclusive é 
capaz de ver por entre a teia de contradições, de 
ataques, de oposições e ultimamente de insultos 
que o Presidente da República está a receber. A po
pulação compreende que há ali um esforço, esse es
forço já está representado numa representação sóli
da do Brasil internacionalmente, numa política clara 
de privatizações, corajosas inclusive, numa política 
definida do ponto de vista da busca da estabilidade 
económica, numa política que não teve o menor re
ceio de enfrentar a questão agrária, como está sen
do enfrentada, apesar das dificuldades e das tragé
dias nas quais, como sempre, o latifúndio sai com a 
parte agressiva e o povo trabalhador com a parte so
frida e injustiçada. Apesar de tudo isso, a população 
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sente o avanço, a seriedade, a disposição, inclusive 
aquela inexplicável disposição dos não enfáticos, 
dos serenos. Os serenos iludem porque têm uma 
disposição férrea, disfarçada ou guardada pela atitu
de cordial, pela atitude de mansuetude. Tanto que o 
nosso próprio Presidente quando sai de sua man
suetude nem sempre o faz de maneira adequada, 
porque os que a ela estão acostumados não lidam 
bem com as atitudes agressivas. 

Mas a essência deste Governo é o que está a 
assustar e a impedir que se taça essa justiça come~ 
zinha. Ou seja, diante de um quadro confuso no qual 
houve tantos erros mas do qual não podemos arre
dar pé, a maneira é caminhar para a reeleição. E, 
em caminhando para a reeleição, não há qualquer 
justificativa, de natureza lógica, repito, de natureza 
ética, repito, de natureza administrativa que deva im
pedir o Presidente. 

A Sr' Marina Silvét ~V. Ex- me permite um 
aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Se a Presidên
cia permitir, darei o aparte à Senadora Marina Silva. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Peço a V. Ex1 que conclua o seu pronunciamento, 
pois ainda há oito Senadores inscritos e V. Ex- já ul
trapassou o seu tempo regimental em sete minutos. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - Senadora Mari
na Silva, seria ~m prazer, infelizmente não posso 
conceder-lhe o aparte. 

Concluo apenas dizendo que, como já disse o 
essencial, nada mais há a dizer. 

Muito obrigado a V. Ex1 pela at~nção. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá
vala, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Emt7ia 
Fernandes. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Concedo a palavra ao Senador Francisco Escórcio. 
S. E:xl dispõe de 20 minutos. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL -MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - S~ Presidente, Srls e Srs. Senadores, hoje, 
quando aqui cheguei, assomava à tribuna meu que
rido amigo, competente e dedicado, o Senador 
Eduardo Suplicy, que falava sobre sua missão no sul 
do Pará, tema que tem sido trazido a este País pelas 
novelas, que está sendo debatido neste plenário, 
que toma as páginas dos jornais: a violência no 

campo. Ouvi aqui o nosso Senador Artur da Távola 
afirmar ao eminente Senador Eduardo Suplicy que 
ele era um justiceiro. 

Rquei atento a tudo isso e, agora, começo a 
falar sobre um outro problema gravíssimo, que é o 
problema da violência urbana. Mas, se há a violên
cia no campo, se estão matando gente, pego o Jor
nal Correio Braziliense, de hoje, e vejo fotografias 
de barbaridades, de violência, bern aqui. Não preci
samos ir lá, no sul do Pará. É aqui em Brasília, onde 
vejo crianças, mulheres espancadas, um verdadeiro 
horror o que estão fazendo com o ser humano. 

Senador Artur da Távola, está aqui em uma pá
gina inteira o absurdo que está ocorrendo em Brasí
lia. Diz o Correio Braziliense: "duzentos e cinqüen
ta barracos destruídos por um trato r". Ora, mas se fi
zemos uma alta Comissão para ir ao sul do Pará, 
exijo desta Casa que seja feita também uma Comis
são para ir bem aqui, debaixo de nossos olhares, a 
Brasília, para ver o que estão fazendo com o ser hu
mano. 

Mas não foi só o Correio Braziliense, o assun
to também é manchete no Jornal de Brasília- ce
nas deploráveis, lamentáveis: mulheres com paus, 
um tratar a derrubar os barracos. Quando chamo a 
atenção desta Casa para o fato de que Brasília está 
um barril de pólvora, V. E:xls estão levando talvez a 
coisa como se eu estivesse fazendo uma brincadeira. 

Existe a violência, Senador Eduardo Suplicy, 
Senador Ademir Andrade, Senador José Eduardo 
Outra, Senador Bernardo Cabral! Temos que fazer 
alguma coisa, porque isso também é muito grave. E 
a violência que estava no campo já está aqui no Dis
trito Federal. 

Li, nos jornais de ontem, a notícia sobre o Che
fe de Gabinete do Ministro da Marinha, que foi bar
baramente assaltado quando fazia o seu cooper no 
Lago Sul. 

Estou vendo um governo numa situação difícil, 
que não tem o dinheiro para pagar os funcionários 
públicos, que está com o 1311 atrasado, que não paga 
as férias dos funcionários. Aqui _há representantes des
te Governo. A palavra fica com V. Exls. 

Nesta oportunidade, gostaria de passar estes 
exemplares dos jornais para que conste nos Anais 
desta Casa a violência urbana no Distrito Federal. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. E:xl um 
aparte? 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Com pra
zer, ouço V. Ex1 • 

O Sr. Lauro campos - Nobre Senador, pelo 
Maranhão, Francisco Escórcio, parece que V. E:x'l 
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acaba de descobrir - sem nenhuma ofensa ao seu 
pronunciamento - a pólvora. A violência que existe 
no Distrito Federal, esse microcosmo do Brasil, é 
parte daquela violência que o nobre Senador Artur 
da Távola acaba de se referir: 47 mil crimes por 
ano neste País. Agora, se o Distrito Federal, tor
nando-se receptáculo, começa a hospedar todos 
os expulsos do campo, os expulsos das condições 
de trabalho, aqueles que já desistiram de encon
trar emprego em outras áreas, inclusive São Pau
lo, que está com 16% de desemprego, segundo o -
DIEESE, e Brasília com 20%, é óbvio que esta si
tuação só pode ser um combustível para o aumen-
to dessa agressividade. Mil e trezentos assaltos a 
bancos em meses na Capital de São Paulo! De 
modo que V. Exi tem razão em apontar em Brasí
lia, apenas topicamente, este fenômeno, que infe
lizmente se situa não apenas nas grandes cida
des, particularmente nos grandes conglomerados 
urbanos, mas também, como_ vemos todo dia, no 
campo e em todas as atividades e esferas de con
vivência do homem no Brasil. É uma verdadeira 
luta de classes que mudou de forma. Expulsaram 
os homens da terra, e agora também das condiçõ
es de trabalho, pelo desemprego tecnológico e 
pelo enxugamento da máquina do Estado, pelo 
neo-liberalismo, e obviamente estamos aí assistin
do essa nova forma que assumiu a luta de clas
ses. Uma luta de classes desorganizada, sem 
ideologia, sem direção e que se manifesta dessa 
forma, compondo a nossa barbárie atual. Parabe
nizo V. Exi por ter trazido este aspecto da agressi
vidade humana, tal como ela existe e se manifesta 
no Distrito Federal. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Muito obri
gado pelo aparte de V. Exi, que muito contribui para 
que possamos raciocinar, porque tudo pode aconte
cer, menos a violência a que toda hora V. Exi!s se 
referem, dizendo que não é praticada. 

É doído, Senador Eduardo Suplicy, ver-se fa
mílias, crianças, como nesta foto, em cima do telha
do e uma máquina a derrubar a sua casa sem ao 
menos se preocupar com a criança. 

Dizendo isso a esta Casa, gostaria que a Presi
dência designasse uma Comissão para olhar esses 
gravíssimos problemas de Brasília. É interessante 
ouvirmos os que assomam àquela tribuna afirmarem 
que foram ao sul do Pará, que fizeram, que aconte
ceram, enquanto eu chamo. todo dia, para irmos.em 
20 minutos daqui, olhar exatamente o grande proble
ma que nos rodeia. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Permite-me V. 
Exil um aparte? 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Pois não, 
Senador. 

O Sr. Leomar Quintanilha- Senador Francis
co Escórcio, o alerta que V. Exa faz, nesta manhã, a 
esta Casa certamente vem fazer coro a alertas que 
outros Senadores já têm trazido com a P,reocupação 
de que a violência no campo, que está tomando pro
porções quase incontroláveis, trazendo intranqüilida
de aos produtores rurais e expulsando muitos de
les das suas atividades cotidianas, chegaria à ci
dade. E V. Exll retrata Brasília como um bolsão 
dessas preocupações e desse nível elevado de 
violência, a exemplo do que está acontecendo, da 
mesma forma, principalmente nas grandes cidades 
brasileiras. O Senador Laura Campos aborda, com 
muita propriedade e objetividade, a razão disso 
tudo. Basicamente, é o nível elevado de desem
prego, como o Brasil, até então, não tinha experi
mentado, que tem provocado isso. As razões eco
nômicas e sociais que desembocam nessa situa
ção têm levado a sociedade à desobediência civil. 
V. Exi diz que os tratares estariam a derrubar bar
racos; certamente, os mesmos não foram ali cons
truídos obedecendo aos preceitos legais, com a li
cença dos órgãos competentes. Isso, certamente, 
é fruto de uma invasão. Existe invasão no campo, 
nas propriedades rurais; hoje, existe invasão nas 
cidades, nas propriedades urbanas. Daqui a al
guns dias, estaremos experimentando invasões 
nos apartamentos, invasões nos automóveis, de 
forma generalizada, numa disputa selvagem por 
aquilo que o cidadão julga ser de seu direito, de 
que se julga merecedor. De fato, é um problema 
gravíssimo que esta Casa tem que discutir, bus
cando, junto com o Poder Executivo, a solução 
mais urgente para essa situação que aflige uma 
parcela considerável do povo brasileiro. Meus pa
rabéns a V. Exa pela oportunidade que traz ao dis
cutir tema tão relevante nesta Casa. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Muito obri
gado, Senador Leomar Quintanilha. 

Deixo registrado o meu constrangimento e a 
minha preocupação com um fato tão lamentável. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FRANCISCO ESCÓRC/0 EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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GUERRA AOS SEM-TETO 

Marcelo Abreu 

Da equipe do Correio 

Cenário de guerra, Tratar invadindo tudo e demolindo o 

que encontrava pela frente. Correria, gente gritando e espernean

do, na tentativa de salvar o que podia. No final, escombros, fuma

ça, restos de madeira espalhados pelo chão, mulher chorando 

com filho no colo. Miséria e desolação. Hora de juntar o pouco 

que sobrou. Revolta, xingamento, insulto, confronto físico. Prisão. 

Foi assim a derrubada dos 250 barracos da invasão de 

uma creche da fundação do Serviço Social (FSS), na quadra 301 

de Samambaia. A operação foi coordenada por fiscais da Admi

nistração Regional e Serviço de Vigilância do Solo (siv-solo), com 

apoio da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Por volta das 1 Oh 15 de ontem, começou a derrubada dos 

barracos. Num dima tenso, os moradores montaram resistência. 

DeStle cedo, mantiveram-se a postos esperando os fiscais: Muita 

gente deixou de trabalhar para tentar impedir que seu barraco fos-

se demolido. ' 

Em vão. Oito caminhões, um tratar, 50 tuncionários encar

regados de derrubar um a um os barracos só aguardaram a libe

ração dos superiores. Ordem dada, missão cumprida. 

De longe, armados com revólveres e caceteies, cerca de 

350 homens do 2• Comando de Policiamento de Taguatinga cer

caram a área e trataram de acalmar os ânimos mais alterados. 

Assistindo a tudo, de uma distância razoável. o responsável pela 

operação militar, coronel Jair de Sá Albuquerque, não se cansava 

de repetir: 'Estamos aqui para preservara a segurança e integri

dade tisica das pessoas'. 

Grávida 

A poucos metros dali, a dona de casa Elvia Maria Viana 

Pontes, 20 aos, tentava impedir que seu barraco tosse demolido 

pelos fiscais. Grávida de três meses, Elvia chorava 'e implorava 

para que não mexessem nas suas coisas. Nervosa, agrediu os 

policiais. Acabou presa, depois de ter sido arrastada por alguns 

metros para fora do seu barraco. 

Enquanto isso, o irmão dela o ajudante de pedreiro de

sempregado José Aldir, 28, agarrou-se aos dois filhos e subiu no 

telhado do barraco. 'Se é para morrer, que me matem com os 

meus dois filhos•, gritava José. O tratar se aproximava do seu 

barraco. 

Os amigos de invasão lhe imploravam que desoesse. Poli

ciais militares intervieram. Nada, José estava irredutível. 'Invadi 

porque não tenho onde morar. Se tivesse. não estaria aqui', grita

va. O tratar se aproximava. O barraco ao lado do de José já ardia 

em fogo. Depois de ter derrubados, os próprios invasores incen

diavam os destroços. 

Botijões de gás se espalhavam por toda a invasão. 'Se pe

gar fogo num deles, não sei o que pode acontecer aqui'. comen

tou, apavorado, um bombeiro. 

De repente, uma mulher subiu as escadas que levavam 

para cima do barraco e pediu: 'Zé, desoe dai, a gente vai invadir 

outro lugar". Em lágrimas, José entregou os dois filhos para um 

soldado e em seguida desceu. 

Segundos depois, o tratar derrubou o barraco de José. 

Uma cama quebrada, um colchão surrado e duas panelas velhas 

foi o que deu para salvar antes da demolição. Como criança, sen

tado em cima da cama quebrada e agarrado aos filhos, José cho

rou copiosamente. 
/ 

Palavra de Deus 

Depois que o tratar acabou de derrubar todos os 200 bar

racos que ficavam do lado de fora da creche, foi hora de contar o 

resto do pouco que sobrou. Com a Bíblia na mão, o evangélico 

Gerônimo Cândido, 35 anos, não acreditava que tivessem tido co

ragem de derrubar o templo em que pregara o evangelho todos 

os dias para os colegas invasores. 

Fundador da Igreja Ministério Nova Jerusalém, GerOnimo 

esperneou: 'Será que vão queimar a palavra de Deus'. disse, re

ferindo-se à Bíblia. Tratar ateu não deu muita importância para os 

mandamentos divinos, Em segundo, numa só avançada, destruiu 

o barraco onde funcionava a Igreja. Restaram a Bíblia e um ban

co. GerOnimo revoltou-se. 'Hão de arder todos no inferno', pra

guejou. 

Consolando o seu amigo evangélico, estava a dona de 

casa Ivone Rodrigues Moura Castro, 34 anos. Durante as seis ho

ras em que os fiscais e tratares derrubaram os barracos, ela an
dava de um lado para o outro. Inquieta, dizia-se arrependida por 

"'ter votado no PT e feito campanha para Cristóvam•. 

Disiludida, atacou: 'Moço, fui uma militante do PT. Tive até 

aula de socialismo para atender a proposta deles. E hoje olha o 

que veJo. Cadê a politica habitacional que eles prometeram?'. 

Reinício 

Trégua para almoço. Às 14h, os fiscais da administração e 

funcionários do Siv-Solo recomeçaram as atividades. A Polícia Mi

litar pediu retorço da tropa de choque. Vieram mais homens e sol

dados da policia montada. Os 200 barracos do lado de fora da 

creche já haviam sido derrubados. No chão, cinzas e restos de 

madeira. Mas faltavam ainda os 150 barracos da parte de dentro. 

A confusão estava por vir. A essa altura, os invasores esta

vam dispostos a tudo. 'Até mesmo a morrer. O que pode ser me

lhor do que não ter onde morar', esbravejava Maria Aparecida Ft

gueiroa, 41 anos. 

Quando os fiscais tentaram derrubar o barraco onde mora

va sua filha a briga foi feia. Com um pedaço de madeira na mão, 

Maria ameaçava qualquer um que ousasse entrar no seu barraco. 

'Aqui ninguém coloca o pé', garantia Maria. 

O comandante da Companhia de Vigilância do Solo, Major 

Volnei. interveio. Pediu para que Maria colaborasse com os fis

cais. IntranSigente. Maria não atendeu ao apelo do comandante. 

Os fiscais invadiram o seu barraco. Aos gritos, ela revidou. Come-
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çou o confronto físico. Maria e filha, depois de se digladiarem 

com os policiais, foram colocadas dentro de um camburão. 

Revoltados, os invasores vaiaram os soldados. Em coro, 

gritavam: "Vão prender bandidos, aqui só tem pai e mãe de famí

lias, seus assassinos•. No final do dia, oito pessoas foram presas 

por oferecer resistência à derrubada. Todas foram encaminhadas 

a 161 Delegacia de Polícia (Samambaia). 

Dos 150 barracos de dentro da creche, a metade foi derru

bada. Hoje, a operação continua. Além da invasão da Samam

baia, os cerca de 20 barracos de lona e plástico que fazem parte 

da invasão do Areal, em Taguatinga, também serão demolidos. 

Os invasores chegaram na área há menos de 15 dias. 

"É bom que se entenda que esse Governo não permitirá 

novas invasões em terras públicas, nem de rico nem da popula

ção de baixa renda. O que está ai é uma conseqüência penosa 

do Governo Roriz, que ignorou a lista da SHIS e distribuiu lotes 

sem nenhum critério", acusa Alexandre Resdlke, presidente do 

Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 

(IDAS). 

COMBATE ÀS INVASÕES VÁI CONTINUAR. 

Governo comemora resultados da operação em 

Samambaia e hoje promete retirar os banacos construi

dos em Areal, próximo a Taguatinga. 

Duas funcionárias do Serviço do Desenvolvimento Social 

(SDS) de Samambaia estiveram ontem na invasão após a derru

bada dos barracos. Elas faziam um levantamento de quem real

mente não tinha para onde ir. 

"Iremos encaminhar as famílias que estão desabrigadas 

aos albergues do governo·, garantiu o administrador Jacques 

Penna. Até o final da tarde, não se sabia o número exato dos 

sem-teto. 

O sub-gerente do Serviço de VigiiAncia do Solo (Siv-Solo), 

Mário Celso Maneta, coordenou pessoalmente a derrubada de 

barracos na invasão. Contente com os resultados d~ operação, 

comemorou: "É mais uma Invasão que erradicamos•. Sobre eles

tino dos invasores, deixa escapar: "Eles não saíram da .noite para 

o dia. vieram de algum lugar e por isso têm para onde ir". 

E a Presidente do Instituto de Desenvolvimento Habitacio

nal do Distrito Ferieral (ldhab), Alexandra Resdlke, deixa um re

cado: "Estamos 5empre dispostos a negociar, mas o mesmo pro

cedimento realizadr noje (ontem)na invasão da creche acontece

rá em todas as anvasões do Distrito Federal". 

Bat&-Boca 

Conter o ímpeto dos invasores na guerra de ontem não foi 

fácil. Menos fácil será achar, a curto prazo, urna solução para os 

invasores. "Muitos deles invadiram apenas para garantir terreno. 

Ninguém vai ganhar lote•, disse Jacques Penna, administrador de 

Samamoaia. "Há seis meses propusemos ao núcleo que Udera a 

1nvasão aue formassem cooperativa para que pudéssemos ca

dastrá-los. Ninguém fez nada", aa.asa. 

"Eles nunca quiseram acordo nenhum com a gente•, revida 

Raimundo Nonato Aguiar, diretor da Federação dos Inquilinos e 

Sem-Teto do Distrito Federal. No final da tarde, ele foi uma das 

pessoas detidas peta policia. 

A confusão da invasão no terreno da creche da Fundação 

do Serviço Social vem de alguns meses .. Em junho do ano passa

do, um pequeno grupo de cerca de 20 famalias invadiu a quadra 

602 de Samambaia e lá armou seus barracos. A administração os 

retirou dali e eles resolveram se instalar em frente a própria admi

nistração. Ficaram lá dois meses. Só que, ao invés de 20, apenas 

seis permaneceram. 

A creche da quadra 30 1, uma construção não concluída 

pelo governo federal, foi repassada ao governo do Distrito Federal 

com a extinção da Legião Brasileira de Assistência (LBA). Sem 

recursos, o GDF parou a obra. 

Achando que estava prestando um grande serviço, a admi

nistração levou as seis famílias para a creche. Era o inicio do dra

ma Em menos de um mês, havia pelo menos uns cem barracos 

dentro da creche. "Todos os dias aumentava um, mulheres, 

crianças, não deu mais para controlar", confessa, arrependido, 

Pema 

Oa.apados todos os espaços internos, há menos de uma 

semana as invasões se estenderam para o lado de fora da cre

che. Ontem, havia 200 barracos espalhados pela área. Muitos de

les surgiram na calada das duas últimas noites.(MA) 

GDF DERRUBA 500 BARRACOS 

Samambaia vira uma praça de guerra com a pre

sença de 350 PMs e 100 fiscais 

Antonio Martins 

Barracos derrubados, crianças chorando, famllias em de

sespero e oito invasores detidos. O cenário, ontem, na maior inva

são de Samambaia, na QN 301, área próxima à sede da Adminis· 

tração Regional, mais parecia a de uma praça de guerra. A retira

da de quase 500 barracos foi feita em operação conjunta por mais 

de 100 homens da administração. Novacap, SLU, Terracap e do 

Serviço de Vigilância do Solo (Siv-Solo), além do Corpo de Bom

beiros e 350 homens da Policia de Choque, Cavalaria e do 2° 

CPRdaPM. 

O Inicio da operação ocorreu por volta das 1 Oh. Os mora

dores da invasão fizeram um círculo e ficaram de mãos dados em 

volta dos barracos na tentativa de impedir a derrubada de suas 

casas. Mas o abraço humano de nada adiantou. Segundo os mo

radores, os polldals militares já chegaram dando empurrões em 

quem estivesse peta frente. 

Eles empurraram urna mulher grávida e uma outra ficou 

com a testa cortada", protestou o carpinteiro Leocindo Rodrigues 

da Costa, que teve seu barraco destruído. "De nada adianta essa 

violência porque ninguém tem para onde ir e vão invadir de novo.· 

O coronel Jair de Sá Albuquerque negou que a agressivi

dade tenha partido da PM. "Nós fomo~ recebidos com pedras·. 

afirmou o coronel, acrescentando ainda que três policiais militares 
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foram agredidos. A invasão da ON 301 existe há cerca de sete 

meses. Os barracos se fonnaram em volta do prédio de uma 

creche. que nunca funcionou. Todos os cómodos da creche, que 

está sub judice, foram invadidos. Além da retirada das famílias 

de dentro do prédio, os funcionários da administração derruba· 

ram 360 barracos, que ficavam apoiados nos muros da creche, 

além de outros 110, instalados em local mais afastado, há me

nos de I.ITla semana 

Fogo - Pela manhã foram retiradas as famílias que esta· 

varn na área externa. Revoltados, os invasores resolveram pro

testar queimando os barracos depois que eram derrubados. O 

Corpo de Bombeiros foi chamado para evitar que as chamas atin· 

gissern botijões de gás que pennaneciam no locaL 

"Bes nem deixaram a gente tirar as coisas de dentro•, re

clamou o auxiliar de padeiro Geovani Oliveira dos Santos, 29 

anos, acrescentando que não sabe agora o que fazer com seus 

pertences que foram jogados no chão. 

Perguntado sobre qual seria o destino dos sem-teto, o ma

jor Mário Celso, do Siv-Solo, respondeu que •os invasores deve

riam voltar ao lugar de onde vieram•. 

POLíCIA SUSPENDE RETIRADA NO AREAL 

Mais de 150 famiüas estão acompanhadas em um terreno 

próximo à Quadra 3 na Vila Areal. A invasão aconteceu na última 

segunda-feira, às 16h. A área foi dividida em pequenos lotes com 

barbante e estacas de madeira. A invasão da área vem sendo vi

giada desde o inicio pela Polícia Militar, que quarta-feira à noite 

começou a retirar os sem-teta à força. mas ontem suspenderam a 

expulsão dos Invasores. Segundo Luís Cláudio Cesário, que está 

cadastrando os invasores, os mais de 30 PMs já chegaram agre

dindo. 

"Nós não temos como pagar aluguel, temos inscrição na 

Shis e queremos nossos lotes•, reivindicou Luís Cláudio. Segundo 

ele, o local invadido faz parte de urna área destinada à expansão 

da Vila Areal. O lfder dos invasores disse que não há _motivo para 

violência porque o movimento é pacífico. 

Ontem pela manhã o local foi visitado pelo deputado fede

ral Benedito Domingos (PPB-DF), que conversou com os policiais 

militares e pediu calma. "Violência não resolve nada. Estamos 

diante de um problema social e não policial", afinnou. Logo após 

a conversa. a PM deixou o local e a retirada dos invasores foi sus

pensa, por voltadas 12h. (AM). 

INVASORES ENFRENTAM POLICIAIS 

Por volta das 14h00, o trabalho de derrubada dos barracos 

continuou. À tarde os funcionários da Administração de Samam

baia recomendavam aos invasores que retirassem seus perten

ces porque os barracos seriam demolidos. A mãe de uma invaso

ra, Maria Aparecida Figueiroa, ficou na frente de uma retroesca

vadeira para tentar evitar a derrubada. "Vocês vão ter que me ma

tar", dizia Maria Aparecida. 

O protesto foi em vão. Maria Aparecida foi retirada por poli

ciais e o barraco derrubado. Ainda inconfonnada com a situação, 

ela saiu em defesa de outros barracos. Com um porrete na 

mão, Maria Aparecida partiu em direção de um funcionário da 

administração, que foi parar no chão depois de ter sido empur

rado. A invasora acabou detida pelos policiais militares e des

maiou ao ser colocada dentro da viatura da PM. 

Além de Maria Aparecida, outro invasor também foi detido 

à tarde. Em cada barraco a história se repetia antes do início da 

derrubada. Protestos, gritos e discussões entra policiais militares 

e moradores. Para afastar a multidão que acompal)hava a retira

da dos invasores, formada, na maioria,.por crianças, e até gestan

tes, a Polícia Militar Montada jogava· os cavalos em cima das pes

soas, pondo em risco a integridade física dos curiosos. Em seus ca

valos, os policiais faziam gozações com os sem-teta. Os soldados 

Wellington e Ronivaldo chegaram a ameaçar a fotógrafa Mary Leal, 

do Jornal de Brasília, que quase foi pisoteada pelo animal. (AM) 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra, que dispõe de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- SRA. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, antes 
de entrar no assunto que é objeto principal do meu 
pronunciamento de hoje, gostaria de fazer um co
mentário sobre a repercussão da aprovação do pro
jeto de doação de órgãos acontecida ontem nesta 
Casa, também em função de que esse assunto vol
tou a esta Casa no pronunciamento do Senador Epi
tacio Cafeteira. Tive a oportunidade de fazer-lhe um 
aparte, mas gostaria de levantar algumas outras 
questões. 

Em primeiro lugar, quero registrar que respeito 
a posição daqueles que têm uma opinião embasada 
seja em conceitos-religiosos, filosóficos ou até jurídi
cos e que são contra o projeto. Porém, neste mo
mento, há de se exigir uma responsabilidade muito 
grande dos meios de comunicação e também de 
nós, Senadores. 

Um dos argumentos mais fortes contrários ao 
projeto está baseado na desinformação do povo; 
esse, pelo fato de ser mal-infonnado, estaria sujeito 
a dar um caldo de cultura para que a lei viesse a ser 
desvirtuada. Se esse é um argumento, não podemos 
contribuir para que essa desinformação se acentue. 
Infelizmente, é isso que está acontecendo. Na maior 
parte dos órgãos de imprensa que fizeram reporta
gem sobre o assunto, vemos retratado, no corpo da 
matéria, com maior ou menor precisão, o que o pro
jeto detennina. Mas, de modo geral, as manchetes 
são: Doação compulsória; Todos agora são obriga
dos a doar seus órgãos etc. Quando sabemos muito 
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bem - e essa matéria foi objeto de profundos deba
tes por dois dias seguidos nesta Casa - que não 
existe no projeto nenhum artigo, nenhum parágrafo, 
que estabeleça doação compulsória de órgãos. 

Em segundo lugar, com relação também a 
esse processo de desinformação, não podemos per
mitir que se utilize dessa desinformação para levan
tar informações que, na verdade, desencadeiam um 
processo de terrorismo contra a lei aprovada. 

Ontem, tive a oportunidade de ver uma entre
vista sobre o assunto - infelizmente, não toda ela. 
Quando liguei a televisão, estavam entrevistando, no 
"Jornal da Globo", um professor de ética médica, o 
qual disse, literalmente, que esse projeto vai dar 
margem à exportação de órgãos, que tinha sido in
formado de que existe uma empresa de táxi aéreo 
que estaria pedindo informações, para ver se seria 
possível exportar órgãos. 

Ora, uma afirmativa leviana como essa dá sus
tentação a uma argumentação-éontrária ao projeto, 
sob a alegação de que vai causar exportação de ór
gãos brasileiros. Sinceramente, não fica bem na 
boca de um professor de ética médica. 

Para concluir este assunto, quero registrar que, 
se formos usar o argumento de que essa lei pode 
dar margem a "n" caminhos para ser burlada, nunca 
vamos aprovar nenhuma legislação, nenhuma inova
ção da legislação brasileira, em qualquer campo da 
natureza humana, porque sempre haverá alguma 
forma de se burlar. 

Como fiz questão de dizer anteriormente, já 
ouvi falar que estão espalhando que, a partir de ago
ra, as crianças vão sair e voltar com cicatrizes, que 
vão ser pegas nas ruas e ter órgãos extirpados, 
quando o projeto claramente determina que os me
nores não estão incluídos. 

Já ouvi outros argumentos, como o de que, a 
partir de agora, a polícia vai pegar marginais, dar
lhes um tiro na cabeça e possibilitar a retirada de 
seus órgãos. Isso pressupõe uma máfia envolvendo 
médicos e um esquema clandestino de extirpação 
de órgãos! 

Ora, se isso é verdade, não é a lei que vai pro
vocar essa situação, que atualmente já é possível! 
Se houver essa verdadeira máfia, com esquema 
clandestino paralelo de extração de órgãos, estabe
lecendo um processo de exportação, não será a lei 
que irá provocar isso, pois já é possível hoje. 

Existe um outro argumento, de que o sistema 
não tem estrutura para fazer transplantes. Sabemos 
que o sistema não tem estrutura. O sistema de saú
de pública brasileiro não tem estrutura apenas relati-

vame:1te à doação de órgãos, mas a tudo. Mas não 
é objeto do Parlamento determinar que, a partir de 
agora, está criada a estrutura da saúde pública bra
sileira; não só em relação a este assunto, mas a 
toda questão da saúde. 

Portanto, SRA. Presidenta, SRA.s e Srs. Sena
dores, espero que o Presidente da República, ao 
analisar a lei que chegará a sua mesa para que seja 
sancionada ou vetada, tenha toda a informação ne
cessária dos seus assessores,cdo Ministério da Saú
de. Tenho certeza de que isso vai acontecer e que 
Sua Excelência não vai se deixar levar por esse am
biente de histeria que algumas pessoas de alguns 
setores querem criar para evitar a aprovação da lei. 

Mas volto ao assunto reeleição ou o aperfei
çoamento das instituições políticas brasileiras, que 
era objeto inicial do meu pronunciamento. 

Estou preocupado com a forma que está to
mando hoje um princípio importante de aperfeiçoa
mento da democracia brasileira, e de todas as de
mocracias, que é o princípio da consulta à popula
ção, instrumento de democracia direta que, junta
mente com a democracia representativa, aperfeiçoa 
as nossas instituições democráticas. 

A nossa Constituição prevê instrumentos de 
consulta direta à população, seja por intermédio de 
referendo, de plebiscito ou de iniciativa popular, só 
que isso não foi regulamentado. A Constituição fala 
que essas formas de democracia direta seriam exer
cidas na forma da lei, mas, até hoje, essa lei não foi 
aprovada. Existem vários projetas na Câmara - não 
tenho certeza se no Senado também -, que vêm 
exatamente nessa direção. 

O Deputado Almino Affonso é o Relator dessas 
matérias que estão em tramitação na Câmara e tem 
um parecer pronto para ser votado. 

Se estamos, de maneira sincera, de maneira 
honesta, querendo possibilitar ao povo brasileiro ex
temar a sua opinião, não só sobre a reeleição mas 
também sobre outros assuntos importantes, a pri
meira atitude a ser tomada deverá ser incluir esses 
projetes na pauta da convocação extraordinária para 
que, neste período, nós possamos votá-lo também. 

Inclusive, eu, a Deputada Sandra Star1ing e ou
tros líderes de partidos encaminhamos um requeri
mento aos Presidentes da Câmara e do Senado no 
sentido de que essa matéria seja aditada, porque, 
dessa forma, poderemos, não de maneira casuísti
ca, não de maneira meramente conjuntural, aprovar 
uma lei que venha a regulamentar a Constituição e 
que avançará nessa questão da democracia direta. 
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Já tive a oportunidade de expressar a minha 
opinião contrária à reeleição, não a do atual Presi
dente, mas contrária à reeleição em tese. Não vou 
aqui repetir os argumentos. 

Até admito e concordo que, havendo modifica
ção, que, pelo menos, a submeta à consulta popular. 
Não concordo em utilizar o princípio de consulta à 
população como instrumento, seja pela Oposição ou 
seja pelo Governo, na hipótese de se perder no 
Congresso Nacional. Ou seja, a Oposição quer o re
ferendo se for aprovada a proposta, e o Governo 
quer o referendo ou plebiscito se a proposta for rejei
tada no Congresso Nacional. 

E, com relação a essas questões institucionais 
que contribuem para a durabilidade da democracia, 
tenho um certo receio das consultas à população, 
que são decididas, não em função de um princípio 
democrático, não em função de urna convicção de
mocrática, mas em função de UrT)a conjuntura políti
co-eleitoral e económica que possa favorecer ou 
prejudicar esta ou aquela tese que está se propondo 
e que seja referendada pela população. 

Entendo que as instituições democráticas na
cionais serão mais firmes na medida em que, ao lon
go do tempo, tenham uma durabilidade, em que não 
mudem de acordo com a mudança da conjuntura ou 
de acordo com o bom-humor ou com os humores da 
chamada opinião pública. 

O argumento daqueles que entendem que 
deve-se aprovar agora a reeleição é de que, como o 
Governo está dando certo, como o Governo conse
guiu a estabilidade, como este Governo está tentan
do colocar a possibilidade de o Brasil se inserir no 
rol das nações desenvolvidas, justifica-se a mudan
ça e a continuidade. E isso se justifica com base na 
pesquisa de opinião pública. 

Essa visão tem um certo viés autoritário e bo
napartista, porque entendo que se o Governo está 
dando certo, não é só o atual Presidente da Repúbli
ca que tem capacidade para dar essa continuidade. 

Se é verdade que a população apóia o Gover
no, e, mantendo-se os atuais índices de aceitação, é 
de se supor que, nas eleições de 1998, um candida
to apoiado por este Governo terá amplas possibilida
des de vencer a eleição, e é de se supor também 
que continue a aplicação do seu programa. 

Por que de repente passa pela cabeça das 
pessoas que apenas o atual Presidente, o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, é capaz de dar essa 
continuidade? Por que isso é um pressuposto para a 
estabilidade e a continuidade das instituições? 

E, a partir do momento em aue a estabilidade 
das instituições ou a connnuidade de um projeto po
lítico econõmico que está dando certo está centrada 
na figura de uma pessoa, descambamos para um 
perigo muito grande de autoritarismo. E nós, da es
querda, somos "vítimas" dessa concepção. 

Historicamente, o conceito de continuidade de 
uma pessoa só foi um exemplo muito dramático para 
a esquerda. Então, repito, no momento em que as 
pessoas passam a ser classificadas como guia ge
rlial dos povos, como profetas armados, desarmados 
ou banidos, caímos, resvalamos para o caminho 
muito perigoso, do autoritarismo. E o que é pior e 
mais grave é essa justificativa ser baseada nas pes
quisas de opinião pública. 

Corremos o risco de atingir uma democracia 
virtual, onde palavras como voto, vontade popular e 
povo são substituídas por palavras como média, va
riância, intervalo de confiança, frequência, universo, 
amostragem, palavras comuns na estatística, mas 
não na política. Corremos o risco de substituir João, 
Zé, Severino e Chico por lbope, Datafolha, Brasr.nar
kete Gallup. 

Sob o manto de estar sintonizada com a vonta
de do povo, essa nova forma de democracia virtual, 
na verdade, enfraquece a continuidade e a estabili
dade das instituições políticas. 

O Sr. Artur da Távola- Permite V. Ex11 uma 
pergunta? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 
Ex' com prazer. 

O Sr. Artur da Távola- Só para que eu possa 
ter clareza, V. Exª está se referindo a Rdel Castro? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A todos, a 
Fidel Castro, a Stálin, a Fernando Henrique Cardo
so, a Mao Tse-Tung e a todos que consideram que a 
sua continuidade ... 

O Sr. Artur da Távola- Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Senador 

Artur da Távola, este é um assunto que não me 
constrange; já superei há muito o culto à personali
dade, felizmente. Embora reconheça que, na minha 
formação política, e acredito que, na ·de V. Ex' tam
bém, essa seja uma herança muito ruim. Alguns já 
conseguiram exorcizá-la, outros não; mudaram o si
nal, mas continuam com o mesmo culto. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite V. Ex11 um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte ao Senador Eduardo Supiicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador José Eduar
do Outra, V. Exil faz uma reflexão de grande impor-



624 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

tância, como Líder do Partido dos Trabalhadores, ao 
fazer uma avaliação crítica tanto dos Fujimoris, 
quanto dos Menens, daqueles que hoje procuram 
permanecer no poder por muito tempo - e os jornais 
de hoje estão dizendo que Fujimori conseguiu, junto 
à alta Corte do Peru, já o direito de se candidatar a 
um terceiro mandato. Mas V. E~ referiu-se também 
à própria concepção da esquerda, que, muitas ve
zes, cultuou uma pessoa, e citou chefes de Estado e 
líderes de governos à esquerda que procuraram _ 
também dizer que não havia alternativa, senão eles 
próprios, para a condução dos negócios de Estado. 
Tenho total afinidade com V. E~ nesse ponto de vis
ta. Penso que iremos nos fortalecer, inclusive, nessa 
campanha em favor da consulta popular, se estiver
mos dizendo isso com muita clareza. Se, inclusive, 
dissermos que, caso venhamos a conquistar even
tual vitória na próxima vez, poderemos ter um Presi
dente da República que tenha o compromisso de go
vernar por um mandato só, preservando aquilo que 
considero saudável e que V. Ex" nestes últimos pro
nunciamentos tem expressado: é mais saudável 
para a democracia que haja o rodízio das pessoas à 
frente das chefias de Governo. Por que razão? Por
que ainda que um Presidente como o atual, Fernan
do Henrique Cardoso, possa estar realizando um 
mandato que tenha as suas qualidades e seus defei
tos, mas que possa eventualmente ser reconhecido 
como positivo por boa parcela da população, isso 
não deve significar o direito automático à reeleição. 
Como Chefe de Governo, ele está numa posição 
completamente diferente da dos demais cidadãos 
deste País, com uma possibilidade extraordinária de 
uso da máquina administrativa para permanecer no 
poder, e inclusive de inibir pessoas do próprio seg
mento que o apóia de aspirarem a presidência da 
República, de fazerem o que realmente representa 
uma renovação de valores, obviamente propícia a 
uma Nação como o Brasil, ou a qualquer outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA. Marina Silva- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Vou conce
der o aparte ao Senador Laura Campos e à Senado
ra Marina Silva, apenas peço que sejam bre·1es ... 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Ai€rto o Senador que o tempo de V. Ex<~ já está es
gotado. Temos 5 Srs. Senadores ainda inscritos, e o 
término da nossa reunião está previsto para as 

13h08min, sendo que, se dermos, .egimentalmente, 
os 20 minutos a cada Senador, será impossível to
dos usarem da palavra. 

Vamos pedir a compreensão de V. Ex", já que 
o Senador Lauro Campos está inscrito e a Senadora 
Marina Silva também. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - SRA. Pre
sidente, como os dois Senadores estão inscritos, 
vou pedir a compreensão de S. Ex<~s; e -vou apenas 
encerrar o meu pronunciamento reafirmando a mi
nha convicção de que, em todo e qualquer momento 
em que haja a possibilidade, a necessidade de se 
convocar a população para expressar, por intermé
dio do instrumento da democracia direta, a sua opi
nião, somos absolutamente favoráveis. Mas não 
concordamos que esse princípio, que significa um 
avanço da democracia, venha a ser utilizado como 
mero instrumento conjuntural, ou a ser encarado 
como carta na manga, como temos visto em mani
festações particularmente das lideranças do Gover-
no. 

Muito obrigado, SRA. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 
S. Ex" dispõe de até 20 minutos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
SRA. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, em pri
meiro lugar eu gostaria que fosse regis1íado nos 
Anais do Senado o artigo publicado hoje na Folha 
de S.Paulo, de autoria do Presidente desta Casa. 
Nele o Senador José Sarney faz uma série de consi
derações sobre o comportamento e a maneira de 
agir do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Te
nho discordâncias político-ideológicas com o Presi
dente José Samey, mas durante todo o tempo que 
temos convivido, percebo que S. Exª é, de fato, um 
democrata, que S. Exª tem respeito pelas pessoas, 
pelas oposições e sabe ser um político. De forma 
que acho que merecem ser registradas nos Anais 
desta Casa as considerações que S. Ex", hoje, es
creve na Folha de S.Paulo. 

Em segundo lugar, também estive em visita a 
Ourilândia do Norte, junto com r > Senadores Eduar
do Suplicy, Marina Silva, Sebastião Rocha, alguns 
Deputados Federais e algumas autoridades. O Se
nador Eduardo Suplicy fez bem um relato da situa
ção. 

Quero tratar de uma outra questão. Mas antes 
dela, quero ressaltar dois aspectos: em primeiro lu
gar, a proposta públic-3. de desarmamento na região. 
Essa proposta só pode partir de quem não entende 
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absolutamente nada de povo e, muito menos, de re
fonna agrária. Essa proposta só pode partir de pes
soas que não conhecem a nossa realidade. 

A imprensa noticia que essa proposta partiu do 
Ministro Raul Jungmann. Ela não tem nenhum senti
do de resolver o problema. Quem vive no campo, 
quem conhece o trabalhador rural sabe que uma es
pingarda é um instrumento de trabalho do trabalha
dor rural. Ele, às vezes, tem que trabalhar 4, 5 me
ses para conseguir esse instrumento. E qualquer 
operação de desarmamento, evidentemente, só re
cai sobre esses trabalhadores. 

A floresta amazônica ainda é uma região peri
gosa, onde existem onças e uma série de animais, e 
a arma serve até à própria sobrevivência dos traba
lhadores rurais, que caçam para comer a proteína 
contida na carne dos animais. 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, os 
grandes latifundiários não serão atingidos por opera
ções de desannamento. Eles têffi condição de com
prar armas neste País a qualquer hora que queiram 
e até de contrabandeá-las ou usá-las em operações 
específicas que queiram fazer. 

De fonna que quero aqui condenar, com vee
mência, essa proposta. O que o Governo tem que 
fazer é dar ocupação aos que estão desocupados, e 
o trabalho na terra é uma ocupação digna, que traz 
um grande futuro para este nosso País. 

Aqui, tenho repetido - e disse ontem para os 
trabalhadores rurais, autoridades presentes e para o 
Coordenador do INCRA - que existem hoje cente
nas de latifundiários ávidos por negociar suas terras. 
Nesse momento, de acordo com as condições que 
estão vivendo, o Governo tem todo o poder de esti
pular o preço, de negociá-lo, porque esses' trabalha
dores sabem que não podem continuar detendo ta
manha área como o fizeram até hoje. 

Citei que não existe nenhum caso, nesses últi
mos 20 anos, em que o Governo tenha desapropria
do uma área para nela assentar trabalhadores ru
rais. Ele desapropria a área depois que já está ocu
pada, resolvendo os conflitos. 

Na minha região, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso disse que assentou 100 mil famílias 
nos dois anos de governo. Na minha região, no Nor
te do meu País, quero que o Presidente me aponte 
uma única famflia que tenha assentado; que tenha 
levado da cidade, inscrito no programa dos sem-ter
ra e fixado em uma terra para trabalhar. Todas as fa
mílias contabilizadas pelo Presidente Fernando Hen
rique Cardoso invadiram, ocuparam e resistiram na 
terra; viram seus parceiros morrerem e, depois, tive-

ram sua situação regularizada. São essas as famí
lias que estão nas estatísticas do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e, se é assim, não foi ele 
quem as assentou; a luta desses trabalhadores foi 
que lhes permitiu conquistar o direito à terra. 

Na recente invasão que houve, o mais grave é 
que realmente esses trabalhadores estavam invadin
do uma área que podemos considerar produtiva; 
uma área consolidada, bem estruturada, pertencente 
a um fazendeiro. " 

O que isso representa? O estado de desespero 
das pessoas que não têm mais emprego, porque 
ocupar terras improdutivas, ocupar grandes latifún
dios é natural, é admissível. No momento em que se 
busca ocupar uma terra considerada produtiva, uma 
fazenda bem situada, já se está numa situação de 
desespero. 

Em cada Município do Sul do Pará, pode-se 
procurar em todos os sindicatos de trabalhadores ru
rais que não encontraremos uma lista sequer com 
menos de 1 000 inscritos para ocupar a terra. As 
ofertas estão sendo feitas, mas o Governo não re
solve nenhuma delas. 

Agora, depois dessa seqüência de mortes no 
meu Estado e no Brasil, vimos a notícia da morte de 
dois trabalhadores no Paraná e há um outro ferido. 

Se o Governo não agir, essa situação vai conti
nuar, porque a UDR já se está reorganizando. Hoje, 
os proprietários estão reunidos em Marabá para 
analisar como enfrentar as invasões que ocorrem, 
evidentemente pela necessidade da população e 
pela irresponsabilidade do Governo Fernando Henri
que Cardoso. 

Ontem, aliás, o PSDB fez um programa muito 
bonito. Em seguida, vimos o Jornal da Globo, em 
que o PSDB falou sobre Saúde, Educação, assenta
mentos e, logo depois, sobre as mortes nos assenta
mentos; em seguida, apareceram os hospitais, com 
pessoas morrendo nas portas sem atendimento, 
numa total incoerência e falta de visão da realidade 
que estamos vivendo. 

Rz essas considerações e quero chegar a um 
terceiro ponto, que, na verdade, é a razão do meu 
pronunciamento. Não fui somente a Ourilãndia com 
os companheiros Senadores e Deputados Federais. 
Fui antes à Delegacia de Polícia de Marabá. Lá, está 
preso um cidadão, Presidente do Sindicato dos ç;a
rimpeiros de Curionópolis, na condição de marginal. 
Posteriormente, fui à Penitenciária Agrícola de Mara
bá - que de penitenciária agrícola não tem absoluta
mente nada! Pedi para visitar as lideranças garim
peiras que lá estavam presas. Esperei determinado 
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tempo; em seguida, chegaram quatro cidadãos, pais 
de famllia, algemados, para falar comigo: o Sr. Auri
no Francisco dos Santos, Presidente da Associação 
de Assistência e Defesa dos Garimpeiros de Serra 
Pelada- Adegasp -,preso no dia 4 de novembro de 
1996; o Sr. José Eliedilson Brito, Diretor-social da re
ferida associação, preso no dia 29 de novembro de 
1996; o Sr. Maurício Braga de Souza, vulgo "Cario
ca", Presidente da Associação dos Bairros de Serra 
Pelada, preso no dia 14 de novembro de 1996 e, fi
nalmente, o Sr. Claudiomar Elias de Melo, preso no 
dia 31 de outubro de 1996. 

Este último não é garimpeiro, simplesmente le
vou um caminhão de alimentos aos garimpeiros de 
Serra Pelada, partindo de Imperatriz, no Maranhão. 
Revoltado pela sua situação, sem recursos para en
viar aos seus parentes que moram em Imperatriz 
para virem visitá-lo na Penitenciária de Marabá, 
esse cidadão entrou em greve de fome desde o dia 
11 deste mês. Há praticamente ? dias que está nes
sa situação. É possível que ele esteja passando 
muito mal e nada foi divulgado a esse respeito; ne
nhuma providência foi tomada para resolver o seu 
problema. 

Sr' Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, o que 
me causa espanto é o fato de que, neste País, as 
pessoas que têm dinheiro, que cometem crimes de 
morte, que cometem crimes de roubo, de falências 
de bancos, de instituições financeiras, que quebram 
empresas, respondem processo em liberdade. Esta
mos assistindo a uma novela em que réus confessas 
respondem processos de assassinatos em liberda
de. 

Esses trabalhadores, que não têm anteceden
tes criminais de nenhuma espécie, que têm residên
cia fixa - três deles moram há 16 anos no Garimpo 
de Serra Pelada - estão presos na Penitenciária, 
que é local de presos julgados. São pais de família 
passando necessidade dentro da Penitenciária de 
Marabá. 

O Juiz de Curionópolis, Laércio Laredo, man
tém a prisão, apesar de inúmeros pedidos de revo
gação que são feitos. Um juiz que não tem a menor 
sensibilidade em relação ao direito do cidadão. 

A Vale do Rio Doce quer que essas pessoas 
sejam mantidas presas. Está protegida pelo Gover
no do Senhor Fernando Henrique Cardoso, que não 
respeitou a Constituição, nem a lei, nem a ordem es
tabelecida e mandou para o meu Estado, sem que lá 
houvesse intervenção. as Forças Armadas, para ga
rantir os serviços da Companhia Vale do Rio Doce, 
para expulsar os garimpeiros de lá e, evidentemen-

te, para entregar também aquela mina de ouro ao 
capital estrangeiro. 

A Vale do Rio Doce, pelo preço que julgou cor
reto, indenizou grande parte dos garimpeiros; tirou 
de lá aquelas pessoas. Agora está construindo urna 
cerca com sete metros de altura, delimitando a área 
que pertenceu aos garimpeiros - que pertence a 
eles - para definitivamente expulsá-los de lá. 

E manda o seguinte recado: quem permanecer 
em Serra Pelada não será empregado no Projeto 
Serra Leste. 

Há cinco meses, quando a comissão do Sena
do esteve na região, a Vale do Rio Doce nos infor
mou que ia elaborar o projeto de matriz social dentro 
de Serra Pelada. Mas hoje a empresa nega isso, 
ameaçando os garimpeiros. 

Repito: Serra Pelada deveria ser tombada 
como património histórico do Estado do Pará e do 
Brasil. Serra Pelada é um símbolo do que repre
senta o desenvolvimento do nosso País. Não se 
pode, pela vontade obsessiva do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso de cumprir com os seus com
promissos internacionais, entregar uma empresa do 
porte da Vale do Rio Doce ao capital multinacional. 
Não é admissível que Sua Excelência comporte-se 
com tamanha brutalidade com seres humanos hu
mildes e trabalhadores, como o são aquela gente. 

Estive com esses garimpeiros. Coletei, com li
deranças da região (prefeitos, vereadores) informa
ções. Consegui recursos e contratei um advogado 
mais experiente - o profissional que fazia a defesa 
dessas pessoas não recebia pagamento algum, uma 
vez que, como todos sabem, os garimpeiros não têm 
dinheiro para essa despesa. O advogado, no entan
to, morava em Belém, razão pela qual não pode 
acompanhar a questão em Curionópolis e Marabá. 
Tivemos que fazer uma espécie de busca entre 
companheiros sensibilizados com a questão e con
tratamos um bom advogado, o Dr. José Raimundo, 
do município de Marabá. Esse advogado assume 
agora a causa e vai tentar tirar da cadeia esses cida
dãos, pais de família, com residência fixa, sem ante
cedentes criminais, que estão passando por essa 
humilhação desnecessária. 

Sr4 Presidente, Srs. Senadores, a Vale do Rio 
Doce chegou ao cúmulo, ao absurdo, de mandar um 
dos seus jatos a Imperatriz para trazer a Marabá um 
desses garimpeiros presos. Deslocaram um jatinho. 
Não foi um bimotor simples. Não. Foi um jato que 
trouxe esse garimpeiro ae imperatriz para colocá-lo 
na cadeia em Marabá. 
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É lamentável a ocorrência de fatos como esse. 
E é por essa razão que concordo com o que aqui fa
lou o Senador José Eduardo Outra: "Há· ditadores 
que são populares. A popularidade não é privilégio 
dos democratas". E considero que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso está-se transformando em 
ditador. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer SRA. 
Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEMIR ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

DA POPULARIDADE 

JoaéSamey 

A popularidade seduz e é necessária a artistas, intelectuais 

e, sobretudo, a poHticos. Para estes, mais do que ambição, é ne

cessidade. Mas é diflcil administrá-la Há uma linha tênue entre 

ela e a vaidade. Exige humildade e CQn'lpetência conviver com 

aquilo que o jornalista Roberto Marinho chamou de 'a condena

ção ao sucesso'. 

Outra coisa, também, diflcil, porque exige sacrificio e resig

nação. é a convivência com a impopularidade. Como é cruel. Am· 

bas podem ser um bem e um mal e têm uma qualidade intrrnseca 

e comum: são fugazes, vêm e voltam. 

A mais clássica de todas essas mudanças do comporta

mento humano está no Evangelho: Crtsto entra triunfalmente em 

Jerusalém no Domingo de Ramos e na sexta-feira o povo manda 

cruáficá-lo. 

Muitas vezes os homens públicos são obrigados a buscar 

a impopularidade pelo dever de tomar deásões. Kennedy ganhou 

o Prêmio Pulitzer, com um livro sobre politica e coragem. A cora

gem seria a audááa de enfrentar a impopularidade. 

Quando um politico está mergulhado no oceano' da popula

ridade, tem sempre a tentação de chamá-la para resolver impas

ses. Exemplo maior foi o Collor quando fez um apelo 'às ruas', 

que deviam vestir-se de verde e amarelo. Elas vestiram-se de 

preto. 

A popularidade pode ser um mal, quando se transforma os 

homens, muda-lhes o humor e comportamentos. Devemos sem

pre exorázar esses demOnlos. 

O presidente Fernando Henrique, o intelectual e professor 

de sociologia, sabe que gestos de príncipe não resolvem os con

flitos de pressão que se instalam no corpo social. Se essa fosse a 

solução, todos os problemas estariam resoMdos, porque nada 

mals fácil do que a violência 

A democracia triunfou porque provou que a única d&ásão 

que permanece é aquela que é negociada, que é consensual, fru

to do Estado de Direito e seus mecanismos. •vamos marchar 

para decidir no corpo-a-corpo no Congresso, mas sobretudo nas 

ruas, com a força das ruas•. 'Vamos quebrar o PMDB ao melo'. 

Não me parecem frases compostas com a personalidade 

do presidente Fernando Henrique. Esse apelo pertence às soáe

dades sem Instituições. 

O Brasil teve presidentes com temperamentos fortes: Ro

riano, Artur Efemardes, Washington Luis, Jânio Quadros, Collor. 

Teve presidentes do diálogo e da convivência: Rodrigues Alves, 

Nilo Peçanha, Venceslau Brás. Getúlio, Juscelino. Eu me coloco 

entre estes e incluo Fernando Henrique. Ele não tem o perfil da 

intimidação. 

A voz rouca das ruas de que fala' e aquela que legítima sua 

serenidade e tranquilidade. 

O outro lado é o do absurdo. É como se o presidente do 

Supremo Tribunal Federal, Ministro Pertence, dissesse aos juizes: 

'Se os meus eminentes colegas não decidirem assim, eu chamo 

o povo da Rodoviária de Brasma•. 

Há no Nordeste um provérbio genial: 'Com grito não se afi· 

na rabeca'. 

José Samey escreve às sextas-feiras nesta coluna. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
Presidência informa ao Senador Ademir Andrade 
que a solicitação de S. Exi para publicação na ínte
gra de matéria do jornal Folha de S. Paulo será 
atendida na forma regimental. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes)- V. 
Exi tem a palavra, para uma comunicação inadiável, 
por 5 minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Para comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - SRA. Presidente e Srs. Senadores, tivemos o 
ensejo de participar, na manhã de ontem, da Assem
bléia Ordinária da Confederação Brasileira de Fute
bol, no Rio de Janeiro, onde foram apreciadas maté· 
rias do maior relevo, relativas à maior modalidade 
esportiva praticada no Brasil, que hoje toma conta 
do mundo. 

Dentre os assuntos tratados naquela Assem
bléia, um mereceu destaque: foi aquele que faz refe
rência à Resolução n11 1 , de 1 O de setembro de 
1996, baixada pelo lndesp - Instituto Nacional de 
Desenvolvimento do Desporto, órgão vinculado ao 
Ministério Extraordinário dos Esportes. 

Essa Resolução regulamenta o art. 26 da Lei 
8.672, de 6 de julho de 1993, que institui normas ge
rais sobre desportos e dá outras providências. Trata 
particularmente da Lei do Passe, amplamente discu
tida, e dispõe sobre a consulta direta às pessoas 
praticantes de atividades esportivas, aos jogadores 
propriamente ditos, e aos seus clubes que patroci
nam os eventos. 
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A análise realizada pelo Departamento Jurídico 
da Confederação Brasileira de Futebol argüi a ilega
lidade e a inconstitucionalidade da resolução. 

O assunto foi colocado em debate ontem, em 
assembléia geral, perante os membros da Confede
ração e de federações de todos os Estados brasilei
ros. Decidiu-se, por unanimidade, negar a aplicação 
da resolução baixada pelo lndesp. 

"Considerando a manitestação e o 
apelo dos grandes clubes de futebol brasilei
ro, em carta dirigida à Confederação Brasi
leira de Futebol na qual enfatizam os inevitá
veis prejuízos que poderão advir em caso de 
se aplicar o injurídica ato do lndesp, por deli
beração unânime, resolve negar a aplicação 
a Resolução n2 1 , de 17 de outubro de 1996, 
editada pelo Conselho Deliberativo do Insti
tuto Nacional de Desenvolvimento do Des
porto, lndesp, determinando a todas as fe
derações e entidades de' prática desportiva 
que continuem a observar, no que toca ao 
regime jurídico do passe, os dispositivos da 
Lei n11 6.354, de 2 de setembro de 1976, e 
demais atos normativos interiores em vigor 
que a regulamenta •. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, estamos 
convictos de que essa é uma matéria que vai mere
cer profunda reflexão. Possivelmente, vai-se bater 
às portas da Justiça para que seja definida a legali
dade da sua implementação. 

Por essa razão, julgamos de bom alvitre trazer 
ao conhecimento da Casa essa relevante decisão da 
Confederação Brasileira de Desportos. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC.Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - SRA. 
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar, com relação à viagem, já manifestei minhas im
pressões no aparte que fiz ao Senador Eduardo Su
plicy. O Senador Ademir Andrade também colaborou 
com esse relato. Pretendemos entregar, por escrito, 
um relatório com alguns encaminhamentos aos Mi
nistérios da Reforma Agrária, da Justiça, aos órgãos 
competentes. Queremos respostas não apenas para 
esse caso, mas para os inúmeros que temos por 
este Brasil afora. 

Vou talar um pouco sobre a questão que está 
' sendo motivo de apaixonadas discussões nesta 
Casa e na sociedade brasileira: a reeleição. Inicial
mente posicionei-me favoravelmente à tese da ree-

leição, sendc contrária apenas à reeleição para os 
atuais Presidente, Prefeitos, Governadores. Eu era 
simpática à reeleição para os próximos pleitos. Mas 
mas confesso que a minha simpatia, no decorrer 
desse debate, vem diminuindo à medida que vou 
identificando alguns aspectos que considero serem 
muito nefastos à democracia no Brasil, caso venha
mos a aprovar a tese da reeleição. 

Primeiro, quero fazer um parêntese, porque fi
• quei.l"flUito feliz ao ouvir o meu Líder, Senador José 

· Eduardo Outra. dizer que nem nós, da Oposição, e 
nem a Situação podemos lançar mão do instrumento 
da consulta popular e da democracia direta como 
uma ação meramente estratégica para os nossos in
teresses - o Governo, no sentido de ser a favor do 
plebiscito, caso haja problemas para a aprovação da 
lei no Congresso, e a Oposição, no sentido de que
rer o referendum, caso os problemas ocorram com 
a aprovação de suas teses. Essa seria uma visão 
instrumentalista e oportunista da democracia. Preci
samos definir claramente o instrumento a ser usado 
antes de podermos colocá-lo para o conjunto da so
ciedade. 

Sou simpática à tese do referendum porque 
todo o processo de discussão passaria pelo Con
gresso Nacional. 

Se os Srs. Deputados e Senadores que deba
teram o tema aprovassem a lei, submeteriam essa 
sua decisão ao conjunto da sociedade brasileira, 
dando a ela uma oportunidade fantástica de referen
dar ou não uma atitude do Congresso. Seria uma 
ação democrática, seria aquilo que considero não se 
sentir substituto do povo, mas apenas um ser a 
quem foram delegadas determinadas ações. Se não 
tosse aprovada a tese da reeleição, não teríamos 
nada mais a fazer, porque tudo continuaria como 
está, ou seja, não haveria necessidade do referen
dum. 

O plebiscito equivaleria à antecipação desse 
debate e é importante que o Congresso permita à 
sociedade assumir sua posição. 

Continuando o que estava colocando com rela
ção ao porquê de estar perdendo cada vez mais a 
simpatia pela tese da reeleição, esclareço que, primei
ro, quando eu considerava ser fundamental - e ainda 
tenho dúvidas a respeito - a oportunidade, como diz 
T ocqueville, de um cidadão poder colocar à disposição 
da sociedade, inúmeras vezes, os seus talentos e as 
suas capacidades, não admitia ser justo e democrático 
que esse cidadão se sentisse privado de fazê-lo repeti-
das vezes. Essa posição tem por base uma visão ~ i<l 

(IJ Jl! 
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idealista e romântica do processo de disputa política, 
como ele acontece na realidade. 

Sempre tenho dito que meu limite, na política, 
é a minha ética. Quando meus princípio são feridos, 
encontro meu limite, não importando se perderei a 
simpatia popular ou se perderei votos. Se alguém 
me disser que, para ganhar todos os votos da Ama
zônia, devo ser a favor da invasão de terras indíge
nas ou de se fazerem obras de qualquer jeito, prefiro 
perder todos eles, porque aí está o meu limite. 

Acredito que cada pessoa tenha o seu limite 
ético, que é subjetivamente arbitrado por ela. Há 
aqueles que têm, digamos assim, uma reserva de 
concessões muito grande e, nesse sentido, muitas 
questões que são de interesse do conjunto da socie
dade passam a ser subordinadas ao interesse de 
um cidadão ou de urna pessoa. 

O Senador Artur da Távola dizia- lamentavel
mente, não pude aparteá-lo e S.Exll não se encontra 
presente - que não acreditava haver problemas de 
ordem jurídica ou de ordem ética, mas apenas de or
dem política. Ou seja, traduzindo, aqueles que sen
tem que o Presidente da República tem um índice 
de popularidade alto, com medo de um embate nas 
umas, querem colocar um freio nas suas pretensões 
para não serem derrotados. O meu ponto de vista 
não é esse e acredito que não seja o de muitas pes
soas. 

Há problemas para a questão do avanço da 
democracia e o Senador Outra colocou com muita 
propriedade em que aspectos ela poderia ser ferida 
por esse assunto. 

Vejo limites, sim, de ordem ética, e aí também 
entram as razões da minha perda de simpatia. Te
nho dúvidas acerca do limite de um governante ao 
lhe ser colocada a possibilidade de reeleição; temo 
que não faça o que precisa ser feito, estrategica
mente, para benefício da Nação, e que passe a su
bordinar suas ações não a esses interesses maio
res, mas ao interesse de sua reeleição. Também te
nho dúvidas se, ao ser necessário tomar - talvez 
nos dois últimos anos de Governo - urna medida 
bastante forte para resolver o problema da saúde, o 
governante vai torná-la ou se tará concessões para 
não perder popularidade. 

Temo pelas questões do meio ambiente e, 
principalmente, pelas questões econômicas. Temo 
que ações imediatista visem gerar um suposto cres
cimento econômico ou, quem sabem, fo~ar uma 
queda de desemprego provisória, e que essas pes
soas subordinem, o tempo todo, os interesses maio-

res aos seus interesses de conseguir um índice 
maior de popularidade. 

A nação americana está cheia desses exem
plos, que serão analisados pela História. Determina
dos governantes, inclusive, fizeram até mesmo inva
sões militares para elevar seus índices de aceitação 
e ganhar eleição, mas não se conhecem os resulta
dos, do ponto de vista prático, para a Humanidade e 
até mesmo para o povo americano. 

. Então, a minha perda de -simpatia pela tese da 
reeleição é em função desses aspectos. 

Dentro de um processo ideal, em que o gover
nante faz o que deve ser feito, o que é difícil, não 
haveria nenhum problema se ocorresse a reeleição, 
porque, afinal de contas, se foi feito um bom traba
lho, ocorrerá aprovação por parte do conjunto da so
ciedade; se não, haverá rejeição. 

No entanto, está acontecendo a subordinação 
de um projeto do PSDB, que, entendo, seria político, 
à figura, mesmo que competente e articulada, do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Se é um 
projeto político, se é de um grupo, não pode um indi
víduo apenas ser o seu paladino, seu messias. 

Ocorre, aí, um problema de descolamento en
tre aquilo que se faz e o conjunto dos que lhe dão 
sustentação, havendo relação com a figura de ape
nas uma pessoa. 

Por outro lado, e lamento, mais uma vez, a au
sência do Senador Artur da Távola, diz-se que, se o 
Presidente não for reeleito, tudo estará cortado, que 
não haverá continuidade da política de estabilização 
econômica e de todas as medidas que estão sendo 
tornadas por parte deste Governo no campo da ma
cropolítica, já que no da micropolítica as coisas ain
da não estão muito visíveis. Realmente, elas não es
tão visíveis na saúde, que é um caos, não estão visí
veis na educação. não estão visíveis na reforma 
agrária, não estão visíveis nas condições sociais do 
povo brasileiro, não estão visíveis em relação à taxa 
de crescimento de emprego e não estão visíveis em 
vários aspectos da sociedade. 

Concordo com o Senador -Artur da Távola. 
Realmente o povo brasileiro tem o mérito de conse
guir enxergar na macropolítica uma esperança para 
os seus problemas. E, lamentavelmente, não tem 
sido entendido e nem tem sido premiado pelos seus 
governantes. Ao longo dos meus quase 39 anos, co
loca-se sonhos e mais sonhos nas macropolíticas 
que, às vezes, coisas que parecem pequenas para 
uns são macro para os pequenos. O ex-Prefeito 
Paulo Maluf construiu tantos viadutos em São Paulo, 
obras de estrutura macro para a cidade, aprovadas 
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e aplaudidas petas pessoas pequenas pelo sonho 
de, quell\ sabe um dia, terem um carro para percor
rê-los. Isso é pensar em macropotítica. Lamentavel
mente, a macropolítica é tão grande, é tão alta que o 
povo nem a alcança e, em não a alcançando, ela 
não tem sentido na vida prática das pessoas. Os 
grandes projetas não conseguem atingir esse coti
diano. Seria muito bom que o povo brasileiro, que há 
quase 500 anos espera na macropolítica, começas
se a sentir o resultado nessas pequenas coisas que 
acabo de mencionar; caso contrário, não haveria 
sentido essa coisa tão grandiosa que, como disse 
repetidas vezes, é tão grande que o povo nem a al
cança e se dilui como que se evaporando dentro 
dela, porque, na verdade, quem alcança são apenas 
aqueles que as fazem pensando em si mesmos. En
tão, a minha simpatia pela tese da reeleição está 
cada vez mais diminuindo nesse sentido. 

O Brasil realmente precisa ser um pouco des
nudado. Muitas vezes, a roupa é -grande, demais en
feitada, e não mostra os reais problemas que temos. 
É fundamental que alguém, a exemplo daquela fábu
la do menino que disse que o rei estava nu, diga 
para o Brasil que o nosso gigante talvez esteja nu. 

Segundo a fábula, havia um rei que era muito 
vaidoso. Um dia, um costureiro muito esperto lhe 
vendeu um tecido finíssimo, dizendo que era o teci
do mais belo do mundo, mas só o enxergava aque
les que eram puros, limpos, altamente competentes. 

O rei, para não se enquadrar como não sendo 
competente, inteligente e justo, disse que enxergava 
o tecido e mandou confeccionar uma vestimenta, 
convidando a corte para uma festa, onde seria apre
sentada a nova roupa do rei. No decorrer da festa, 
ninguém queria dizer que não era inteligente, com
petente e puro. O rei estava nu, mas ninguém dizia 
nada. Até que uma criança de dois anos dil?$9: "Ma
mãe, o rei está nu·. ·o que ela disse, minha senho
ra?", quis saber o rei. "Majestade, perdoe-a, ela é 
uma criança, não sabe de nada, é uma inocente", 
respondeu-lhe a mãe. Ao que o rei disse: "Por ser 
um inocente é que ela acaba de desnudar a minha 
ignorância, a minha vaidade e a minha falta de res
peito pela realidade". 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, alguém 
precisa dizer que o gigante, além de estar dormindo, 
está nu. Às vezes, as roupas que a macropolítica o 
vestem não cobrem suas partes. 

A S~. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, hoje, sinto-me 
orgulhoso de pertencer ao meu Partido e de ter pró
ximo dos pontos de vista do meu Partido a presença 
do companheiro que tem demonstrado, como sem
pre, uma extrema sensibilidade, uma preocupação 
séria e profunda com o próximo, com o social. 

Não tive a oportunidade de dar os parabéns, 
de início, ao Senador Eduardo Suplicy, que tem se 
desdobrado para estar presente a esses aconteci
mentos que marcam tristemente a luta dos trabalha
dores brasileiros, principalmente no campo. O Sena
dor Eduardo Suplicy, anteontem, foi, juntamente 
com a Senadora Marina Silva, assistir ao enterro do 
·senador Caxias•, filmado no Rio de Janeiro. Volta
ram imediatamente para Brasília. E me encontrei an
teontem, à noite, com ambos na casa da nobre Se
nadora Benedita da Silva. S. Ex"s estavam cansa
dos, exaustos. E, logo no dia seguinte, o Senador 
Eduardo Suplicy se dirigiu ao Pará, onde três traba
lhadores sem terra haviam sido assassinados a uma 
distância de 50 centfmetros, à queima-roupa, e so
bre os quais inúmeras perfurações de bala mostra
vam a barbaridade da cena. 

Hoje, talvez S. Ex1 devesse - e todos nós te
ríamos o dever de acompanhá-lo - estar no Paraná, 
onde mais dois foram assassinados. Os números, 
que a Confederação Pastoral da Terra fornece ares
peito da agressividade, mostram que a agressivida
de é unilateral; ela parte dos fazendeiros, dos gran
des proprietários que, como sempre, reagem de for
ma agressiva a qualquer possibilidade de acesso à 
terra por parte daqueles que querem trabalhar. 

Fernando Henrique Cardoso, quando profes
sor, procurava realmente aquele ponto de vista neu
tro, quando tentava determinar seriamente a realida
de interna e profunda do processo histórico. Sabe
mos como é interessante, como é rico o processo de 
fazer uma espécie de psicanálise da sociedade, de 
entender o conteúdo que nem sempre aparece ao 
nível da aparência- a aparência deturpa e, às ve
zes, inverte a realidade. São 2 bilhões e 300 milhões 
de anos, e agora se admite que antropóides já te
nham existido na África. Assim, há muito tempo, 
existe essa tentativa e o engano persiste. Supomos, 
por exemplo, no nível da aparência, que o Sol gravi
ta em tomo da Terra. E quantas pessoas tiveram de 
pagar caro o preço de desvendar a realidade e afir
mar que o Sistema não era geocêntrico, que o mun
do não girava em tomo da Terra e que, portanto, 
Jeová não poderia ter mandado parar o Sol para que 
Josué continuasse a sua batalha, porque era o con
trário: a Terra é que girava em tomo do Sol. 
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Ptolomeu e Galileu, principalmente Galileu, pa
garam um preço elevado por terem enfrentado as in
verdades da Bíblia e a crença dominante no seu 
tempo de desrespeito à liberdade de pesquisa e de 
investigação. 

Acredito, como Policarpo Cruz, que foi Prêmio 
Nobel da Física, que a emoção está na base das ati
vidades humanas, inclusive o Físico Policarpo Cruz 
disse que o processo da descoberta está diretamen
te ligado às bases emocionais da personalidade e 
que o método científico, frio, impessoal e desumano, 
esse método que os economistas praticam para infe
licidade das sociedades, transformando homens, in
divíduos, em pontos supostamente racionais, trans
formando relações sociais em relações entre coisas, 
como se sociedade e economia pudessem ser expli
cadas através de uma física racional, abstrata. 

Portanto, a inibição metodológica é que faz 
com que inúmeros erros sejaiJl praticados. Supõe 
que o mundo devia ser assim, devia tender para o 
equilíbrio, então nos impõe um equilíbrio orçamentá
rio. Equilíbrio orçamentário que é uma loucura, que 
cobra um preço desmesurado; equilíbrio orçamentá
rio que implica na redução de gastos com a saúde, 
com a vida; equilíbrio que provoca um desequilíbrio 
na sociedade, que não pode suportar o peso do de
semprego que o enxugamento equilibrista impõe à 
sociedade. 

Perdemos. portanto, ao procurarmos esse 
equilíbrio racional e racionalizante, de acordo com 
essas mentes frias, neutras e indiferentes ao mundo 
cá de baixo. 

Pensando que a moeda é também algo neutro, 
um fenômeno neutro, um fato neutro, esquecidos de 
que Colbert já dizia, em carta a Luís XIV, que a moe
da é uma arma de guerra; já decretamos, movemos 
uma guerra financeira e monetária contra vários paí
ses e os vencemos. E esses neoclássicos pensam 
que a moeda é um numerário neutro e, para colocar 
a neutralidade na moeda, impõem inflação zero, que 
é o !Tlaior absurdo que existe no mundo. Todas as 
crises económicas são acompanhadas de deflação, 
de queda de preços, de aumento do desemprego, 
devido à queda de preços, à redução de receita e, 
obviamente, chegamos a uma situação em que um 
equilíbrio racional, frio e neutro impõe-se a uma so
ciedade devastada. 

Aqueles que sobreviverem ver&o o preço que 
essa insânia. essa verdadeira esquizofrenia ocasio
n:uá sobre o futuro da Amé:ica Latina e dos 60 paí
ses que têm adotado essa camisa-de-força. 

Portanto, acredito que a fala, a linguagem tam
bém não é um instrumento apenas de transmitir 
idéias, de transmitir referências. A fala, a linguagem 
humana foi aprendida lá atrás e, no processo de 
aprendizagem, foram obviamente sons, gestos, cho
ros, imitações da natureza que o homem foi transfor
mando e codificando na linguagem humana. 

Dessa forma, a linguagem está ligada às bases 
antropológicas do homem. Foi Freud; o- gênio, que 
.percebeu que, ao falar, o homem também faz a sua 
catarse, retirando do seu inConsciente irracional, do 
seu ide, bases emocionais que as palavras muitas 
vezes encobrem. É preciso decodificar, de acordo 
com a psicanálise, as palavras para que entenda
mos o seu significado real e as suas relações com o 
eu profundo. 

Portanto, jamais ensinei aos meus alunos o 
método frio da linguagem neutra e de um pensa
mento racional. Prefiro ficar com Policarpo Cruz, e 
tantos outros. Como Nietzsche, por exemplo, que 
disse que até os 27 anos de idade as pessoas real
mente têm uma capacidade criadora, porque até 
esta idade o desassombro, impulsionado pela emo
ção, o desconhecimento das verdades estabelecidas 
permite que a inteligência humana, sem temor, pos
sa se manifestar em toda a sua plenitude criadora. 

Pois bem! O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso disse e escreveu, em um de seus livros, 
num momento de sua vida em que Sua Excelência 
não havia entrado e adotado esse método da indife
rença, esse método abstrato, esse método desuma
no e frio, disse que, acompanhando um sociólogo 
norte-americano, que a sociedade privada da Améri
ca e a sua riqueza se fizeram através da violência, 
com a qual foram seqüestrados os negros da África, 
liquidadas as populações indígenas, para apropria
ção da terra. E que foi essa junção de duas violên
cias - a violência contra as populações indígenas e 
a violência contra o negro, que foi aqui escravizado 
- que criou a riqueza nas Américas. 

Portanto, não é de se estranhar que ainda hoje 
nos encontramos nessa pré-história humana, em 
que a violência aparece, pontilha, está presente, al
gumas vezes disfarçada em todos os atos que en
volvem a produção da riqueza, do poder através da 
utilização da força em nossa sociedade capitalista. E 
este capitalismo, ao deixar 1 bilhão de trabalhadores 
desempregados, em escala mundial, ao fazer com 
que 800 milhões de pessoas que passem fome no 
mundo, ao criar este quadro de violência, não pode, 
obviamente, pretender que respeitemos as pessoas 
que passam a desempenhar os cargos, a comnndar 
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essa sociedade e a querer impor a sua vontade uni
lateral aos destinos do País. Querem permanecer à 
frente do Governo, como acontecia no tempo dos 
déspotas, ditos esclarecidos, como aconteceu na 
União Soviética. 

Posso dizer isso tranqüilamente, porque ne
nhum ex-aluno meu e nenhum leitor das minhas mo
destas publicações jamais viu qualquer elogio ou ra
cionalização que pudesse querer justificar a ditadura 
que fez com que permanecesse Hitler, na Alema
nha, a partir de 1933. Hitler também foi levado ao 
Poder pela vontade do povo, do povo desemprega
do, sofrido, humilhado. Hitler chegou lá pela vontade 
do povo e utilizando a sua grande popularidade 
pôde crescer. Ontem, num artigo, disse o jornalista 
Carlos Heitor Cony que, se ele tivesse morrido por 
volta do tempo em que invadiu a França, teria sido 
considerado um dos maiores políticos e administra
dores do mundo. 

Apenas gostaria de acresCentar uma última 
questão aos debates de hoje, pedindo paciência à 
Mesa, porque o meu tempo já se encontra esgotado. 

Fujimori conseguiu, agora, na Suprema Corte 
do Peru, moldada pela sua vontade prepotente, o di
reito a uma terceira reeleição. Alguns chegaram ao 
Poder, aqui, inclusive Collor e seus sucessores, di
zendo que permaneceriam 20 anos no Poder. Trata
se, obviamente, da tentativa da primeira reeleição. 
Menem, depois de vitorioso no seu propósito de ree
leição, conta, agora, com uma aprovação de 20% 
por parte da população e se encontra numa verda
deira crise de legitimação. 

Até que ponto um presidente pode permanecer 
no cargo sem o apoio da opinião pública? Com 
20%? Com 15%? 

De início, Fernando Henrique Cardoso, candi
dato: o que é bom a gente mostra; o que é mau a 
gente esconde- meias verdades. 

Agora, na Folha de S.Paulo, Edmar Bacha, 
um dos grandes construtores do Plano Real, diz que 
há sinais de que é preciso mudar as coisas; o Plano 
Real está dando sinais de que não pode continuar 
como está; a taxa de câmbio tem que ser alterada. 
Ao se alterar a taxa de câmbio, ao se desvalorizar o 
Real numa economia dolarizada, todos os preços 
irão subir, com o retomo da inflação, cujo combate 
levou Fernando Henrique Cardoso ao Poder. 

Se o Real levou Fernando Henrique Cardoso e 
seu Partido ao Poder, agora Sua Excelência tem 
que continuar no Poder, porque o Real corre o risco 
de fracassar. Ora, meu Deus! Como é possível che
garmos a uma situação dessa? Se não dermos ao 

atual Presidente o direito de concorrer a mais quatro 
anos, o Plano pode desabar. Portanto, o perigo do 
fracasso, agora, do Plano faz com que Fernando 
Henrique Cardoso tenha de permanecer por mais 
quatro anos no Poder, e o êxito do Plano levou-o ao 
Poder. Logo, se o sucesso do Plano leva-o ao Poder 
e quando esse começa a fracassar Sua Excelência 
tem que permanecer no Poder, nunca deixará o Po
der, porque ou o Plano estará dando certo ou estará 
dando errado. 

Esses argumentos são falaciosos. De acordo 
com um artigo publicado por Emir Sader na Folha 
de S.Paulo, agora não é apenas uma voz interna, 
mas é uma voz internacional que se levanta para 
acusar as manipulações que neste País se fazem a 
respeito das estatísticas. 

As estatísticas são completamente falsas. Cria
se uma imagem virtual da sociedade e ainda se cria 
uma estatística completamente distorcida para se 
conseguir a permanência no Poder das pessoas que 
sabem que são filhas do Real e que esse está dan
do mostras de que as suas âncoras estão apodreci
das. O Real, que levou figuras respeitáveis ao Po
der, está colocando obstáculos insuperáveis à conti
nuidade do Poder. 

Se o direito à reeleição não for aprovado na 
Câmara, teremos, então, outra instância: o plebi
scito. Se o plebiscito não der certo, vamos recorrer 
ao Supremo Tribunal, como acaba de fazer Fujimori, 
no Peru. 

A SRA. PRESIDENTE {Emília Fernandes) -
Senador Laura Campos, alerto V. Ex" de que o tem
po da sessão está se esgotando. Solicito, então, que 
V. Ex11 conclua, pois há ainda despachos para serem 
feitos. 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a paciên
cia da Mesa e a benevolência com que me permitiu 
ultrapassar o tempo. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 

Sr. Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Exa. será atendido. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 

Presidente, Sr11s e Srs. Senadores, a Sociedade Civil 
Bem-Estar Familiar no Brasil BENFAM - >lizou, 
1com apoio técnico e financeiro do Ministério da Saú-
jde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
'\IBGE, ·ma extensa pesquisa sobre demografia e 

;saúde, .Jm todo o território nacional. 
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O Relatório Preliminar dessa importante pes
quisa, intitulado Brasil Pesquisa Nacional sobre De
mografia e Saúde 1996, foi divulgado no último dia 
7 de outubro, no Rio de Janeiro, e constitui-se numa 

• valiosa e nítida radiografia da área da saúde mater
l no-infantil, em nosso País. 

Essa pesquisa, Sr% e Srs. Senadores, denomi
nada PNDS 1996, insere-se em um amplo programa 
internacional de pesquisas desenvolvido pelo Macro 
lntemational lnc.. através de um contrato com 
USAID Washington, com apoio do Fundo das Naçõ
es Unidas para a Infância UNICEF e do Fundo de 
População das Nações Unidas UNFPA, com o pro
pósito de assistir aos governos e instituições priva
das dos países em desenvolvimento na realização 
de pesquisas nacionais por amostragem, nas áreas 
de população e saúde. 

Não é a primeira vez que um levantamento 
como esse é realizado em nos.so País. A PNDS 
1996 faz parte do programa mundial de Pesquisa de 
Demografia e Saúde DHS, atualmente em sua ter
ceira fase de execução, e dá continuidade a outras 
duas pesquisas realizadas no marco desse progra
ma: a Pesquisa Nacional sobre Saúde Matemo-In
fantil e Planejamento Familiar, de 1986, e a Pesqui
sa sobre Saúde Familiar no Nordeste, de 1991. 

Os dados recentemente divulgados pela PNDS 
96 foram coletados em oitocentos municípios brasi
leiros e a amostra foi desenhada para produzir esti
mativas confiáveis de taxas demográficas indicado
ras de saúde reprodutiva e de saúde da criança em 
nível nacional, urbano e rural. 

Comparados aos dados das pesquisas anterio
res, os números recentemente levantados consti
tuem indicadores indispensáveis para uma análise 
de tendências e mudanças na dinâmica demográfica 
brasileira. 

As entrevistas foram realizadas em quatorze 
mil, duzentos e cinqüenta e dois domicílios, tendo 
sido ouvidas oitenta e seis vírgula cinco por cento 
das mulheres encontradas nesse universo. 

Foram entrevistadas doze mil seiscentas e 
doze mulheres, de quinze a quarenta e nove anos, 
oitenta e dois por cento das quais residentes na área 
urbana. 

Foram vários os campos pesquisados. todos 
da maior importância para termos um quadro fiel da 
saúde matemo-infantil, em nosso País: gravidez, as
sistência pré-natal e parto, mortalidade materna, ní
vel da saúde da criança, desnutrição infantil, mortali
dade infantil isto é, no primeiro ano de vida e na in-

fâncía, e outros, tendo sido feita também a análise 
de seus determinantes socioeconômicos. 

Entre esses campos, gostaria de destacar, 
neste momento, um que considero de extrema im
portância: o campo referente ao estado nutricional 
das crianças brasileiras menores de cinco anos de 
idade. É para falar sobre ele que ocupo, neste mo
mento, a tribuna desta Casa. 

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senaéiores, os da
dos ·sobre o estado nutricionar das crianças de até 
cinco anos são extremamente relevantes para qual
quer país, pois a desnutrição infantil, a médio e lon
go prazos, pode gerar dificuldades na fase de esco
larização e limitações na idade adulta dos cidadãos. 

Todos sabemos que más condições de nutri
ção podem ser devastadoras para a criança, pois 
existe, na infância, uma mútua e intensa dependên
cia entre estado de saúde e estado de nutrição, sen
do a desnutrição considerada um dos maiores fato
res de risco para a morbidade e para a mortalidade 
infantil. 

Nessa fase tão crucial e intensa da vida dos 
seres humanos, as carências nutricionais impedem 
a plena realização do potencial de crescimento e de
senvolvimento das crianças, minando sua capacida
de de resistência às doenças e diminuindo suas 
chances de sobrevivência. 

A PNDS 1996, recém-divulgada, revela que o 
Brasil ainda tem cinco vírgula sete por cento de 
crianças desnutridas, índice acima dos padrões de 
desnutrição infantil internacionalmente aceitos, de 
dois por cento. 

Nosso País ainda condena quase seis por cen
to de nossas crianças a amargar a fome e a apre
sentar peso e altura considerados abaixo do normal. 

As recentes estatísticas revelam, no entanto, 
dados bastante positivos. A comparação dos dados 
provenientes das pesquisas nacionais com levanta
mentos sobre saúde e nutrição, realizados a partir 
de 1989, indica tendências expressivas de declínio 
da desnutrição infantil, em nosso País. 

A Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 
realizada em 1989, que nos deu uma avaliação da 
nutrição infantil em cada uma das cinco macrorregiõ
es do Brasil, nos indicava contamos geográficos re
veladores da existência de dois países dentro do ter
ritório nacional: o país do Norte e Nordeste, alinhado 
a nações muito pobres da África e da América Cen
tral, e o país do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, alinha
do a um reduzido e privilegiado grupo de países em 
desenvolvimento. 
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Passados sete anos, mesmo retratando um ín
dice nac1onal de cinco vírgula sete por cento de 
crianças menores de cmco anos com peso muito 
baixo para a idade, índice esse que reflete bem o ní
vel de pobreza de uma parcela significativa da popu
lação brasileira, a PNDS 1996 nos revela dados que 
são dignos de comemoração, pois, entre 1989 e 
1996, Sr. Presidente, houve uma redução de deze
nove vírgula sete por cento na taxa de desnutrição 
infantil em nosso País. 

Em 1989, existiam no Brasil, em números ab
solutos, 1.166.850 (um milhão, cento e sessenta e 
seis mil, oitocentos e cinqüenta) crianças de até cin
co anos subnutridas. Em 1996, a PNDS revela a 
existência de um número significativamente menor: 
1.006.400 (um milhão, seis mil e quatrocentas) 
crianças. A redução, repito, foi de dezenove vírgula 
sete por cento, nos últimos sete a~os. 

A maior responsável por essa queda tão ex
pressiva foi a Região Nordeste, onde o número de 
crianças menores de cinco anos com peso conside
rado baixo para a idade teve uma queda de trinta e 
cinco vírgula um por cento, no período. 

S~ e Srs. Senadores. sei que bem podem 
imaginar o quanto é grande a minha satisfação, 
como represertante de um estado nordestino, o 
Ceará, em poder falar de resultados como esses, na 
tribuna desta Casa, na tarde de hoje. 

A oueda da desnutrição no Nordeste é a de
monstração mais evidente dos resultados positivos 
alcançados pelas ações de combate à desnutrição 
no Brasii, pois essa era a Região que vinha apresen
tando melhoras mais lentas nos índices, em todo o 
País. 

Minha Região, que tinha, em 1989, 730.450 
(setecentas e trinta mil, quatrocentas e cinquenta) 
crianças desnutridas, tem, neste ano de 96, o núme
ro estimado de desnutridos de 482.500 (quatrocen
tas e oitenta e duas mil e quinhentas) crianças me
nores de cinco anos, registrando, repito, uma queda 
de trinta e cinco vírgula um por cento, no período. 

S~s e Srs. Senadores, os dados estatísticos 
levantados toram, sem dúvida alguma, muito mais 
expressivos na Região Nordeste. No Centro-Sul do 
País, a variação dos índices tem muito menor rele-

vância, pois, como as taxas já eram muito baixas, 
bem próximas das encontradas em países mais ri
cos e desenvolvidos. é mais difícil reduzi-las. 

Sr. Presidente. os orogressos são evidentes e 
dignos de serem comemorados e as perspectivas 
revelam-se promissoras. 

O pesquisador Carlos Augusto Monteiro, pro
fessor titular do Departamento de Nutrição da Facul-

- dade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo USP, que em seu estudo O Panorama da Nu
trição Infantil nos Anos 90, elaborado em agosto 
deste ano, faz uma análise pormenorizada do pro
blema da desnutrição em nosso País, nos revela, 
em suas conclusões, um dado ainda mais alvissarei
ro para a população nordestina, e eu não poderia 
deixar de citá-lo, antes de concluir meu pronuncia
mento. 

Segundo o Professor Monteiro, 

"a tendência recente observada na Re
gião Nordeste (1989/1996) permite antecipar 
que, nessa região, será de fato possível re
duzir-se em cinqüenta por cento a prevalên
cia da desnutrição infantil até o ano 2000, 
meta assumida pelo Governo brasileiro na 
Reunião de Cúpula em Favor da Infância, 
realizada em 1990." 

sr-s e Srs. Senadores, os dados da PNDS 
1996 nos permitem concluir que, não obstante a 
existência das imensas desigualdades sociais entre 
as diversas regiões brasileiras, continuamente de
nunciadas nas duas Casas do Congresso Nacional, 
e contra as quais continuaremos a lutar, houve, sem 
sombra de dúvida, uma sensível melhora nas condi
ções de vida da população infantil de nosso País, 
nos últimos anos. 

Estamos resgatando uma parte importante de 
nossa dívida social e investindo no futuro do nosso 
País. As crianças brasileiras crescerão alimentadas 
e viverão, tenho certeza, em um Brasil muito mais 
justo e desenvolvido, no século XXI. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a pre
sente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13h 1 Omin.) 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 635 

Ata da 12ª Sessão Não Deliberativa 
em 20 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Emandes Amorim e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteç5.c de Deus, iniciamos nossos traba
lhos. 

O Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Na
bo r Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTROS DE ÉSTADO 

N2 1.139/96, de 27 de dezembro de 1996, do 
Ministro da Fazenda, encaminhando as informações 
parciais aos quesitos constantes do Requerimento 
n2 1.062, de 1996, do Senador Bernardo Cabral, e 
esclarecendo que as informações complementares 
serão remetidas tão logo estejam disponíveis. 

As informações parciais foram remeti
das, em cópia, ao requerente. 

O requerimento aguardará na Secreta
ria-Geral da Mesa a remessa das informaçõ
es complementares. 

N2 10/97, de 10 de janeiro de 1997, do Ministro 
da Saúde, referente ao Requerimento n2 1~066, de 
1996, de informações, do Senador Ademir Andrade. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N11 16, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exteri«> 
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n11 82, de 1996 (n2 

287196, na Câmara dos Deputados), que 
"Aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração em Matéria de Quarentena e Saúde 
Animal, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Popular da China, em 
Brasília, em 8 de ~ev~:-eiro de 1996". 

Relatara: Senadora Benedita da Silva 

I - Relatórió 

O Projeto de Decreto Legislativo sobrescrito, 
de autoria da Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara dos Deputados, em contrapartida à Mensa
gem n2 364, de 1996, do Poder Executivo, consoan
te o inciso I do art. 49 da Constituição da República , 
destina-se a aprovação do texto do Acordo sobre 
Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde 
Animal, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China, em Brasília, em 8 de fevereiro de 1996. 

Com vistas à expansão da cooperação econô
mica e à promoção de cooperação no campo de 
quarentena e saúde animal, os dois países obrigam
se a permutar boletins mensais obre doenças ani
mais transmissíveis, sobre medidas adotadas para 
controle e erradicação das doenças transmissíveis 
graves, de notificação obrigatória, e, também, a au
torizar seus respectivos órgãos competentes em ma
téria de serviços veterinários a preparar e firmar pro
tocolos específicos definindo os requisitos de saúde 
e quarentena para importação e exportação de ani
mais, produtos de origem animal, sêmen, embriões, 
matérias-primas animais e alimentos para animais. 

11 - Voto do Relator 

O texto presentemente submetido à apreciação 
dessa Comissão constitui requisito preliminar essen
cial aos países que pretendam participar significati
vamente do comércio internacional, notadamente no 
segmento concernente a animais e seus produtos. 
Somente a extensão de procedimentos como este 
ora em exame, pode proporcionar critérios objetivos 
e confiáveis de padrões sanitários mínimos, condi
zentes com a preservação da qualidade de vida e da 
saúde das populações consumidoras. 

Por outro lado, é de se ressaltar a relevância 
desta iniciativa no sentido de afastar determinadas 
formas de barreiras não tarifárias que se impõem 
naturalmente no plano internacional. quando não se 
dispõem dos padrões sanitários mínimos. referidos 
anteriormente. 
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Assim, tendo em vista as peculiaridades brasi
leiras, como grande produtor pecuário, possuidor de 
um dos maiores rebanhos do mundo nosso entendi
mento é de que somente benefícios advirão deste 
Acordo, que serão multiplicados certamente, mor
mente quando se arrosta a extensão hiperbólica do 
mercado consumidor chinês. 

Frente às considerações acima expostas, nos
so parecer é pela aprovação do texto do Acordo so
bre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde 
Animal, celebrado entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e da República Popular da Chi
na, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo nº 
82, de 1996. 

Sala das Comissões, 20 de janeiro de 1997.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Benedita 
da Silva, Relatara - Romeu Tuma - Geraldo Melo 
- Artur da Távola - Pedro Simon - Nabor Júnior 
- Hugo Napoleão, - Casildo Maldaner - José 
Agripino- Bernardo Cabral - Epitacio Cafeteira. 

PARECER N11 17, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n11 84, de 1996 (N11 

292196, na Cãmara dos Deputados), que 
"aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração em Matéria Ambiental, celebrado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Ar· 
gentina, em Buenos Aires, em 9 de abril 
de 1996." 

Relator: Senador Epitaclo Cafeteira 

I - Relatório 

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
:bre o Projeto de Decreto Legislativo n11 84, de 1996 (Nº 
292, de 1996, na Câmara dos Deputados), que "apro
va o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria 
Ambiental, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argen
tina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996." 

Em cumprimento ao disposto no artigo 49, inci
so I, da Constituição Federal, o Presidente da Repú
olica submete à apreciação par1amentar o texto des
te ato internacional. 

O diploma legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 15 de outubro de 1996, 
tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das Comis
sões de Relações Exteriores, de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Constituição e 
Justiça e de Redação. 

Segundo a exposição de motivos encaminhada 
a esta Casa pelo Ministério das Relações Exteriores, 
o Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental 
visa desenvolver a coordenação, a consulta e a coo
peração bilaterais em matéria ambiental, mediante 
ações específicas concertadas entre as duas Partes. 
O Acordo será implementado mediante a instituição 
de um Grupo je Trabalho Conjunto Brasileiro-Argen
tino de Cooperação em Matéria AmbientaL 

Cabe ressaltar que os programas de coopera-
. Ção serão executados à luz das decisões e reco

mendações emanadas da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e 
em consonância com as convenções internacionais 
de que Brasil e Argentina fazem parte. 

O Artigo IV dispõe que os temas que prioritaria
mente serão objeto da cooperação prevista no ato 
internacional em tela estão enumerados em seu 
Anexo A. Tal enumeração, entretanto, não será ex
cludente de outros temas que, em função de cir
cunstâncias emergenciais, venham a ser também 
destacados pelas duas Partes para exame imediato. 

Segundo dispõe o Anexo A, são os seguintes 
os temas prioritários para a cooperação entre Brasil 
e Argentina em matéria ambiental: 

a) Florestas: conservação, manejo sustentável 
e ação preventiva com vistas a sua proteção; 

b) Hidrovias e bacias hidrográficas: proteção 
dos recursos ambientais e ecossistemas passíveis 
de interferência em função dos projetas em desen
volvimento, tais como a hidrovia Paraná-Paraguai e 
a hidrovia Tietê-Paraná; 

c) Áreas fronteiriças, levando-se em conta as 
peculiaridades e o caráter especial que caracterizam 
as regiões fronteiriças, capazes de propiciar projetas 
integrados; 

d) Parques nacionais: intercâmbio dos progra
mas e projetas nacionais relativos a parques e ou
tros tipos de áreas especialmente protegidas; 

e) Mudança de clima: intercâmbio científico 
com atenção particular ao uso de combustíveis fós
seis e de fontes alternativas de energia; 

f) Ozônio: cooperação nas áreas de investiga
ção científica e da eliminação do consumo das subs
tâncias que esgotam a camada de ozônio; 

g) Poluição urbana, com o objetivo de se for
mularem soluções passíveis de aproveitamento nos 
diversos centros urbanos de cada país; 

h) Conservação do meio marinho: cooperação 
para evitar a poluição das zonas costeiras por fontes 
terrestres. 

É o relatório. 
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11- Parecer 

O ato internacional sob exame vem corroborar 
a importância conferida pelo Governo brasileiro à 
questão da proteção do meio ambiente. 

No âmbito regional, Brasil e Argentina adota
ram diretrizes básicas no que se refere à sua política 
ambiental, que se expressam no preâmbulo do Tra
tado de Assunção, celebrado em 26 de março de 
1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
Segundo o referido tratado, os Estados Partes, que 
visam ampliar as atuais dimensões de seus merca
dos nacionais através da integração, entendem que 
esse objetivo deve ser alcançado mediante o apro
veitamento mais eficaz dos recursos disponíveis e a 
preservação do meio ambiente, o melhoramento das 
interconexões físicas, a coordenação de políticas 
macroeconômicas e a complementação dos diver
sos setores da economia. 

A intensificação das relações de troca comer
cial, ocasionada pelos avanços-do processo de inte
gração regional do Mercosul, vem acarretando o au
mento da demanda dos serviços de transportes, fato 
que poderá resultar em pressões sobre o meio tísico 
e ambiental, sobretudo nas regiões fronteiriças. As
sim sendo, a perspectiva de novos projetas voltados 
para a integração física entre Brasil e Argentina, 
como pontes, estradas e hidrovias, leva à necessi
dade de ordenar, cuidar e atuar preventivamente 
com vistas ao aproveitamento racional dos recursos 
naturais desses dois países. 

Em face do exposto, opinamos favoravelmente 
à aprovação do texto do Acordo sobre Cooperação 
em Matéria Ambiental, nos termos do Projeto de De
creto Legislativo nº 84, de 1996. 

Sala das Comissões, 20 de janeiro de 1997. -
Antonio Carlos Magalhães, Presidente- Epitácio 
Cafeteira, Relator, Romeu Tuma- Geraldo Melo
Artur da Távola - Pedro Simon - Nabor Júnior -
Hugo Napoleão - Casildo Maldaner - José Agri
pino- Bernardo Cabral - Humberto Lucena. 

PARECER N218, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 103, de 1996 (n2 
298196, na Câmara dos Deputados), que 
"Aprova o texto do Acordo para a Coope
ração nos Usos Pacíficos da Energia Nu
clear, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá". 

Relator: Senador Lúdio Coelho 

I - Relatório 

Amparado pelo disposto no art. 49, inciso I, da 
Carta Magna, o Senhor Presidente da República 
submete a exame dos Membros do Congresso Na
cional (fls. 4), acompanhado da competente exposi
ção de motivos (n2 288/DDS-MRE-PEMU Bras 
Cana; de 25-6-96), do Ministério das Relações Exte
riores, o texto integral do ·Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Canadá para Cooperação nos Usos Pacíficos da 
Energia Nuclear". 

2. Quando da sua tramitação pela Câmara dos 
Deputados, a matéria obteve aprovação unânime 
das suas Comissões de Minas e Energia, Constitui
ção e Justiça e de Redação (fls. 2) e Relações Exte
riores. Ainda na Câmara Baixa, o assunto foi discuti
do em plenário, em turno único, com respectivo pro
jeto aprovado, assim como aprovada foi a sua reda
ção final (fls. 29), chegando, então, ao Senado Fede
ral, para exame e emissão do competente parecer. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

3. O ato internacional trazido à colação tem por 
escopo primordial a estreita cooperação entre o Bra
sil e o Canadá nos usos pacíficos da energia nu
clear. No seu enfoque preambular, ressalta: 

a- o Brasil é parte no Tratado de Proibição de 
Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, 
com o comprometimento solene de só usar materiais 
e instalações nucleares para fins pacíficos; 

b - o Canadá é um Estado Livre de armas nu
cleares, como Parte no "Tratado de Não-Proliferação 
de Armas Nucleares concluído em Londres, Moscou 
e Washington, em 1 º de julho de 1968, ... " 

4. Na parte substantiva do acordo, podemos 
ressaltar o Artigo 11, que se retere aos diversos mo
dos e meios de cooperação bilateral para o uso, o 
desenvolvimento e a aplicação da energia nuclear 
para fins pacíficos, envolvendo: Informação tecnoló
gica, relacionada a pesquisa e desenvolvimento, 
saúde, segurança nuclear, emergência, proteção 
ambiental, transferência dos direitos de propriedade 
etc.; fornecimento de material nuclear; implementa
ção de projetas para pesquisa e desenvolvimento, 
cooperação industrial, treinamento e assistência téc
nica e prospecção e desenvolvimento de urânio. O 
Artigo III trata das formas de cooperação entre as 
partes contratantes. envolvendo intercâmbio de peri
tos, técnicos e especialistas, assegurada a preserva
ção da "confidencialidade de informação sobre se
gredos comerciais e industriais", sempre de confor-
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midade com as leis e políticas vigorantes nos dois paí
ses. O Artigo VIl trata da proibição à utilização de mate
rial nuclear, equipamento ou tecnologia na prcx1ução de 
quaisquer tipos de armas ou artetatos nucleares. Se tal 
material est1ver em território brasileiro, ou canadense, a 
proibição compromissada será objeto de verificação, em 
decorrência de acordos de salvaguardas entre ambos 
os países e a Agência Internacional de Energia Atômica, 
em conexão com o Tratado de Prescrição de Armas Nu
cleares na América Latina e no Garibe. O Artigo Vlll en
foca hipótese de vinculação de permanência do material 
nudear ao acordo em tela, nos casos de não-utilização 
ou irrecuperação para processamento. 

O Artigo IX trata da proteção física do material 
nuclear em níveis, acordados pelas Partes, constan
tes do Anexo E (tis. 19 a 21) e que dispõem sobre o 
seu uso, estocagem e transporte, como garantias 
mínimas de segurança. O Artigo X. prevê a troca de 
consultas entre as Partes, como garantia de efetivo 
cumprimento das obrigações e~t1puladas no ato in
ternacional em comento. O Artigo XI fere o problema 
da controvérsia que possa surgir entre as Partes, 
por força de interpretação ou aplicação do acordo, 
quando não resolvida por negociação. Nesta hipóte
se, um tribunal arbitral será acionado para dirimir 
possíveis desacordos, podendo tal contraditório che
gar até à Corte Internacional de Justiça, para a indi
cação de um terceiro árbitro. 

5. No que respeita à parte adjetiva do acordo 
(Artigo XII) -troca de notas para a sua entrada em 
vigor, momento para aposição de emendas, prazo 
de permanência em vigor, informações recíprocas 
sobre relatório da Agência Internacional de Energia 
Atômica e Submissão a um Tribunal arbitral de con
trovérsia não resolvida por negociação e p~ríodo de 
vigência do acordo - estão de conformidade com as 
normas e princípios ditados pela teoria e pela prática 
na elaboração de atos da espécie. 

6. Por fim, somos pela aprovação na íntegra, 
do projeto de decreto legislativo em exame, que 
"Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo do Canadá para 
Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear", 
celebrado em Brasília, em 22 de maio de 1996. 

É o parecer, smj. 

Sala das Comissões, 20 de Janeiro de 1997.

Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Lú-
dio Coelho, Relator - Romeu Tuma - Geraldo 
Melo - Casildo Maldaner - Epitacio Cafeteira -
Artur da Távola - José Agripino - Hugo NaJ»
Ieão - Pedro Simon - Nabor Júnior - Bernardo 
Cabral. 

PARECER N219 DE 1997 

Da Comissão de Relações Exteriore
se Defesa Nacional, sobre o projeto de 
Decreto Legislativo n2 112, de 1996 ( n2 

322196, na Câmara dos Deputados), que 
"Aprova o texto do Acordo-Quadro de 
Cooperação celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Francesa, ·em Paris, 
em 28 de maio de 1996." 

Relator: Senador Nabor Júnior 

I - Relatório 

Em obediência ao art. 49, inciso I, da Constitui
ção Federal, o Senhor Presidente da República sub
meteu à consideração do Congresso Nacional, devi
damente acompanhado de exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo-Quadro de Cooperação celebrado entre o 
governo da República Federativa do Brasil e o go
verno da República Francesa, em Paris, em 28 de 
maio de 1996. 

O mencionado acordo pretendeu dar urna "mol
dura institucional apta a balizar consolidar e harmo
nizar, de forma mais consentânea com a atualidade, 
mecanismos, ações e iniciativas no âmbito das rela
ções bilaterais franco-brasileira" e foi fruto da Visita 
de Estado feita à França, no período de 27 a 30 de 
maio de 1 996, pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

A intenção dos dois países em manter um in
tercâmbio renovado e mais dinâmico se manifesta 
nas cláusulas do presente acordo-quadro, que, em
bora sucintas. criam mecanismos novos e ab-rogam 
acordos mais antigos. 

Em suas nove cláusulas, o ato bitaleral reforça, 
entre Brasil e França, a cooperação econômica, cul-
tural, científica e técnica. _ 

Cria uma Comissão Geral Franco-Brasileira, 
presidida pelos Ministros das Relações Exteriores 
dos dois países, para coordenar os diversos aspec
tos das relações bilaterais. 

As Partes Contratantes pretendem reunir bia
nualmente, sob a égide da Comissão Geral Franco
Brasleira, uma Comissão Científica e Técnica e uma 
Comissão Cultural e Lingüística encarregada de es
tabelecer um programa comum de cooperação em 
suas respectivas áreas de atuação. 

São especialmente mencionadas. no acordo. 
as relações econômicas que se desenvolverão atra
vés de intercâmbio comercial, de investimentos e de 
cooperação financeira, com vistas a promover inicia-
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tivas que favoreçam, nos dois países, as pequenas e 
médias empresas. Consultas anuais, entre as partes 
contratantes visarão à cooperação transfronteiriça em 
todos os domínios de interesse comum e ao exame de 
projetas desenvolvidos pelas coletividades locais dos 
dois países, no quadro das legislações nacionais. 

O acordo-quadro analisado ab-roga expressa
mente: 

1) o art. 12 do Acordo cultural franco-brasileiro 
de 6 de dezembro de 1948; 

2) o Acordo, por troca de notas, que entre os dois 
países criou a Comissão Mista Franco-Brasileira de De
senvolvimento Econômico, de 24 de abril de 1954; e 

3) o Acordo bilateral que constituiu uma Gran
de Comissão, em 24 de outubro de 1975. 

Além disso, declara que a lista dos acordos 
franco-brasileiros, que permanecerão em vigor, será 
estabelecida pelas Partes, após exame conjuto. E 
que os acordos eventualmente omitidos nessa lista 
não serão considerados como a!,Jtomaticamente ab
rogados salvo se as partes assim convencionarem. 

11- Voto 

A parceria tranco-brasileira é antiga e sempre 
foi das mais exitosas. Se estão defasados os instru
mentos que regem a cooperação bilateral, urge re
formulá-los para que ganhem novo impulso. 

Não há o que objetar nas cláuslas analisadas, 
que se apresentam corretas sob o ponto de vista ju
rídico-regimental. 

À vista do exposto, nosso parecer é pela apro
vação do presente acordo, nos termos do Projeto de 
Decreto Legislativo n2 112, de 1996. 

Sala da Comissão, 20 de janeiro de 1997.- An
tônio Carlos Magalhães Presidente - Nabot Júnior 
Relator- Epitacio cafeteira- Romeu Tuma- Gerai
do Melo - Humberto Lucena - Artur da Távola -
Pedro Simon - Nabor Júnior- José Agripino- Cér 
slldo Maldaner- Hugo Napoleão- Bernardo cabra I. 

PARECER N2 20, DE 1996 

Da Comissão de Relações e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo nll113196 (n11 315 na Câmara dos 
Deputados) que "Aprova o texto do Acor
do-Quadro sobre Cooperação em Pesqui
sa e Desenvolvimento Tecnológico, cele
brando entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Federal da Alemanha em Brasília, 
em 20 de março de 1996". 

Relator: Senador José Agripino 

I - Relatório 

De conformidade com o art. 49, inciso I, da 
Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú
blica submeteu ao Congresso Nacional, devidamen
te acompanhado de exposição de motivos do Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do B"rasil e o Go
verno da República Federal da "Alemanha em Brasí
.lia, em 20 de março de 1996, que tem por objetivo 
substituir instrumento semelhante, firmado em 1969. 

O texto bilateral se compõe de 12 artigos que, 
como não poderia deixar de ser num acordo-quadro, 
estabelece de maneira sintética algumas intenções 
comuns, que merecerão futuros desdobramentos. 

Sua primeira afirmação é a finalidade pacífica 
da colaboração teuto-brasileira nos domínios da pes
quisa científica e do desenvolvimento tecnológico. 

Em seguida, o documento elenca atividades, 
que poderão ser executadas por universidades. 
centros de pesquisa, instituições e empresas públi
cas e privadas de acordo com legislação vigente em 
cada país. 

Uma Comissão Mista brasileiro-germânica é 
instituída para coordenação, apoio e aplicação das 
atividades empreendidas. Detalhes da implementa
ção da cooperação projetada poderão ser por ela 
estabelecidos através de ajustes complementares. 

As despesas com o transporte do pessoal cien
tífico e técnico intercambiado serão pagas, em prin
cípio pelo país que envia, enquanto que as de ma
nutenção do referido pessoal, pelo país receptor. 

No que se refere às particularidades dos progra
mas individuais acordados pela Comissão Mista, os 
custos poderão ser compartilhados de forma diversa. 

O acordo estabelece normas para o intercâm
bio de informações, que não se aplicam em caso de 
informação originária de terceiras partes e de divul
gação vedada, nem de informações e direitos de 
propriedade intelectual e industrial que, em virtudE: 
de conv8nios com outros governos, não possam ser 
divulgados ou transferidos. 

Os referidos ajustes complementares terão por 
tarefa regulamentar o problema da responsabilidade 
por prejuízo eventualmente causados a terceiros, ao 
pessoal de uma das Partes ou qualquer das partes 
contratantes, durante a implementação do acordo. 

Cláusulas rotineiras estabelecem certas isen
ções recíprocas quanto à circulação de .bens e de 
pessoas nos territórios das Partes Contratantes. 
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Declara-se, no acordo bila!e::::. :::u8 o cessoal 
intercambiado no âmb1to aos aJUStE:s <::ompiemema
res será regido pelos reguiamen1os e msm . .:ções vi
gentes em seu local de traoalho, uuamo à execução 
ordenada e segura das at1·.Jiaad2s que lhe toram 
confiadas. 

As divergências de imerpretãção do acordo ou 
relativas à sua aplicação serão diii,miaas pelas Par
tes Contratantes. 

Nos casos em que a negociaç3o direm não 
bastar, cada parte contratante poderá soiicitar que a 
divergência seja submetida à Corte Pennanente de 
Arbitragem de Haia. 

11- Voto 

As considerações feitas mostram que o acordo 
é dinâmico, criativo, inovador. t:: certamente superior 
ao texto que visa substituir, a. saber, o Acordo Geral 
entre o Governo da República i=ederat1va do Brasil e 
o Governo da República Federai 'da Alemanna sobre 
Cooperação nos Setores da Pesquisa Científica e do 
Desenvolvimento Tecnológico. ce 9 de junho de 
1969, sobretudo porque prevê a participação ativa, 
tanto do setor privado como dos governos estaduais. 
nas atividades oficiais de cooperação aeser.voividas 
em conjunto pelos dois países. 

Em face do exposto, nosso ·mto é peia aprova
ção da matéria, nos termos de PrCJjem ::ie Decreto 
Legislativo nº 113, de 1996. 

Sala das Comissões, ~ S ds janeiro ce 1997. -
Antonio Carlos Magalhães. Presidente - José 
Agripino. Relator - Geraldo Melo - =aitácio Cafe
teira - Humberto Lucena - _!\ihtr tfa Távola - Pe
dro Simon - Nabor Júnior - Huco r·~aocieão - Ca
sildo Maldaner- Bernardo Cab;al. · 

O SR. PRESIDENTE (Ernanaes Amorim) - O 
expediente lido vai à publicação. . 

O SR. PRESID;::;i'lTE (Emandes Ãmorim) - A 
Presidência recebeu, do Banco do Brasii. o Ofício nº 
25/97, de 15 do corrente, através ::lo quai enc~minha 
ao Congresso Nacional, nos temnos do art. 20, § 4º, 
da Lei nº 7.827, de 1989, as Oen-~onstrações Contá
beis de 30 de junho de ~ 996, Je\'idam2nte audita
das, do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste- FCO. (Diversos nº 3, de 1997). 

O expediente será encaminhado à Comissão 
de Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Emília 
Fernandes. (Pausa.) 

Concedo a oalavra é: ~c::xe .3J~'C.::·· ~?""::':!;:? 

da Silva. (Pausa.) 
Concedo a palavra ac ~c:t~s ·::-·. -:··· · ···:·~ .. 1 

cântara. {Pausa.) 
Concedo a palavra âO 1"Cbre s'""""::::~ .;88! de 

Hollanda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ac ;;cbTG -:=-:-:-:-::':'· >:::-:::::: 

co Escórcio. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao :-:ctT:o .3e:-.iJ.~~ -=::: ::.:cc. 

Suplicy. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobrs s·::ac:::; ')·:::3íl;:r 

de Andrade. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao ;;cc~s -:.:::-,,....2-:J''l' 

Campos. (Pausa.) 
Concedo a palavra ô.O ,-:c'Jr2 :?s,.,:.::, '3:-::--::::-: 

Cabral, por vinte minutos. 
O SR BERNARDO CAi3Rt,L :;)r:,_ -- "~r! c.~-

nuncia o seguinte discurso.\- S:. 0 ·ss:t:s-:~:::. s~"' s 
Srs. Senadores, hoje, com !':lUi~o ::;-;;~~hc. -:.::::o:o fa
lar sobre uma obra centená~;a. :='-ia: ::; _.:~s.lista. c 
advogado, o político e. mais c::: C'JS i::o--:;. : -~::s.dãc 

Barbosa Lima Sobrinho compieG '·JO c..-.:::2 .:;;:;. iua
de, lúcido, ainda trabalhando r:: CãC:3. ·_ ::;~: '7':::. s cec:
cado aos interesses de sua Pá.tr!a. 

Minha justificativa nesta ~ribu"::: " c-:c:e. ~c :"8· 

ríodo de 79 a 81, quando ~ui secrotari"' ·ccq~:=:;t r:' c: '+ 
dem dos Advogados do BrasiL 2 d2Doi0. c8 ::< 1 

:; 82 
como presidente dessa entidaoe. ~"'~ ::~e!e ? -:-:2.:::. 
alta e eficiente colaboraç2.o. 'J: ~e.;-:-:::: ::::.,...t::;s ::o·?.~l~" 

membros natos do Ccnsetnc '" 2 :-: ::;:s:::'. - -:s ::>"''-::~ 
da Pessoa Humana, os dois ):::rr.~:~ -::c::x3.-:.'--: 
comparecer às reuniões. :Jesiccé.'.·::.-:,: ., ::: ~-~ ~.> 

de Janeiro para Brasília. 2 fi:-;; ~2 ::::::::irc:=..~::-::::'0 '~ 

transigentes defensores do ~esc e i': ::o se~ i':.'-:-"~.-.= 
Com Barbosa Lima Sobrinho ::::::::2r.·rc''··' " ~: 

mentei o cultivo do respeito à !ibemade ::e :~crer;sa. 
do direito de ir e vir e da luta Delas :::c;::s c:=.c:sas. 

Àquela altura, não havia seiT1aíOE. :;,.-, ~:.;::; íi&ü 

~stivéssemos juntos. Embora 2 ::!ifecs;·c:z ~;:: cs.Ge 
quase atingisse quarenta anos de d:s;ã;-.~::: . .;;;-a 
ele que parecia mais jovem e s.a.!s s::~ ~:>:&s:!laGG. 

Do meu convívio com outros seres .... ~.·-:.2-n~s. o:::::
mente um, de igual tempo de •!ida. :: '?1E 2? .:..:JGa 

comparar em termos de dignidade. -:-::.:'s~,-~~~s ;:, 
honradez pessoal: o nosso saudosc --~~· ·~.-
Sobral Pinto. 

Hoje quero, no entanto, ater-me ~ .. 
Barbosa Lima Sobrinho e à sua biografia. 

Alexandre José Barbosa Sobrinho, n~s: 
Recite no dia 22 de Janetro de 1897, flino ao IaL 

Francisco Cintra Lima e de Joana de Jesus 8a. 
Lima. Descendente de tradicionais fam1lias do . 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 641 

deste. seu nome lh:? foi dado em homenagem a um 
tio do lado materno, Alexandre José Barbosa Uma, 
que foi Governador de Pernambuco de 1892 a 1896 
e, aqui uma curiosa coincidência, senador pelo Ama
zonas de 1923 a 1929. 

Formou-se no ginásio em 1911, pelo Instituto 
Ginasial de Pernambuco. Segundo o seu depoimen
to, aos 13 anos já escrevia para o jornal do colégio e 
aos 15 publicou os seus primeiros artigos no jornal 
pernambucano A Província. 

Em 1913, ingressou na Faculdade de Direito 
do Recite, bacharelando-se em 1917. Logo em se
guida foi nomeado promotor adjunto na capital per
nambucana, dedicando-se paralelamente como co
laborador no Diário de Pernambuco, no Jornal Pe
queno e, principalmente. no Jornal de Recife, no 
qual, de 1919 a 1921, assinou a coluna "Crônica de 
Domingo", em substituição a Teotônio Freire. Cola
borou ainda em periódicos e JOrnais de outros Esta
dos, como a Revista Americaná, a Revista de Di
reito, o Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, o 
Correio do Povo, de Porto Alegre, e a Gazeta de 
São Paulo. 

Em abril de 1921, transferiu-se para o Rio de 
Janeiro e ingressou no Jornal do Brasil como noti
ciarista, tomando-se, pouco depois, redator político 
e, em 1924, nomeado redator-chefe. 

Nos 1 O anos subseqüentes, dedicou-se exclu
sivamente ao jornalismo, membro da Associação 
Brasileira de Imprensa. Em 1926, foi Barbosa Lima 
Sobrinho presidente dessa entidade, reeleito em 
1929. Ao longo das duas gestões à frente dessa en
tidade, conseguiu unificar a classe - então dividida 
em três associações - reformulou os estatutos da 
instituição e lutou em favor da liberdade de imprensa 

, e da democracia. 
Ingressou na vida política em 1934, sendo elei

to Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco. 
Com o golpe político-militar de 1 O de novembro de 
1937, que instituiu o Estado Novo e garantiu a per
manência de Vargas no poder, Barbosa Lima teve 
seu mandato parlamentar interrompido naquela data 
devido à supressão dos órgãos legislativos do País. 

Em 1938, assumiu a presidência do Instituto do 
Açúcar e do Álcool (IAA), numa conjuntura de crise 
gerada pela superprodução do açúcar nos Estados 
produtores do Nordeste. No período inicial de sua 
gestão, adotou medidas visando promover o equilí
brio entre a produção e o consumo e regular as rela
ções entre usineiros e fornecedores. Uma dessas 
medidas foi o decreto baixado em dezemoro de 
1939 estabelecendo um limite para a produção de 

açúcar, assegurando sua exportação livre de taxas 
para o Centro-Sul do País e criando as chamadas 
contas de sacrifício, financiadas pelo IAA. Além de 
proibir a instalação de novas usinas de açúcar e 
subprodutos - com exceção dos casos permitidos 
pelo Instituto- , o decreto vetava também a transfor
mação de usinas em engenhos, obrigando a inscri
ção de todas as refinarias no IAA. 

Durante a gestão de Barbosa Uma- Sobrinho, 
_ o IAA, em convênio com o lns'tituto de Tecnologia, 

realizou com sucesso as primeiras experiências na 
utilização do álcool como combustível para moto
res de explosão, através da mistura de álcool ani
dro e gasolina. Estimulada a partir de então pelo 
Governo Vargas, a produção de álcool anidro que 
inicialmente atingira apenas cem mil litros diários 
chegou a oitocentos mil em 1945, graças às novas 
destilarias instaladas. Ainda segundo Barbosa 
Uma, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), quando o fornecimento do petróleo se tor
nou escasso, houve um mês em São Paulo em 
que os veículos só contaram com aquele tipo de 
combustível distribuído pelo IAA. Entretanto, ape
nas em meados da década de 70, a política de 
produção do álcool-motor, como substituto da gaso
lina, seria adotada pelo Governo, que passaria a im
plementar a fabricação de veículos adequados a 
esse combustível para fazer frente ao crescente cus
to da importação do petróleo. 

Ainda como Presidente do IAA. Barbosa Uma 
estabeleceu um serviço assistencial próprio para os 
funcionários e seus dependentes, compreendendo 
assistência médica, hospitalar e odontológica. Provi
denciou também a transferência do órgão para uma 
nova sede, com melhores instalações, na Praça 15 
de Novembro, no Rio de Janeiro. 

Em março de 1945, em pleno processo de re
democratização do País, os agrupamentos que da
riam origem aos novos partidos políticos de âmbito 
nacional já estavam se organizando. Barbosa Lima 
Sobrinho tomou parte na elaboração do primeiro 
programa do PSD, e, ao lado de Agamenon Maga
lhães, na época Ministro da Justiça, participou ativa
mente dos trabalhos da criação do partido em Per
nambuco. Gravitando em tomo dos interventores, 
com o apoio de Vargas e formado principalmente 
por membros da burocracia estatal, o PSD contou 
em Pernambuco com a adesão dos "coronéis" do 
agreste e do sertão, principalmente da oligarquia al
godoeira e pecuarista. 

As cr~scentes e ostensivas manifestações de 
repúdio ao Estado Novo por parte dos diferentes se-
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~ores oa sociedade culminaram com o golpe político
militar de 29 de outubro de 1945. 

O resultado do pleito de 2 de dezembro confe
nu ampla vitória ao PSD, elegendo Outra Presidente 
da República. Barbosa Lima Sobrinho foi eleito De
putado à Assembléia Nacional Constituinte, instala
da em 5 lie fevereiro de 1946. Exonerou-se em mar
•{O desse ano da Presidência do IAA e assumiu o 
mandato em abril. Participando dos trabalhos consti
tuintes como membro da Comissão da Ordem Eco
nómica e Social, combateu a idéia de uma delega
ção de poderes ao Executivo, embora defendesse 
maior intervenção do Estado na economia do País. 
Com a promulgação da nova Carta em 18 de setem
bro de 1946, passou a exercer mandato legislativo 
ordinário, sendo eleito membro da Comissão de Fi
nanças da Câmara e designado Relator do Parla
mento do Ministro da Guerra. 

Em fins de 1946 se transferira para Pernambu
co com o objetivo de liderar a campanha em seu fa
vor ao Governo do Estado. Como todos nós sabe
mos, Barbosa Uma Sobrinho saiu vitorioso no pleito, 
derrotando, por uma diferença de 565 votos, Neto 
Campelo. Este, no entanto, visando anular a peque
na diferença de votos, entrou com recurso junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e, em seguida, jun
to ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diante des
sas medidas, Barbosa Lima teve sua posse adiada, 
a a chefia provisória do Governo foi entregue ao 
Presidente da Assembléia Legislativa, Otávio Cor
reia de Araújo. 

Permanecendo na Câmara, no decorrer de 
1947, Barbosa Lima assumiu posição contrária à 
cassação dos mandatos dos Deputados eleitos na 
legenda do Partido Comunista Brasileiro (PCB), cujo 
registro tora cancelado em maio daquele ano, ale
gando que, embora se opusesse à ideologia comu
nista, considerava a medida inconstitucional. Em ja
neiro de 1948, entretanto, após a aprovação do pro
jeto na Câmara e no Senado, os Deputados comu
nistas tiveram seus mandatos cassados. 

Em fevereiro seguinte, logo após o TSE ter jul
gado improcedente o recurso impetrado por Neto 
Campelo, Barbosa Lima deixou a Câmara dos Depu
tados e foi empossado no Governo de Pernambuco. 
Durante sua gestão, realizou obras de urbanização 
na capital pemambucana e incentivou o desenvolvi
mento da Liga Social contra o Mocambo - mais tar
de denominada Serviço Social contra o Mocambo -, 
possibilitando a construção de casas populares. 
Inaugurou ainda a Faculdade de Filosofia e a Escola 
Supenor de Veterinária, posteriormente incorpora-

das à Universidade Federal de Pernambuco. Além 
de abrir rodovias no interior do Estado, implementou 
um programa de assistência aos trabalhadores ru
rais, criando escolas, hospitais, postos de puericultu
ra, etc. 

Logo após deixar o Governo de Pernambuco, 
Barbósa Lima Sobrinho foi nomeado Procurador no 
Rio de Janeiro, para onde mais uma vez se transfe
riu. No exercício das novas funções, empenhou-se 

_ na questão referente aos chamados bens reversí-
. veis da Light, empresa canadense concessionária 
dos serviços de energia elétrica e do sistema de 
transportes elétricos urbanos no Distrito Federal. 
Como o contrato de concessão continha a cláusula 
da reversão, através da qual todos os bens que 
constituíssem o património da empresa reverteria 
gratuitamente ao Estado, ao final do contrato, em 
1990, a Light tratou de neutralizá-la, procurando ga
rantir rapidamente o retomo do capital investido. 

Mantendo sua posição inúmeras vezes afirma
da em defesa do nacionalismo, Barbosa Lima Sobri
nho contestou enfaticamente a política desenvolvida 
pela Light, bem como o não cumprimento de vários 
itens do contrato. Denunciou o envio para o exterior 
de parcelas consideráveis dos bens amortizados da 
empresa. Além disso, verificando que através do 
chamado mecanismo de liberação, a Light vendia in
devidamente à Prefeitura do Distrito Federal inúme
ros imóveis já amortizados, elaborou um parecer 
que, apesar de não ter sido aprovado pela procura
doria, deu origem a uma comissão pq_ra examinar o 
assunto e alertou a prefeitura para a questão. 

Em 1952 foi eleito secretário-geral da Acade
mia Brasileira de Letras e, no ano seguinte, presi
dente da mesma entidade. Embora permanecendo 
ligado às atividades jornalísticas, decidiu retomar à 
vida política, candidatando-se nas eleições de outu
bro de 1958 a deputado federal por Pernambuco na 
legenda do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Vito
rioso no pleito, assumiu o mandato em fevereiro do 
ano seguinte, tomando-se membro da Comissão de 
Justiça da Câmara e vinculando-se à Frente Parla
mentar Nacionalista, bloco suprapartidário criado em 
1957 com o objetivo de combater as concessões ao 
capital estrebaria e a remessa de lucros para o exte
rior e de defender uma política de desenvolvimento 
autônomo da economia nacional. 

Apesar de ter criticado o Governo de João 
Goulart, apontando a inexistência de uma orientação 
segura no desenvolvimento da política económica e 
a vacilação do Presidente em assumir de fato uma 
posição nacionalista - muito embora apregoasse 
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medidas radicais como as chamadas reformas de 
base -, Barbosa Lima Sobrinho se opôs ao movi
mento político-militar de 31 de março 1964 que der
rubou o Governo constitucional de Goulart e instau
rou o regime de exceção no País. Coerente com 
essa perspectiva, após a edição do Ato Institucional 
n2 02, de 27 de outubro de 1965, e a posterior im
plantação do bipartidarismo, aderiu ao partido oposi-
cionista, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 
No período que se seguiu, participou dos trabalhos 
de organizaçãu da Associação Brasileira de Reforma 
Agrária (ABRA), fundada em 20 de setembro de 1967. 

Sustentando a sua posição inúmeras vezes 
manifestada em defesa dos direitos humanos e da li
berdade de pensamento e de expressão, combateu, 
tanto nos artigos que escrevia como nos depoimen
tos que prestava à imprensa.' o Al-5, editado pelo 
Presidente Artur da Costa e Silva em 13 de dezem
bro de 1968. Entre várias medidas restritivas das li
berdades democráticas impostas por esse Ato, à 
frente sempre ali estava Barbosa Lima Sobrinho, 
contestando incansavelmente a censura à imprensa, 
tendo declarado inclusive, em defesa da chamada 
imprensa alternativa, que ·a liberdade de imprensa 
não existe sem liberdade de informação, que não é 
um direito do jornalista, mas do público. É, assim, 
um dever do jornalista". 

Ao final da década de 60, foi eleito Presidente do 
Conselho Administrativo da ABI, cargo que ocupou 
desde então. Em 1970, ingressou no magistério como 
professor de política financeira da Faculdade de Ciên
cias Econômicas Amaro Cavalcanti, mais' tarde incor
porada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Em agosto de 1973, a convite da Comissão 
Executiva Nacional do MDB, aceitou disputar o car
go de Vice-Presidente da República na chapa enca
beçada pelo Presidente do Partido, o saudoso Depu
tado Ulysses Guimarães, que se apresentava como 
"anticandidato" às eleições indiretas previstas para 
15 de janeiro de 197 4. Após a homologação dos 
dois nomes pela Convenção Nacional do MDB em 
setembro de 1973, foi iniciada a campanha eleitoral 
- que teve o caráter simbólico de denúncia do regi
me - em defesa da restauração da democracia no 
País e do nacionalismo. Realizado o pleito, a chapa 
do MDB foi derrotada pelos candidatos da Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA), os Generais Ernes
to Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, empossa
dos na Presidência da República em 15 de março de 
1974. As candidaturas simbólicas do MDB foram, no 
entanto, o marco inicial de um amplo movimento 
oposicionista que se corporificou na expressiva vitó-

ria desse partido nas eleições parlamentares ue r.o
vembro desse ano. 

Em 19 de agosto de 1 976, uma bom o a explo
diu no edifício da ABI, destruindo as depenaéncias 
de um andar, e outro artefato - que não chegou a 
ser detonado por falhas técnicas - foi encontrado na 
sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em 
ambos os casos, uma organização clandestina que 
se identificou como Aliança Anticomunista Brasileira 
(AAB) distribuiu panfletos, assumindo a responsabili
dade pelos atas. Barbosa Lima Sobrinho manifestou 
forte repúdio a esses atentados terroristas, bem 
como a todos que ocorreram a partir de então. 

Quando, em 9 de setembro de 1976, o Gover
no Geisel formalizou com a British Petroleum o pri
meiro contrato de risco para a exploração ao petró
leo brasileiro, Barbosa Lima contestou por meio da 
Imprensa a adoção da medida, acusando-a de anti
nacionalista. 

Reafirmando sua posição anticomunista, em 
artigo publicado no Jornal do Brasil, em 5 de feve
reiro de 19n, declarou que a melhor forma de com
bate àquela ideologia seria a adoção de medidas go
vernamentais de amparo à classe média que, cada 
vez mais rebaixada em suas condições econômicas, 
tendia a se incorporar ao proletariado. 

Eleito por unanimidade em 2 de maio de 1 978, 
Presidente da ABI - em substituição ao Senador 
Danton Jobim, que falecera -, ao tomar posse no dia 
24 seguinte, reafirmou seu propósito de lutar pela 
restauração do estado de direito no País. A respeito 
do denominado processo de abertura política a ser 
promovido pelo Governo de João Batista Figueiredo, 
a partir de março de 1979, afirmou que sua imple
mentação se tomara necessária diante da nova con
juntura política e social do País, não constituindo 
uma ameaça ao regime vigente, mas podendo, in
clusive, atuar em benefício de sua própria manuten
ção. A seu ver, esse projeto só alcançaria legitimida
de com a supressão de todas as medidas arbitrárias 
antidemocráticas instituídas a partir do movimento 
político-militar de março de 1964, principalmente a 
censura à imprensa. 

Reeleito Presidente da ABI em maio de 1980, 
em julho seguinte aceitou o convite do Partido dos 
Trabalhadores (Pl) na Câmara - aqui chamo a 
atenção para a data, Sr. Presidente, 1980 - para 
comparecer a uma reunião ampla em Bras1lia, du
rante a qual o PT proporia uma comissão parlamen
tar de inquérito com a finalidade de apurar os atenta
dos terroristas que vinham ocorrendo no País desde 
o ano anterior. Participaram da reunião, realizada na 
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segunda quinzena de agosto, além de dirigentes e lí
deres de partidos políticos, representantes das insti
tuições que foram vítimas de atentados, como a 
OAB, da qual era eu então o seu Presidente, a ABI e 
a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil 
(CNBB). 

Barbosa Lima Sobrinho protestou enfaticamen
te contra o chamado "pacote eleitoral" baixado pelo 
Governo em novembro de 1981 com vistas às elei
ções de 1982, que determinou, entre outras medi
das, a vinculação dos votos para os candidatos a to
dos os cargos - de vereador a governador - na 
mesma legenda, impossibilitando assim as coligaçõ
es eleitorais. Declarou à imprensa ter "a impressão 
de que depois de todas as promessas do Presidente 
João Figueiredo, esse "pacote eleitoral" vale por 
uma decepção tão profunda quanto o advento do Al-
5. Na verdade, no Brasil, apenas um partido tem tido 
o direito de vencer, a Arena, e agora o PDS", criado 
após a extinção do bipartidarismo, em 29 de novem
bro de 1979, para congregar os adeptos da posição 
governamental. Acrescentou ainda Barbosa Lima 
Sobrinho: "Uma democracia que não admite alter
nância no poder não merece o nome de democracia. 
Quanto ao nome que merece, seria bom convocar o 
povo para as eleições e perguntar que nome ele da
ria ao regime". 

Casou-se com Dª Maria José Pereira Barbosa 
Lima, companheira da vida inteira, com quem teve 
quatro filhos. Advogado, membro da Academia Bra
sileira de Letras, Constituinte em 1946 e ex-Gover
nador de Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho diz 
que não aceita aposentadoria do serviço à Pátria. 

O SR. PRESI::>ENTE (Ernandes Amorim)- No
bre Senador Bernardo Cabral, V. Ex<~ já ultrapassou 
5 minutos em seu discurso. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
estou concluindo. Agradeço a benevolência de V. 
Ex9, reconhecedora do vulto que representa Barbosa 
Lima Sobrinho. 

Suas obras, além de inúmeros artigos, prefá
cios, conferências, discursos, pareceres, relatórios 
estão concentradas nos seguintes livros: 

A ilusão do direito de guerra (1922); O proble
ma da imprensa (1923); Árvore do oem e do mal 
(1926); Pernambuco e o rio São Francisco (1929); O 
vendedor de discursos (1933); Problemas econômi
cos e sociais da lavoura cana vieira (1941 ); Álcool
moto r-ação do IAA na defesa do carburante nacional 
(1943); O devassamento do Piauí (1946); A Revolu
ção Praiera (1949); A Comarca do rio São Francisco 
(1950); Artur Jac;guai (1955); Sistemas eleitorais e 

partidos políticos (1956); O centenário da chegada 
de Nassau e o sentido das comemorações pernam
bucanas (1958); A Língua Portuguesa e a unidade 
do Brasil (1958); Os precursores do conto no Brasil 
(1960); Guerra dos Mascates (1962); A autodetermi
nação e a não-intervenção (1963); A nacionalidade 
da pessoa jurídica (1963); Máquinas para transfor
mar cruzeiros em dólares (1963). Desde quando so
mos nacionalistas? (1963); Presença de Alberto Tor
res (1968); Contrastes nas sociedades tradicionais 

· (1969); Japão, o capital se faz em casa (1973); Con
federação do Equador: do centenário ao sesquicen
tenário (1975); Oliveira Lima- obra seleta, questões 
de Direito eleitoral e as transformações de compra e 
venda. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na pró
xima quarta-feira, depois de amanhã, dia 22 de Ja
neiro, Barbosa Lima Sobrinho festejará, em compa
nhia da Nação, os seus 1 00 anos de idade, cercado 
do carinho de seus familiares e da admiração de 
seus amigos. Barbosa Lima Sobrinho é a testemu
nha viva de uma boa parte da História do Brasil. Du
rante anos a fio como jornalista e defensor intransi
gente dos direitos dos cidadãos, foi profeta de impor
tantes acontecimentos ocorridos no País e oráculo, 
sem dúvida nenhuma, das boas e das más notícias. 

Em sua longa trajetória por esta terra, Barbosa 
Lima Sobrinho sempre foi um brasileiro que amou a 
sua pátria, uma vez que sua paixão pelo Brasil sem
pre foi superior aos equívocos dos governantes. 

A Barbosa Lima Sobrinho, que oferece a sua 
vida centenária como exemplo às novas gerações, o 
meu abraço, as minhas felicitações e o meu muito 
obrigado por tudo aquilo que fez pelo nosso País. 

Por essa razão, Sr. Presidente, requeiro seja 
dada ciência deste pronunciamento ao grande ho
mem público Barbosa Lima Sobrinho, relembrando o 
que dizia aqui, no início deste discurso, sobre nosso 
convívio; eu, Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil, e ele na sua grande importância como 
Presidente da ABI, ambo· como membros natos no 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim)- V. 
Ex9 será atendido na forma regimental. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obriga
do, Sr. Presidente. 

A SRA. BF.NEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva por 5 minutos. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 645 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. o Orien-
te Médio, como bem sabemos, tem sido palco, nas 
últimas cinco décadas, de consideráveis conflitos 
que mudaram a História e a Geografia dos países 
daquela região. Quero, nesta oportunidade, enalte
cer os esforços do Presidente da Autoridade Nacio
nal Palestina, Yasser Araf&t, e do Primeiro-Ministro 
israelense, Benjamin Netanyahu, na concretização _ 
de mais um importante passo em busca de possível 
paz para as comu11!dades palestina e israelense. 

Não somente judeus e palestinos (fora uma mi
noria radical) e a comunidade árabe em geral, mas o 
mundo todo deseja a paz para aquela região, ponto 
de encontro de três grandes continentes: Europa, 
África e Ásia. 

Estudos cristãos, históricos e informes de ana
listas e estrategistas apontam o Çlriente Médio como 
a região de maior importância ptlra o século XXI. Daí 
a necessidade de se desenvolver uma estratégia em 
tomo de uma convivência pacífica entre as comuni
dades da região. 

Merece aplauso o esforço dessa figura interna
cional, Yasser Arafat, que inclusive visitou Brasma, 
na luta em prol do povo palestino, no sentido de que 
se encontrasse uma solução para os moradores da 
antiga Palestina. Cabe ressaltar também as figuras 
de líderes que lutaram em prol da paz no Oriente 
Médio, como o ex-Pre~idente israelense Yitzhak Ra
bin, assassinado pela causa da paz no Oriente Mé
dio; o ex-Primeiro Ministro Menahem Begin; o ex
Presidente egípcio Anuar Sadat, por meio de acor
dos e diversas conferências de paz no Oriente Médio. 

{ 

A posse de Hebron, 30 anos em poder dos mi-
litares judeus, foi comemorada por mais de 30 mil 
pessoas naquela cidade, num reconhecimer.to ao 
esforço de Yasser Arafat e do Primeiro-Ministro is
raelense, Benjamim Netanyahu. 

Yasser Arafat adotou tom conciliador em rela
ção aos mais de 400 colonos judeus que vivem den
tro da cidade e a transformam no ponto mais tenso 
da Cisjordânia. O líder palestino declarou que "não 
quer o confronto, pois está do lado da paz". Sua po
sição repercutiu positivamente do lado israelense. 
porque foi considerada gesto muito oportuno. 

O acordo de Hebron, firmado na semana pas
sada, que reiniciou o processo de paz na região, ca
minha rumo à criação de um Estado palestino. 

Entendemos o fim da ocupação dos territórios como 
o início de um novo diálogo, de uma nova era. onde todos 

possam viver com as suas famflias, educarem os 
seus filhos e conviverem numa comunhão pacífica 

Com os conflitos na região, todos perderam. 
Os inúmeros atentados destruíram vidas humanas e 
causaram prejuízos irreparáveis, sem (;Ontar, é cla
ro, a estagnação da economia, a destruição de inú
meros patrimônios púbiicos e privados. a interferên
cia na educação e a interrupção aos projetas de 
atendimento aos mais necessitados. · • 

Com a paz, todos ganhám, porque somente a 
partir dela pode-se vislumbrar uma promessa de me
lhores dias. 

Eu não poderia deixar de me manifestar, Sr. 
Presidente, para congratular-me com esse passo 
decisivo que acredito deverá ter um desdobramento 
maior, porque queremos ver a Palestina livre e Israel 
em paz. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior, por vinte minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal 
nesta oportunidade com o objetivo de fazer um bre
ve, porém importante, registro. Importante para que 
se esclareça a opinião pública, corrijam-se as versõ
es correntes nas últimas horas e reponha-se a ver
dade das práticas político-partidárias que sempre 
observei em 35 anos de vida pública e das quais 
não me afastarei. 

A revista Veja na edição que ontem começou a 
ser distribuída em todo o País afirma, na terceira co
luna da página 27, que "ACM ficou livre para avan
çar sobre outras legendas. O peemedebista Nabor 
Júnior integra a chapa de ACM". 

Não consigo atinar sobre a origem de tal afir
mação, que contraria toda a biografia de coerências 
por mim escrita desde quando, no já longínquo 
1962, disputei e venci minha primeira eleição, para 
compor a Assembléia Co:1stituinte do recém-criado 
Estado do Acre. Jamais, em momento algum, nem 
mesmo no auge do período autoritário, fugi aos com
promissos e às bandeiras dos partidos que integrei, 
dos quais, aliás, só me desliguei quando os ditado
res os extinguiram. 

O nobre Senador Antonio Carlos Magalhães 
recebe de minha parte o mais profundo respeito pe
los posicionamentos ideológicos. programáticos e 
partidários que sempre assumiu com firmeza. 
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No tocante à formação da futura Mesa do Se
nado Federal, todavia, a questão envolve outros cri
térios e, desde o primeiro momento, minha posição 
vem sendo clara e inequívoca. Lançado pelo meu 
partido, o PMDB, o candidato à Presidência, ele pas
sou a ser o meu candidato definitivamente, sem 
qualquer hesitação ou tergiversações. 

O Sr. Ademir Andrade - Concede-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR -Ouço V. Exª com 
prazer. 

O Sr. Ade.mir Andrade - Senador Nabor Jú
nior, em primeiro lugar, solidarizo-me com V. Exª, 
pois, conhecendo o seu caráter e o seu comporta
mento ético, sei que jamais adotaria a conduta que 
publicou a revista Veja. Lamentavelmente. alguns de 
nós, às vezes, passam por isso. Há alguns dias, no 
jornal O Globo, na coluna da T~eza Cruvinel, havia 
informação a respeito do bloco "de oposição, do qual 
faço parte inclusive como um dos maiores incentivado
res. Segundo a nota, eu votaria com o Senador Anto
nio Carlos Magalhães. Não sei de onde surgem essas 
informações ou como jornalistas as publicam sem nos 
ouvir ou nos consultar. Lamento esse tipo de compor
tamento. Expliquei para a jornalista que o bloco que 
formamos é unido, coeso. que votará conjuntamente 
sem dissensão alguma. Lamento fatos como esse e 
me solidarizo com V. Exi' pelas posições que sempre 
tem assumido nesta Casa. Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte 
de V. Ex~. É importante esclarecer que, em momen
to algum, nesses últimos meses, fui procurado pelo 
Senador Antonio Carlos Magalhães, ou por qualquer 
dos Parlamentares ligados a S. Exª. para' tratar da 
formação de chapas voltadas às eleições da Mesa 
do Senado Federal no início do próximo mês de fe
vereiro. Desta forma, sou forçado a enfatizar que a 
notícia veiculada pela revista Veja, circulando hoje 
em todo o País, é absolutamente carente de funda
mento. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sena
dores, venho reafirmar a minha posição: tenho o 
maior respeito pelo Senador Antonio Canos Maga
lhães, a quem me unem laços de profunda amizade 
- mas não assumi com S. Exil qualquer compromis
so nem ele me pediu isso. Permitam-me repetir, 
para afastar qualquer dúvida que porventura persis
ta: em momento algum fui procurado por S. Exil -
que, inclusive, está presente e poderá confirmar 
essa informação - ou por qualquer outro parlamen
tar para pleitear o meu apoio à sua candidatura à 
presidência do Senado Federal. 

O Sr. Bernardo Cabral- V. Exi' me permite 
um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR -Ouço V. Exª com 
muito prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Nabor Jú" 
nior, para quem convive na política ao longo de tan
tos anos como V. Exi! e eu, não fica difícil atinar 
quem é que, por essa via oblíqua - e só há um ter
mo para se usar, da futrica-, está interessado nisso. 
Quando se caminha para umá ditadura, a primeira 
coisa que se faz é desmoralizar o Judiciário e enfra
quecer o Legislativo. Não estou entendendo por que, 
nesta hora em que estamos em pleno regime demo
crático, tenta-se não só enfraquecer o Legislativo, 
mas também desmoralizá-lo por meio de matérias 
que estão comprometidas com a falta de confirma
ção a enlamear uma instituição como o Senado Fe
deral. Ora, se no bojo dessa notícia a que V. Exª 
acaba de se referir, tivesse sido feito o registro 
quanto à forma desonesta com que o nosso Colega, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, tivesse se havi
do na sua gestão no Ministério, no sentido de mos
trar uma imagem distorcida de S. Exª, como não 
conseguiram, levam para esse ângulo. Ou seja, jo
garam um nome como o de V. Exª, que conheço há 
anos, somos vizinhos de Estado, e que sei jamais 
seria capaz de tomar uma atitude menos séria, me
nos correta. Nós, Senadores, precisamos, nesta 
hora, ter a cabeça no lugar, não darmos guarida a 
esse tipo de reportagem que somente enfraquece a 
Instituição e não os candidatos que postulam a pre
sidência, a fim de que saibamos sair dessas situaçõ
es com independência e com dignidade, que é, no fi
nal das contas, aquilo em que mais temos interesse. 
Quando V. Exª registra a falta de precisão da notícia, 
quero dizer que por esse tipo de sofrimento já passei 
muitas vezes. 

O SR. NABO R JÚNIOR - Muito obrigado, Se
nador Bernardo Cabral. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães -V. Exi! me 
permite um aparte, nobre Senador Nabor Júnior? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Pois não, nobre Se
nador Antonio Carlos Magalhães. Ouço V. Exa. com 
atenção. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Confesso 
que não ouvi o pronunciamento de V. Exi', pois che
guei neste instante. Não sei sequer do que V. Exil se 
queixa ou a que se refere. Entretanto, de logo posso 
adiantar que não traria espontaneamente tais assun
tos ao plenário - já tinha isso como uma resolução 
minha. Todavia, V. Exª, que é um homem inteligen
te, capaz, sério - nós nos conhecemos há muito 
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tempo -, sabe que essas reportagens não toram ins
piradas por ninguém ligado a mim. Ao contrário, uma 
delas é até assinada por pessoa que não tem qual
quer ligação com o meu partido nem comigo pes
soalmente, e todas duas são contra a minha pessoa, 
coincidentemente nesta época de eleição no Con
gresso Nacional. Alguns desmentidos já surgiram, 
inclusive do próprio Presidente da República. Vê V. 
Exíl que, embora eu não saiba a que V. Exíl está se 
referindo, de logo já lhe dou crédito, não só por ser o 
orador, mas também porque, em outra parte, a ma
téria não tem credibilidade. Agradeço o aparte que 
V.Exil me concede. Por vontade própria não trataria 
desse assunto. tão rasteiro ele se apresentou neste 
início de semana. Muito obrigado a V. Ex~. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Antonio 
Carlos, referia-me a matéria, publicada na edição da 
revista Veja que está circulando desde ontem, se
gundo a qual V. Exíl já me teria como integrante da 
sua chapa à futura Mesa do Senado Federal. Esta é 
a notícia que estou desmentindo, por ser absoluta
mente equivocada. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Até por
que sequer tenho chapa. Não tratei desse assunto 
com V. Ex~ Já havia o Presidente Samey marcado 
uma data para tratarmos desse assunto, depois S. 
Exil criou uma comissão para esse fim - e acredito 
até que V. Exi! faça parte dela-, mas não tratei nada, 
absolutamente nada sobre a eleição desta Casa, 
nem hoje, nem ontem, nem em tempo algum do pas
sado com V. Exil Evidentemente, tratar com V. Exll 
qualquer assunto me é uma honra e um prazer. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Muito obrigado. 

Quando V. Exª. solicitou o aparte, eu estava 
justamente concluindo a resposta a um anterior, do 
Senador Ademir Andrade. E dizia, justamente, que 
em momento algum fui procurado por V. Exª - nem 
por qualquer pessoa autorizada por V.Exª ou ligado 
a V.Exll- para negociar a minha participação na sua 
eventual chapa. Mesmo até porque estou apoiando 
o companheiro Flaviano Melo, que é do meu Estado 
e do meu partido, na sua postulação a participar da 
futura Mesa do Senado Federal. Por isso, não seria 
ético aceitar a inclusão do meu nome nem na chapa 
encabeçada por V. Exa, nem na do Senador lris Re
zende, a quem apóio como escolhido pela bancada 
do PMDB. Eu o apóio por confiar em seu talento e 
sua dignidade, além do dever estrutural de apoiá-lo 
como Companheiro, como estou dizendo no meu 
pronunciamento. Da mesma forma que apóio Flavia
no Melo para a Segunda Secretaria. 

Agradeço o aparte de V. Exa. e retomo o meu 
discurso. 

Jamais admiti, sequer, analisar alternativas à 
decisão da Bancada e do Partido que fundei e cujas 
bandeiras sempre procurei defender com dignidade 
e espírito público. 

Na Bancada do PMDB encontramos personali
dades que são, no mínimo, tão construtivas e mar
cantes quanto as melhores das demais repre
sentações. E a candidatura do'Senador lris Rezende 
distingue, justamente, uma das nossas legendas 
mais expressivas e vitoriosas, tanto que mereceu 
apoio unânime dos companheiros. 

A nota estampada na edição desta semana 
pela revista Veja tem outro pecado original: o de que 
eu estaria integrando qualquer chapa. 

Sr. Presidente, Srªs e Srºs Senadores, o Esta
do do Acre dificilmente poderia pretender mais de 
um posto na Mesa da Casa- e o nome que lancei e 
venho defendendo é o do Senador Flaviano Melo, 
para a Segunda Secretaria, a exemplo de que me 
coube no biênio 1993/94. Já declarei esta decisão 
há pouco, na resposta ao aparte do nobre Senador 
Antônio Carlos Magalhães, como viram V. Exªs. 

Rogo a V. Exª, Sr. Presidente, que faça chegar 
esta declaração à revista Veja. Quem me conhece 
bem. sabe que seria dispensável a explicação, pois 
na matéria citada existem duas posições que não fa
zem parte da minha atuação como homem público: 
a de trabalhar contra as legítimas diretrizes do Parti
do que integro e a de trair a confiança de um compa
nheiro digno e honesto, como Flaviano Melo, que 
defendo para compor a futura Mesa. 

Faço esta afirmação, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, com ênfase e cores irrefutáveis, 
dentro da lição sempre repetida pelo saudoso ex-Se
nador Mário Martins: "Nunca queira dizer - diga 
sempre!" 

E o que digo é definitivo: jamais cogitei em 
apoiar qualquer candidato, que não o do meu parti
do, para a Presidência do Senado Federal, assim 
como não postulo retomar à Segunda Secretaria, 
pois meu candidato para ocupá-la a partir de feverei
ro é o Senador Flaviano Melo, modelo de adminis
trador e de líder, que faz o orgulho dos nossos con
cidadãos acreanos. 

Qualquer versão em contrário só poderá ser 
atribuída à mais absoluta desinformação ou a mano
bras táticas que se inserem dentro do Inevitável en
trechoque de estratégias. em face de pleitos tão ar
dorosamente disputados. 
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Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Emília 
Fernandes por vinte minutos. 

A SRA. EMIUA FERNANDES - (PTB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje 
retomo a um tema que já abordei durante o mês de _ 
dezembro passado, que é a privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce, a meu ver, um dos assuntos 
mais importantes do momento, mas que não tem 

) tido a merecida e necessária atenção desta Casa 
' como deveria estar acontecendo. 

Afirmo isso, porque, ao lado dos graves proble
mas sociais do País como o caos da saúde e o de
semprego, esse debate em tomo do futuro da Com
panhia Vale do Rio Doce, sem dúvida, deveria estar 
merecendo o devido destaque,' talvez até mesmo 
como o principal tema da pauta, durante esta convo
cação extraordinária. 

Mas isso não está ocorrendo, pois o que temos 
visto é que o debate, ou a falta de debate, em torno 
da reeleição- princípio que acredito ser correto -. in
felizmente, foi transformado em tema de interesse 
restrito e imediato, sobrepondo-se a essa questão 
de caráter estratégico para o País e para o futuro de 
várias gerações de brasileiros. 

Se, no final do ano passado, a proposta de pri
vatização da Companhia Vale do Rio Doce já era 
discutível em todos. os seus aspectos, fatos novos, 
divulgados neste início de ano, dando conta de des
cobertas de novas minas, tomam praticamente im
possível continuar sustentando a tese da 1desnacio
nalização da empresa. 

Em pronunciamento anterior, entre vários 
questionamentos, levantei o problema do preço pelo 
qual o Governo pretende desfazer-se da empresa, 
que, na opinião de inúmeros técnicos, está muito 
aquém do valor real, especialmente quando se leva 
em conta o volume de reservas minerais que a Com
panhia Vale do Rio Doce detém. 

Perguntávamos, naquela ocasião, se a socie
dade brasileira tem conhecimento de qual é o volu
me de reservas minerais da Companhia Vale do Rio 
Doce. Interrogávamos também qual seria o valor 
real da empresa - se os US$1 O bilhões apontados 
pelo Governo ou a quantia de US$1 ,7 trilhões, valor 
infinitamente superior e nunca questionado pelas au
toridades. E ainda, o que tinham a dizer os envolvi
dos sobre a informação de que o preço atribuído 

pelo Governo à empresa não pagaria sequer as ins
talações ponuárias e suas ferrovias. 

Agora, diante das informações divulgadas e 
das reações da própria empresa, tal situação toma
se ainda mais grave, exigindo um pronunciamento 
mais sério do Governo que não seja apenas a comu
nicação burocrática do Ministro do Planejamento An
tônio Kandir, dizendo que considera irreversível e in
tocável o processo de privatização da Vale e que até 
o final de março a venda estará concluída. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, continuamos clamando pelo debate, pelo 
esclarecimento, pela informação, e os meios de co
municação desemoenham um papel fundamental 
nesse assunto. 

Gostaria aqui de ressaltar que o Correio Brazi
liense está publicando desde ontem, dia 19 de ja
neiro, e irá até o dia 23 de janeiro, quinta-feira, uma 
série especial de reportagens sobre a Vale do Rio 
Doce. Nas matérias que saíram no domingo e hoje, 
segunda-feira. o jornal afirma que só uma jazida de 
minério de ferro está avaliada em US$315 bilhões e 
que quem comprar a Vale do Rio Doce terá minério 
de ferro em quantidade suficiente para explorar até o 
século XXIV. Na reportagem de hoje, demonstra a 
dimensão do projeto Ferro Carajás. 

Outros jamais também têm-se empenhado 
nesse assunto. Destacaria o jornal Tribuna da Im
prensa, cujos editoriais do jornalista Hélio Fernan
des também têm alertado para a questão. A Folha 
de S. Paulo também, hoje, inclusive, realiza um de
bate com a participação do Senador Pedro Simon, 
Deputados e o Presidente do BNDES, sobre a priva
tização da Vale do Rio Doce. 

No meu Estado, o jornal Correio do Povo tam
bém através do jornalista Armando Burd tem, constan
temente, alertado para essa questão, inclusive sábado 
último dia 18 ele colocou na sua CQiuna: "Com a r~n
te descoberta de mais ouro em Carajás a venda da 
Companhia Vale do Rio Doce precisa ir para o arquivo 
das idéias furadas." É a imprensa alertando e colocan
do dados que são importantíssimos ressaltar. 

Portanto, é preciso, Sr. Presidente dar-se conta 
que além da posição ideológica e da pressão exter
na estão os interesses maiores do Brasil e que dian
te disso né.o se poae, responsavelmente, fazer vis
tas grossas às recentes descobertas de novas e gi
gantescas jazidas de ouro e cobre na Serra de Cara
jás, que impõem de forma ainda mais radical uma 
revisão na medida em andamento. 

De acordo com as informações divulgadas com 
exclusividade pelo jornal O Estado de São Paulo, 
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em 14 de janeiro deste ano, a descoberta de reser
vas de ouro e cobre feita pela Companhia Vale do 
Rio Doce no Sul do Pará é uma das mais importan
tes descobertas geológicas da história, comparável 
apenas às realizadas no início do século no Canadá 
e na África do Sul. 

Segundo a mesma matéria, na prática, é como 
se um outro Carajás houvesse sido encontrado pela 
Vale com depósitos que se estendem por trechos de 
quatro quilómetros de comprimento por dois quiló
metros de largura, com alta concentração dos miné
rios de ouro e cobre por tonelada, até duas vezes 
superior à verificada nas descobertas realizadas na 
última década. 

A importância da nova descoberta foi reconhe
cida pelo Presidente da Companhia Vale do Rio 
Doce, Francisco José Schettino, que afirmou que as 
informações já apuradas apontam para a existência 
de uma nova mina de ouro e cobre de "classe mun
dial" - designação utilizada pelO setor mineral para 
classificar uma mina de grandes proporções. 

( ... ) 
Diante dessas novas informações, toma-se 

ainda mais incompreensível e injustificado o açoda
mento com que se está tratando o assunto, que, 
pelo que leio nos jornais e pelas correspondências 
que chegam ao meu gabinete a todo o momento, 
não corresponde ao sentimento da maioria dos ho
mens e mulheres deste País. 

Agora, com fatos novos e uma nova realidade, 
é fundamental reabrir o debate, inclusive nesta 
Casa, assegurando ao Senado Federal e ao Con
gresso Nacional o direito de tratar do assunto com 
mais profundidade, como defendeu o Senador José 
Eduardo Outra em proposta que apresentou à co
missão e contou com o apoio do meu partido, o 
PTB, ou como defende a Senadora Júnia Marise, 
com o seu projeto de resolução, que dá a esta Casa 
o direito de manifestar-se sobre a privatização da 
empresa. 

Ainda dentro deste mesmo espírito, não seria 
mais democrático, mais correto, mais transparente e 
principalmente mais ético que a sociedade fosse 
chamada a pronunciar-se sobre a questão, uma vez 
que se trata de património público e estratégico, cuja 
privatização terá conseqüências e desdobramentos 
económicos, políticos e sociais para várias gerações 
futuras? 

Não seria o caso de ouvir o que tem a dizer, 
por exemplo, D. Luciano Mendes, que, recentemen
te, em debate realizado pela Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz, afirmou não entender por que a Vale 

está sendo privatizada, e defendeu a realização de 
um grande debate em tomo do assunto, para que o 
povo saiba o que está verdadeiramente ocorrendo? 

( ... } 
Com o objetivo de contribuir com o debate, tra

go aqui alguns trechos do pronunciamento de D. Lu
ciano Mendes de Almeida, que, devido à sua impor
tância, Sr. Presidente, solicito seja transcrito, na ín
tegra, para que fique registrado nos Ana.is do Sena
do Federal o sentimento e o<senso de patriotismo 
desse legítimo representante da comunidade religio
sa de nosso País. 

Diz D. Luciano Mendes de Almeida, em suas 
;ábias palavras, que deveriam encontrar eco nos co
rações e mentes dos mandatários deste País: 

Em primeiro lugar, se você tem uma 
jóia, suponhamos de família, um brilhante. 
Só que você não sabe exatamente quanto 
vale. Você não vai vender por qualquer pre
ço! Você vai avaliar a preciosidade destape
dra! Pois bem, a Vale é a riqueza organiza
da em tantos setores do Brasil. Ela tem um 
valor. Enquanto este valor não for realmente 
e transparentemente conhecido e transmiti
do, não se pode, eticamente, falar em nenhu
ma operação de venda, nem de cessão de di
reitos. Isso não é correto! Mais ainda se é o 
tutor do povo. Ele de modo nenhum pode le
sar o povo nesta tutoria que exerce com o 
aval e o apoio de quem o elegeu. Ele é real
mente responsável pelo bem do País e não 
pode tomar uma decisão sem ter informado 
o País e o povo do valor real. da significação 
histórica, cultural, política do conjunto de em
presas da Companhia Vale do Rio Doce. 

Também em defesa da maior transparência no 
processo de privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce, afirma D. Luciano Mendes de Almeida: 

O segundo aspecto ético é realmente 
ligado à natureza do que a Vale do Rio Doce 
realiza. Ela trabalha especialmente com o 
solo e o subsolo do Brasil, quer dizer, com o 
chão do país. Ninguém vai vender o ar do 
país, o mar do país. Também não vai vender 
o chão do país. Se alguém disser que não 
vende, tudo bem, mas pode acontecer o que 
aconteceu com o Amapá - que nós tínha
mos lá riquezas que hoje estão acumuladas 
na Pensilvânia. Levaram o que estava aqui 
e colocaram lá. E o Brasil nem soube do que 
aconteceu. Então é importante percebermos 
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que, quando se tratar do chão do país, não 
se pode tratar a estatal que opera sobre 
este chão como outra qualquer. É realmente 
o nosso solo e subsolo! 

São palavras de O. Luciano Mendes de Almeida. 
O Sr. l\rtur da Távola- Permite-me V. Exª um 

qparte? 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Com prazer, 
ouço V. Exª. 

O Sr. Artur da Távola - Nobre Senadora, 
acerta V. E~ quando conclama o País para um de
bate sobre essa matéria. Acredito que, realmente, 
deva ser debatida. É justamente nesta linha que 
meu aparte, muito ligeiro, sem a pretensão de apro
fundar o tema. surge. Não parece a V. Exª um racio
cínio ingénuo a idéia de que o Governo brasileiro 
está entregando ao estrangeiro as riquezas do País, 
como nessa imagem poética dQ nosso bondoso D. 
Luciano de que, quando se tem uma jóia, preserva
se essa jóia? É evidente, Senadora Emilia Fernan
des. que o que está por trás da idéia da privatização 
não é um mecanismo ingênuo nem incorreto, nem 
desonesto, de tomar as riquezas do País e entregá
las ao estrangeiro. Isso é o que se chama uma visão 
paranóica da história, o que é muito comum nos de
bates políticos: a idéia de que há embusteiros per
:-nanentemente escondidos, com os dentes afiados. 
com as garras abertas, à espreita da ingenuidade tu
piniquim. que vai entregar-lhe as suas principais ri
quezas. Ora, o chão que a Vale do Rio Doce explo
ra. ela exporta. Esse chão está indo embora. Então, 
o argumento de que não se vende o mar, o ar e o 
chão não procede, porque quem· está a vender o 
chão é a Vale do Rio Doce. O que se pretende com 
a privatização - pessoalmente acho, como V. Exª, 
aue é matéria para muito debate e para ser estuda
da em oormenor - é uma outra lógica. É a idéia de 
que. primeiro, vários minerais, até então considera
dos estratégicos no mundo, hoje não o são, embora 
sejam importantes para a indústria; segundo, há um 
deslocamento de linhas estratégicas nos bens pro
duzidos nos países hoje muito mais para as áreas 
de informática, para as áreas de ciência e tecnologia 
do que para as áreas dos minerais; terceiro, a Vale 
do Rio Doce não é uma Vale do Rio Doce, são vá
rias. trinta e tantas empresas, e é evidente que em 
cada uma existe uma especificidade, para a qual ha
verá um determinado projeto de privatização. E 
mais: se é rentável para o País o labor da Vale do 
Rio Doce. t3nto mais rentável será se ele se trans
formar ~rn algo maior. apartando capitais que a 

Vale, isoladamente, não tem como ampliar e aumen
tar a exportação. Na idéia da privatização, está a 
presença do Estado, sim, consorciada a esse traba
lho; inclusive a sua presença no controle do que se
jam minerais estratégicos. Concordo com V. Exª que 
precisamos estudar o assunto em profundidade. O 
argumento ingênuo, embora hábil, do ponlo de vista 
oposicionista, de passar-se para a Nação a idéi:1 de 
que o Governo é composto de um bando de pes
soas desqualificadas que vãcHomar as riquezas do 

·País e entregá-las ao estrangeiro, infelizmente, tem 
bastante ressonância, porque toca naquilo que é 
mais sagrado a uma população: o seu sentimento de 
patriotismo. Na medida que se apõe à idéia da Vale 
o contraponto da ruptura com o patriotismo, ganha
se a opinião pública com facilidade, mas não se ana
lisa o problema a sério e na medida da sua comple
xidade. Como, todavia, o Governo Fernando Henri
que Cardoso é muito fraco do ponto de vista da co
municação, não tem condições efetivas de levar à 
população, de maneira clara, os seus projetas, aca
ba por ser vítima de todos esses processos. Os 
mesmos argumentos foram brandidos, no passado, 
com o mesmo vigor e brilhantismo, quando se fez 
a Lei da Informática. Apesar disso, o País tem 
uma realidade absolutamente evoluída e diferente 
nessa área, diferente daquele que teria se tivesse 
permanecido com uma reserva de mercado. Eu 
era deputado à época e os argumentos eram exa
tamente os mesmos: a idéia de que estaríamos 
abrindo a fonte do futuro para o capital estrangei
ro, quando hoje adquirimos tecnologia, nos con
sorciamos ao capital estrangeiro e houve apropria
ção tecnológica. Apenas queria congratular-me 
com V. Exª, nobre Senadora Emília Fernandes, 
porque V. Exª é uma das Senadoras mais ativas, 
honradas e que sempre fere problemas nacionais 
significativos, desde o campo da educação até 
esse que estamos a discutir. Peço desculpas por 
haver-me alongado no aparte, mas o fiz em razão 
da seriedade do assunto. Esse debate não deve 
desconhecer a forma pela qual a matéria está con
cebida. Podemos até adiante não concordar com 
ela, mas não se trata, pura e ingenuamente, da en
trega do patrimônio brasileiro ao estrangeiro. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES - Nobre Sena
dor Artur da Távola, agradeço o aparte de V. Exª, a 
quem particularmente admiro pela capacidac ,-:-elo 
conhecimento e pela seriedade com que desempe
nha não apenas o seu trabalho como parlamentar, 
mas tamrém como pessoa que aprendemos a co
nhecer e a respeitar, e como jornalista que é. 
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Com relação à questão da Vale do Rio Doce, 
temos buscado suscitar o debate. Em todas as 
oportunidades que tivemos de vir à tribuna, procu
ramos nos munir de informações, de dados, de po
sicionamentos, enfim, demonstrando claramente 
que esse assunto é tratado com maior emoção por 
uns e com maior racionalidade por outros. É um 
assunto diretamente ligado à vida deste País, à 
sua conjuntura, à sua posição estratégica, inclusi
ve, à sua capacidade de País com um potencial 
extraordinário de se colocar à mesa, principalmen
te hoje, quando conversamos e trabalhamos em re
lação à globalização. 

Então, referimo-nos à forma apressada com 
que o Governo tem passado as suas informações. 
Importa salientar a afirmação do próprio Ministro, 
que está estampada no jornal: S.Exª afirma que a 
Vale tem de ser privatizada, quando os questiona· 
mentes ainda estão aí. , 

Gostaríamos que o Brasil e o Governo, por in
termédio dos órgãos de representação da imprensa, 
e o próprio Senado Federal, que poderia também or
ganizar um debate, fizessem um trabalho amplo, 
com levantamento de dados preciso, para que pu
déssemos, então, reunindo esses dados, buscar a 
transparência no debate e chegarmos a melhores 
conclusões para o nosso País. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite-me V. Exª 
um aparte, nobre Senadora Emília Fernandes? 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senadora 
Emília Fernandes, gostaria de, mesmo no discurso 
de V. Exª, discordar, por exemplo, da afirmação final 

. do nobre Senador Artur da Távola, quando diz que 
! este Governo tem deficiência de comunicação. Eu 
diria que jamais vi, em mais de 30 anos de vida pú-
blica, uma comunicação tão grande como esta, fei
ta a respeito da reeleição. Cada vez que nos me
xemos, o assunto é reeleição; vamos assistir a 
uma corrida de automóveis, e no automóvel está 
escrito reeleição; vamos à rua e no outdoor está 
escrito "quero reeleição"; vamos assistir a um fil
me na televisão e, somente no intervalo, há duas 
ou três propagandas de reeleição em todas as emis
soras. 

O Sr. Artur da Távola - Senador, desculpe
me. É a prova de que é mal-feita. 

O Sr. Epitacio Cafeteira Se isso é deficiência 
de comunicação, fico imaginando o que vai aconte
cer quando o Governo aprender a se comunicar. V. 

Ex9 age bem quando diz "é preciso discutir, é preci
so examinar melhor''. Por que o Governo se nega a 
trazer o assunto ao Senado? Quantas vezes luta
mos para que o Senado da República examinasse a 
privatização da Vale do Rio Doce? Mas o Governo 
tem horror que isso aconteça. O Governo diz que a 
voz rouca das ruas quer reeleição, mas o Governo 
não aceita plebiscito nem referendo, quer resolver 
aqui dentro. Então, fico acreditando ql:le .não é bem 
o que é dito mas o oposto do qt1e é dito. No caso da 

· Vale do Rio Doce, a cada dia parece que o destino 
está mostrando ao povo brasileiro; a cada dia ou a 
cada mês descobrem-se novas Jazidas e, de repen
te, o preço dessa estatal passa a ser outro. E vai su
bindo, mas nós não saberemos o que não foi desco
berto e o quanto estamos entregando. A Companhia 
Vale do Rio Doce possui coisas específicas; é a úni
ca empresa a quem foi dado o subsolo porque é 
uma empresa genuinamente nacional. De repente, 
entregaremos essa companhia a alienígenas? O 
País, que é tão pródigo em Proer, por que não en
contra uma maneira de facilitar àqueles empresários 
brasileiros que podem e querem comprar a Compa
nhia Vale do Rio Doce? Vimos agora que há um gru
po de brasileiros querendo. Então, não entendo esse 
desespero. Eu não diria que o pessoal do BNDES é 
incapaz. Ele é incapaz, sim, de debater conosco. Já 
resolveram que a Vale tem que ser vendida, privati
zada. Não cuidam em discutir sequer com o Senado 
Federal. Então, ao contrário do nobre Senador Artur 
da Távola, não considero ingenuidade da parte do 
nosso Arcebispo nem de V. Ex" querer aprofundar o 
debate. Na realidade, o argumento também não é in
gênuo. Querem fazer de conta que são ingênuos e 
que vão vender dentro da sua ingenuidade. No futu
ro - e vou desejar que não aconteça -, quando ~.e 

verii1car o prejuízo que a venda da Companhia Vale 
do Rio Doce causou à Pátria, vamos procurar saber 
e marcar os responsáveis por um crime, porque con
sidero essa venda, da maneira como está sendo fei
ta, um crime de lesa-pátria. O BNDES sabe de deta
lhes sobre a Companhia Vale do Rio Doce, o Sena
do da República não sabe. Então, não dá para enten
der o que fazemos aqui, qual é a nossa função, se a 
nós é negado examinar a situação real da privatização' 
dessa estatal. Nobre Senadora, congratulo-me com V. , 
Ex'. Sempre que V. E;xii usa da palavra, sinto que fala 
daquilo que também estou pensando. Parabéns. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -No
bre Senadora Emília Fernandes, apesar da impor
tância do seu discurso, o tempo de V. Ex" está esgo
tado. 
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A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a compreensão de V. Exª, pois os apartes 
foram um tanto longos. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim)- V. 
Exª tem três minutos. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Estarei con
cluindo nos próximos minutos. Agradeço o aparte do 
Senador Epitacio Cafeteira e concordo plenamente 
com S. Exª. Entendo que o Governo não tem defi
ciência de comunicação quando o assunto é coloca
do como prioridade. Essa questão, que deve ser de 
interesse coletivo e compromisso do Congresso Na
cional e da sociedade brasileira. está sendo tratada 
por alguns e não por todos que deveriam estar apro
fundando o debate. 

Com relação, por exemplo, à reeleição, consi
dero que o assunto deveria ser tratado como interes
se coletivo, mas a ele está sendo dada uma conota
ção individual, perturbando, atrapalhando e prejudi
cando o debate, a definição e a postura do apoia
menta. 

Sr. Presidente, concluo as palavras de D. Lu
ciano Mendes sobre um terceiro aspecto que tam
bém está muito ligado à consideração ética. O País 
é um conjunto de cidadãos- homens e mulheres-, 
que têm direitos e deveres que têm de ser respeita
dos. Ora, uma transação, uma operação qualquer 
que toca na herança de todo um povo, não é etica
mente aceitável sem informar este povo, sem deba
ter claramente com este povo. É como se quisésse
mos vender uma grande herança de família, que foi 
reservada para os filhos e netos e tudo o mais, num 
abrir e fechar de olhos, sem consultar àqueles que 
são adultos, principalmente os membros da' família. 

Assim, como D. Luciano Mendes de Almeida, 
que tem grandes contribuições a dar a este pro
cesso, como atestam as palavras que acabamos 
de reproduzir, por que não ouvir outras autorida
des que, não além de questionar a validade deste 
processo, também comprovam com dados objeti
vos e concretos o péssimo negócio que o Brasil es
tará fazendo se desnacionalizar a Companhia Vale 
do Rio Doce? 

O que o Governo tem a dizer a respeito da afir
mação feita pelo cientista e Secretário de Tecnologia 
Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, do 
Governo Geisel, professor Bautista Vida!, quando diz 
que "nada JUStifica entregar a Vale. o aue correspon
de a eliminar crucial instrumento de transformação 
de recursos naturais em riquezas e que levou 50 
anos para ser construído". 

Ou sobre as declarações de outro profundo 
conhecedor da realidade da Companhia Vale do 
Rio Doce, o ex-Ministro de Minas e Energia e 
Vice-Presidente da República, Aureliano Chaves, 
dando conta de que "nenhum país do mundo en
tregou a exploração do seu subsolo a outras Na
ções", e, que, portanto, "0 Estado que não é so
berano não é Estado". 

É preciso, então, especialmente Giante des
ses .novos fatos, reavaliar o processo, ainda mais 
quando, o que se pretende arrecadar, segundo o 
Governo, com a venda da Companhia Vale do Rio 
Doce, não passa de cerca de 2,5 a 3,5 bilhões de 
dólares -correspondente a pouco menos da meta
de dos 51% das ações que a União controla na es
tatal. 

Como pode alguém querer desfazer-se, de for
ma tão apressada, não de uma empresa que. além 
das reservas já apuradas, que chegam a atingir 500 
anos, como no caso do ferro, ainda pode ser deten
tora de outras reservas, como as recentes descober
tas, que podem superar todo o patrimônio atual; que 
já ultrapassava, e em muito, o valor estipulado pelas 
autoridades? 

Então, Sr. Presidente, assim como já fiz em 
meu pronunciamento anterior, volto a perguntar por 
que vender a Vale? Assim como nós defendemos 
questões importantes. queremos que a Nação brasi
leira, desde seus governantes, passando pelas auto
ridades e lideranças de todos os setores, especial
mente esta Casa, precisa repensar esse processo, 
impedir a ausência de debate, buscar- a informação 
e o esclarecimento à sociedade. 

Por isso, trago um pensamento que corres
ponde ao apelo do meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, de grandes e profundas tradições de luta na 
construção desta Pátria, de defesa da sua sobera
nia, especialmente nos momentos mais difíceis 
deste País, para que se promova um grande deba
te nacional sobre o processo de privatização. Su
giro, inclusive, Sr. Presidente, que esta Casa, que 
tem um jornal, que tem a TV Senado, que terá 
uma rádio Senado, faça um grande trabalho de di
vulgação usando esses instrumentos de que o 
Congresso Nacional dispõe. 

Era o que tínhamos a registrar, Sr. Presiden
te, agradecendo a tolerância de V. Exª. Muito obri
gada. 

DOCUMENTO ~~ QUE SE REFERE A 
SR! EMÍLIA FERNANDES EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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,,or>l!~sao Brasileira Justiça e Paz 

ll•n.:ulada à Comissão Pontifícia 

Justic2 e Paz- Roma 

""':21acicnc;da com a Conferência 

.. ;;cional dos Bispos do Brasil 

ÉTICA E PRIVATIZAÇÃO 

OA V.C..LE DO RIO DOCE 

DEPOIMENTOS DE 
._.~_ L:...:;.;;;.r;o MENDES DE ALMEJOA 

, ;;., ;,UCIÊNCIA PÚBLICA 

realizada pela 

":'C:MISSAO BRASILEIRA 
!:E ~~:..'ST!ÇA E PAZ 

i:'-:::_:::nia. em 17 de dezembro de 1996 
Jrasilia, janeiro de 1997 

~;õ~':)~i,1ENTO DE D. LUCIANO MENDES DE 

L_;,;E:D,;, "RCEBISPO DE MARIANA, MINAS GE

''.C,IS. d.--. A!JDIÊfJCIA PÚBLICA DA COMISSÃO BRA· 

S LEiflA DE JUSTIÇA E PAZ. REALIZADA EM 17 DE 

.,c..,.c:: '"~"'":'C:: :995. ::M BRASÍLIA 

··~":. s--~ '···c oalavra é sem dúvida de agradecimento 
- ''' -~=··:c::-:. --: c Jste :c'.Je e um momento de amor ao Brasil. 
::s ~~···,··s 2'J'J' "'r2•lacos porque amamos rio nosso povo e 
~r ·:~c :>'<:_,c_ .~::c pode se om1tir quando o que está em 

:~as!?'J ~ o "err élo oovo. o bem comum. Aspectos técnicos fo
·::·n ~"· · '-~ .:.c·2sS'li<>.Oos. e sem dúvida aqueles que estão 
::C(";lC'"JO!'qf1C:'J 0 õca gr:o:.nde demonstração de patriotismO VãO 
:>oder !er acesso ?OS livros. aos artigos, alguns dos quais toram 
-~:!ados 1-' •;s:ota n01te. e sem dúvida nenhuma a Comissão de 
_:;stlp e :O?.z c::2ré. o<::ssar oara os que deSeJam uma intorma
:Z..J ~.St!:-a:~t·c2. 2~o!a. 

=ort:Jr.l" 2 orimetra palavra é de agradecimento pela 
--ealizaç:':o oesza grande. dizendo assim, mantfestação de 
amor ao no:>so ouvo. Gostana no final desta noite de lhes dt· 
:::!r o:.:e ô'J I!I'J': ~e cidaae de Mariana. em Minas Gerais. 
.:.0n--:s >~ J-::~'::2 ::htdade da Vale do Rio Doce. Há 8 anos e 
;nais .,.._. ~-::1"1[!2ntv:; essa atividade e visitei, por interesse 
::l'?SSO<'.I <> r;']triótico- mas também para compreender melhor 
a attvtdaae oo oovo no meio do qual eu vivo -todas as gran
Jes lf:!Cld.Uva~ c; cilVidades da Vale do Rio Doce no Brasil. 

'Jna:: te; . ::.::::c.s. :O I: c L:.::s. Vttória etc. Nasceu em mim uma 
· -~·:'= d<; aue o Brasil conhecesse a Vale do 

...,,o -::·~~? ·>"' ~ "~'= C!:.oe fizesse vídeos para mostrar o aue 
··nh; ticc :o --;o c ~un:ciade de ver em visitas sucesstvas- para 
TJe outros 'tves~ern também acesso a essas informaçoes. 
-t.as .:osü c-.:;r Gau;ottsmo. ::=.u nao sabia que a Vale estava. in-

.-:tizmente, inciUiua num processo- que eu não entendo porque 
- de pnvattzacao. P0rtanto a Informação toma-se agora não só 
conveniente mas necessaria. Para que o povo brasileiro saiba o 
que está sendo feito, a htstória de toda esta realização, o devo
tamento daqueles aue são membros atuantes. operários, fun
cionários. dingentes da Vale. que é um espírito verdadeiramen
te de família: as pessoas se tratam com toda amabilidade - eu 
;:>Ude ver isso. 1-Jão sto apenas país. Se alguém disser que não 
vende, tudo bem, mas pode acontecer o que·aconteceu com o 
Amapá - que nós tínhamos lá riquezas que hoje estão, como 
ouvimos aqui. acumuladas na Pensilvãnia. Foi apenas um pro
blema de transporte. Levaram o que estava aqui e colocaram 
lá. E o Brastl nem soube que 1sso aconteceu! Então, é importan
te percebermos que quando se trata do chão do pais, não se 
pode tratar a estatal que opera sobre este chão como uma ou
tra qualquer. Ê realmente o nosso solo e subsolo. Mais ainda, 
se nós dizíamos que não se conhece a preciosidade da gema, 
na comparação feita. nos não podemos esquecer que hoje, com 
o progresso da ciênci<)., nos estamos sempre descobrindo mais 
e mais. É o caso que nós vimos aqui da descoberta de novos 
elementos que podem estar ligados JUStamente a este enorme 
manancial de minérios que nós temos. E tudo vai embora. E 
nós não temes, depots, nem mais onde pesquisar, nem porque 
pesquisar, porque não temos mais as jazidas. o que neles esta
va contido. 

Assim como. por um lado, nós perdemos tanto nessa lei 
das patentes. onde ::e tratava dos microorgamsmos da vida. de 
toda essa riqueza aa nossa Amazônia, agora nós vamos perder 
também o nosso subsolo. sem saber tudo que ali está contido. 
Não digo em preço. mas em futuro tecnológico, em pesquisa, 
em descobertas de novos honzontes para a humanidade. É in
concebível! É como se uma pessoa tivesse em casa um quadro 
do Portinan e o vendesse a preço de bagatela, sem perceber 
~ue ali está talvez a iase ma1s Importante do pintor. que podia 
ser ana11saaa. oesqwsaaa. c a mesma co1sa. Nós queremos 
entregar o aue nós temos desconnecendo toda a potencialidade 
que aí está, de pesaUisa, c•.!e para nos é mu1to importante. Isso 
é antiétioo! 

Um terC:e!ro ascect8, que está também muito ligado à con
sideração ética. é que o país é t.:m con1unto de cidadãos, homens 
e mulheres. que têm direitos. deveres e que têm que ser respeita
dos. Ora. uma transacãc. uma operação qualquer que toca na he
'ança de tQdo um povo. não é unicamente aceitável sem informar 
este povo. sem debater c!aramente com este povo. É como se um 
pai quisesse vender a grande herança da familia. que foi reserva
da para os filhos e r.etos e tudo o mais •• num abrir e fechar de 
olhos. sem c8nsultar àqueles aue já são adultos, participantes, 
membros da família. Nosso povo não é menor de idade. Nós luta
mos tanto pela adadania. Csmpanha da Fraternidade, fraternida
de e política. o bem comum. Impossível desrespeitar o povo ne
gando ao povo a inf8rrnação aue ele necessita para ser atuante 
em todo es!s processo. E infelizmente. pessoas até de cultura, 
hoje. ainda ni'!o !tveram a mtcrmacão devida para poderem se po
Sicionar. 

Esses uês asoecws éticos são fundamentais para nós 
entendermos po;aue c: <:omrssão de Justtça e Paz, e porque 
uma oessoa :.ua ''::'la ssu cz:s. e que sente que a fé nos ob
:;ga a cumom u:n ca.·er c::; ctdadania, se posiciona neste 
:r.omento .. 0 er.ser mun0 score 1sw. Eu creto que é um dever, 
·aalmente, Cé: tocos ma:; pnnctpalmente de um cristão. de 
querer qua o oem comum seta salvaguardado. e o povo seja 
~espettaco. 
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Há três aspectos complementares que estão incluídos nes
tes tipos de considerações éticas. 

O primeiro aspecto é justamente perceber que houve in
suficiência de informação mas houve também defonnação em 
comunicar ao País aquilo que é a Vale, o que ela faz, quanto 
ela rende. Nós ouvimos aqui estes depoimentos. Basta 
lembrar o seguinte: dizer a um pai de família que ele é 
culpado de não ter dado uma mesada aos filhos, porque 
ele construiu casa e ampliou o trabalho dos campos e irri
gou as plantações, é esquecer que tudo aquilo é para -o 
povo. E culpar a Companhia Vale do Rio Doce de não ter 
dado mais dividendos concretos a quem num determinado 
morr.ento age como governo. e se esquecer que os inves
timentos foram feitos para o futuro da nossa que é uma 
grande nação, isto é simplesmente desleal, desonesto, 
antiético! E é por isso que a sonegação da informação e o 
desvirtuamento, mesmo que feito por homens de grande 
tecnologia mas nesse momento procedendo erradamente, 
é lesar o povo, que não pode entrar nessa grande discus
são porque fica deformado na compreensão do problema. 
Isto portanto tem uma incidênda ética muito grande. Nós 
fazemos tanto para que haja uma liberdade de imprensa. Só 
que a 1mprensa não aceita ser livre. Ela está presa a uma 
coisa terrível, que é aquela mesma razão que quer hoje en
golir a Vale num passe de mágica, por uma liquidez de di
nheiro que nós não sabemos aonde vai parar! Não é à-toa 
que hoje se quer até aprovar o cassino! Quem sabe para jo
gar um pouco mais com esse dinheiro, que pertence ao 
povo ... 

Um segundo aspecto, que está incidindo na considera
ção ética ainda, é, realmente, a rapidez com que tudo isso se 
faz. Não é justo! Nós sabemos que em todos os tratados de mo
ral a questão da precipitação é um fator de engano, de erro. 
Ninguém pode precipitar uma decisão que tem que ser amadu
recida. Para que tanta discussão no Congresso? Porque há vá
rios aspectos a serem considerados. Por que os partidos to
mam posições, às vezes, diferentes? Para completar, numa vi
são de conjunto, ângulos que às vezes não tinham sido utiliza
dos na avaliação. E numa coisa tão grande como é a decisão 
sobre a Companhia Vale do Rio Doce, nós estamos com data 
marcada, prescindindo se foi ou não feito o discernimento con
veniente. Eu não entendo isso, eticamente. É como se uma 
pessoa qwsesse hoje fazer uma operação gravíssima no cora
ção e você diz: vai ter que ser amanhã! Mas, e os exames? 
Não, é amanhã! Não é possível, você tem que fazer os exames, 
o cateterismo, aquilo tudo, para ver qual é o tipo dé operação 
que vai fazer. Ora, vão mexer agora no coração do Brasil e não 
querem passar pelo tempo do cateterismo! O que vão fazer? 
Vão arrebentar com toda a circulação da riqueza nacional. Isto 
não é aceitável! Eticamente não é aceitável! 

Um terceiro aspecto - só para sublinhar um pouco 
mais - é que neste momento deve ser feita uma convocação. 
Às pessoas que trabalham nos jornais, nas revistas, na rá
dio, na televisão, para que sejam servidoras do povo. Porque 
esta informação, uma vez sonegada, ela é culpada da parte 
daqueles que a sonegam. Que vão ser amanhã responsáveis 
de, tendo sonegado a informação, ter levado o povo para 
uma errada posição. 

Como se dizia outro dia num programa(1 ), a Vale até 
hoje deu alguma coisa para a sua saúde? Deu, mas dizem que 
não deu. Claro que deul Porque se é todo um investimento fei
to, em bem do País. criou uma condição de funcionamento de 
uma grande nação. Que dá condição àqueles que trabalham 

em diversos setores, de cumprir a sua tarefa. Mas isso não vem 
dito, não vem dito! É como aque>le pai que tem uma propriedade e 
que, não tendo dado a mesada não pennitiu que algum fosse ao 
cinema, é acusado. Quando ele apnmorou todo o patrimOnio para 
a sucessão de seus filhos e seus netos! Está havendo uma deso
nestidade! Essa desonestidade está nestes três aspectos. 

Em primeiro lugar, em ignorar a consciência que todos de

vemos ter do que é um investimento. Que é ft melhor renda mui

tas vezes que se pode alcança/para um conjunto de empresas 

como a Vale: investimento para o futuro. 
Segundo, é realmente essa asfixia que se faz com a preci

pitação do processo de discernimento. 
E, em terceiro lugar, é excluir do discernimento todos aque

les que ficam ou sem a infonnação ou com a informação deturpa
da. Essa é a razão pela qual a Comissão de Justiça e Paz, sem 
querer dar uma lição de tecnologia, sem querer dar, muito menos, 
uma lição de economia, sem querer competir nas avaliações que 
requerem todo esse conhecimento, por exemplo, do nosso solo, 
percebe. como detectores daquilo que é o procedimento em vista 
do Bem Comum, que está havendo falhas neste momento. E que 
são graves para o futuro, e para o presente do Pais. E como nós 
ouvimos aqui- da bela exposição feita pelo Brigadeiro Frota- o 
que pode acontecer, nisso tudo, também, é que, feito o passo, ele 
é irreversível! E aí não há porque mais discutir. 

De modo que esta noite, que é uma noite de patriotismo -
eu diria também que é uma noite, por isso, de amor ao Brasil, e 
onde há amor, Deus ai está- eu creio que é uma noite que veio 
para ficar na nossa história. Nós somos talvez neste momento 
pouco numerosos. Mas eu creio que em cada um de nós há uma 
vontade muito convicta de ir realmente em frente, nessa campa
nha que é em bem do País e em bem também de uma verdadeira 
democratização do País. que passa pela ética. Que apesar de 
nós estimannos as pessoas que estão nesse cenário das decisõ
es, nós não podemos esquecer: estima sempre, mas a verdade 
nos obriga a dizer, quando pessoas que nós estimamos estão In
cidindo no erro. Isso é prova de maior estima. Porque o que nós 
queremos é o acerto, em bem do Pais. 

( 1) Referência a declarações do PreSidente da República em programa de 
rádio. 

O SR. OSMAR DIAS- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento 
Interno. 

O SR. OSMAR DIAS (PR. Para uma comuni
cação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, acredito que nenhum 
jornalista tem a obrigação de distinguir os parlamen
tares que agem corretamente, que não barganham a 
sua dignidade, que não entram na feira como se es
tivessem aqui trocando abobrinhas por outra merca
doria. Acho até que o jornalista não pode distinguir 
realmente quem não entra nesse festival daqueles 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 655 

que entram efetivamente. Porque nem nós mesmos, 
Sr. Presidente, muitas vezes distinguimos entre o 
parlamentar que coloca a ética, a dignidade e, so
bretudo, princípios na sua conduta daqueles que 
não colocam. 

O jornal Folha de S. Paulo, na sexta-feira, pu
blicou uma matéria que desejo repudiar, porque en
viei, no mesmo dia, uma nota do próprio punho ao 
jornalista responsável pela coluna Painel. Mas ao in
vés de ver a retificação da notícia, vi sua repetição _ 
no final de semana. Lá está escrito que o Senador 
Osmar Dias, junto com seis ou sete deputados do 
PPB e do PTB, estaria ingressando no PSDB para, 
em troca, o Paraná receber o Ministério dos Trans
portes. E lá dizia ou insinuava, pelo menos insinua
va, que este ministério seria dado ao ex-Governador 
Álvaro Dias, que é meu innão. 

Pois bem, estou há um ano sem partido. Quan
do saí do PSDB era presidente do partido o Senador 
Artur da Távola, aqui presente; que conhece as ra
zões que me levaram a deixar o PSDB. É porque 
não abro mão da minha independência de votar, de 
opinar, e mesmo que custe aquilo que me custou, 
Sr. Presidente, um ano sem partido. Numa reunião 
da bancada do PSDB junto com o Presidente da Re
pública, reunião para a qual não fui convidado quan
do pertencia à bancada, fui chamado de traidor por
que assinei a CPI dos Bancos, porque coloquei aqui 
uma proposta de emenda para que o Projeto Sivam 
tivesse licitação pública e porque me postei contra o 
acordo com o Banespa, três posições que assumi e 
arquei com as conseqüências. 

Acho que quem assume uma posição dessa 
forma, com tal seriedade, não vai barganhar ministé
rio ou qualquer outro cargo, mesmo porque não indi
quei ao Governo Fernando Henrique, como nunca 
indiquei na minha vida, para nenhum cargo, nenhum 
funcionário de primeiro, segundo ou terceiro esca
lão, e jamais farei. Agora, também não permito que 
meu nome seja misturado entre aqueles que agem 
dessa forma e que têm essa tonna de agir como re
gra de conduta. 

Fiz uma carta ao jornalista responsável pela 
coluna Painel, mas acho, Sr. Presidente, que, como 
não tenho o hábito de correr atrás dos fotógrafos ou 
dos próprios jornalistas, ele não deu importância ao 
meu ofício. E o próprio jornal Folha de S. Paulo re
petiu a notícia no domingo, dizendo que faço parte 
de um pacote de barganha com o Governo. 

Em primeiro lugar, o PSD8 está me convidan
do, mas em nenhum momento me ofereceu nada 
em troca; como está me convidando o PPB, como 

está me convidando o PMDB, como está me convi
dando o PFL, como está me convidando o PT, como 
está me convidando o PSB. Todos me convidaram, 
mas todos me conhecem e jamais alguém teve a ou
sadia de me oferecer qualquer coisa que fosse em 
troca. Se existe barganha e nela estão envolvidos 
deputados, não incluam o meu nome. Já que a Fo
lha de S. Paulo não foi ética a ponto de desmentir 
o que pedi que fosse desmentido, uso ,esta tribu
na, único instrumento de que.-disponho, Sr. Presi
dente, já que não tenho acesso aos grande jor
nais, para dizer que aquilo que lá está escrito é 
uma indignidade, uma mentira e uma injustiça com 
quem leva muito a sério este Senado e a conduta que 
haverá sempre de se basear nos princípios que me 
trouxeram para cá. 

Sr. Presidente, estou de fato sendo convidado 
pelo PSDB, mas em nenhum momento este colo
cou-me qualquer proposta de troca. Se ingressar em 
um partido - é bom que eu também deixe isso bem 
claro aqui - esse terá, antes de me convidar e me 
aceitar em sua legenda, que aceitar minha postura 
de independência, de opinar e votar como quiser, 
como meus princípios determinam. Só tenho esta tri
buna para desmentir a mentira. 

Muito obrigado. 

O Sr. Artur da Távola- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - No
bre Senador, existem dois Senadores inscritos antes 
de V.E~. 

O Sr. Artur da Távola- Sr. Presidente, rogaria 
à Mesa porque, como fui chamado ao testemunho 
pelo Senador Osmar Dias, tenho a impressão de 
que seria oportuno o uso da palavra, se os Senado
res permitirem. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Mesa concede a palavra a V.E~ para explicação 
pessoal. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, o Senador Os
mar Dias invocou minha antiga posição de Presi
dente do PSDB ao tempo em que S. Exil fez parte 
do Partido. Faço questão de dar este testemunho 
de que jamais, nem mesmo em conversações pes
soais com o Presidente da República em um almo
ço que participamos - até de certa forma fomenta
do por mim, porque queria que o Presidente ouvis
se o Senador Osmar Dias falar sobre agricultura -, 
nem mesmo nesse almoço, íntimo, fechado, em 
nenhum momento o Senador Osmar Dias vinculou 
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qualquer posição sua a qualquer fonna de pedido 
político. 

Digo mais, o Senador Osmar Dias é innão do 
ex-Governador Álvaro Dias, do Paraná, que é mem
bro do PSDB e que fez um trabalho grande de ex
pansão do Partido no Paraná. Em nenhum momento 
o fato da innandade dos dois foi argumento para 

)qualquer ato. E mais: em todos os instantes o Sena
dor dizia "em meu nome em nenhum momento nin
guém estará lá no Paraná ou aqui autorizado a soli
citar qualquer cargo, qualquer função; a minha luta é 
pela agricultura; nesse sentido, mesmo fazendo par
te do partido do Governo, quero ter esse grau de in
dependência". 

Devo dar este depoimento porque sou talvez 
a única testemunha desse comportamento. A dig
nidade é o patrimônio maior de cada ser, razão 
pela qual, sempre que ela está sendo posta em 
jogo ou discutida, não podemos nos omitir e deve
mos sim testemunhar nessa direção. Só lamento, 
no caso do Senador Osmar Dias, que S. Exil não 
esteja no PSDB. Mas essa é outra discussão. Mui
to obrigado. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Es
córcio, para uma comunicação inadiável. S. Exii dis
porá de cinco minutos, nos tennos do art. 14, inc. 
VIl, do Regimento Interno. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 

. Folha de S.Paulo, na edição de ontem, deu uma 
chamada de primeira página e colocou à pág. 15 a 
seguinte manchete: "Esquema oferece rádios piratas 
a políticos·. O meu nome foi citado na seguinte pas
sagem: "Escórcio inaugurou emissora". 

No dia 1 Q de janeiro, eu estava assistindo à 
posse de nove dos vinte e cinco prefeitos eleitos na 
minha terra, no interior do Maranhão - um dia de 
festa - quando uma pessoa me solicitou uma entre
vista a uma rádio. Não cabia pedir-lhe documento 
comprovando que pertencia à rádio. Se assim fosse, 
eu teria que perguntar sobre a legalidade de todas 
as emissoras que aqui estão e que a todo momento 
me procuram para conceder entrevista. Não entrei 
nesse mérito e concedi aquela entrevista, sem aba
lar o Regimento desta Casa ou a minha posição. 
Como político, eu estava trabalhando e não titubeei: 
concedi aquela entrevista, que está estampada no 

jornal Folha de S.Paulo. Como fez o Senador Os
mar Dias, quero aqui manifestar o meu reoúdio à 
matéria sensacionalista. 

Hoje, tive oportunidade de demonstrar oficial
mente a minha posição, nos seguintes termos: 

"Brasília, 20 de janeiro de 1997. 
Sr. Delegado, 
Com os meus cordiais cumprimentos, 

e fazendo referência ao fax enviado por V. 
Sª ao Dr. Edilson Ribeiro dos Santos, Diretor 
do Departamento de Fiscalização das Co
municações, informo, para o seu conheci
mento, que não sou proprietário ae rádio. 
jornal ou outro veículo de comunicação em 
nenhum Município do Estado do Maranhão 
ou em qualquer outra parte do Brasil. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a V. S9 protestos de elevada estima e consi
deração. 

Senador Francisco Escórcio" 

Enviei também fax ao Exmº Ministro Sé1 gio ·Ro
berto Vieira da Motta, que passo a ler: 

·sr. Ministro, 
Cumprimentando-o cordialmente, en

caminho a V. Exil cópia do Ofício GSFE n~ 
21/97, que dirigi ao Dr. ltaquê Mendes Câ
mara, Delegado do Ministério das Comuni
cações no Estado do Maranhão, referente à 
denúncia de jornalista da Folha áe São 
Paulo, que por si mesmo já explica minha 
posição. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a V. Exii o protesto de elevada est1ma edis
tinta consideração. 

Senador Francisco Escórcio" 

Trago ambos os ofícios ao conhecimento desta 
Casa e à satisfação aos meus Pares, pois nada te
nho com esse esquema. Se há esquema montado, 
não sou eu que faço parte dele. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andra
de, por permuta com o Senador Lúcio Alcântara, por 
vinte minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE {PSB- PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradu_ · 
- Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, vejo ;-:::._;:__ 
uma vez a minha região, o meu Estado do Par2.. 
ameaçado de uma intervenção federal. 
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Hoje, os jornais noticiam a reunião do Ministro 
Raul Jungmann, do Ministro Nelson Jobim e do Mi
mstro Zoroastro de Lucena. As três autoridades 
:acharam que a melhor solução para resolver as mor
~es e os conflitos do Estado do Pará seria uma ação 
k:Jas Forças Armadas Brasileiras para desarmar pos
iseiros e fazendeiros. 

Essa é uma posição de quem ou não entende 
do assunto ou não quer resolvê-lo. É lamentável 
que, mais uma vez, o Governo Federal decida por 
atitudes, sem consultar as lideranças do meu Esta
do. Não sei se o Governador Almir Gabriel foi ouvi
do. Eu, como Senador, como homem ligado à luta 
do campo, deveria ser consultado. Eu, como homem 
que tem boas relações tanto com o Ministro Nelson 
Jobim como com o Ministro Raul Jungmann, creio 
que ljeveria opinar sobre questão de tamanha im
portância. 

Não é da presença das For9as Armadas que o 
Pará precisa; não é de desarmamento que o Pará 
precisa. Quem conhece a Amazônia, quem conhece 
o Pará, sabe que um colono, um trabalhador rural, 
um lavrador não pode viver sem uma espingarda, 
para ele, ela é um instrumento de defesa, de traba
lho, de sobrevivência, uma vez que ele caça com 
essa espingarda para sobreviver. É evidente que 
uma operação de desarmamento, como a que se 
pretende, só recai sobre o trabalhador rural. 

Talvez os Srs. Ministros Raul Jungmann e Nel
son Jobim não saibam do sacrifício que um homem 
do campo faz para possuir uma espingarda; não sai
bam que uma espingarda custa o equivalente a três 
meses de trabalho de um colono, de um posseiro, 
de um trabalhador rural. 

Será que esses senhores são inocentes a 
ponto de não compreenderem que operações 
como essa nunca atingem os latifundiários, nunca 
atingem os grandes proprietários. Um grande fa
zendeiro, se quiser efetuar uma operação de des
pejo ou se quiser fazer uma chacina em qualquer 
lugar do sul do Pará, pode contratar seguranças 
fora do Estado, contrabandear armas ou adquiri
las em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bolívia, 
no Paraguai, trazê-las ao Estado e fazer aquela 
operação num determinado momento que lhe for 
oportuno. 

No sul do Pará, homens da Polícia Civil de 
Brasília já foram assassinados no pleno exercí
cio de suas funções, como policiais de Brasília 
foram mortos em fazendas de Conceição do Ara
guaia, onde estavam para dar cobertura a fazen
deiros. 

O latifundiário pode, a qualquer momento, 
usar o seu poder. Todos sabem das condições da 
nossa Polícia, que ganha mal e não tem estrutura 
nenhuma. No município onde houve o último con
flito, Ourilândia do Norte, não havia Delegado de 
Polícia de carreira. O contingente policial de um 
município com quase 30 mil habitantes era apenas 
um sargento e dois soldados da Polícia Militar; 
nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar tinham uma 
viatura. 

O Pará não precisa das Forças Armadas para 
desarmar os trabalhadores rurais, tirar-lhes mais um 
instrumento de trabalho, humilhá-los ou intimidá-los; 
o Pará precisa que o Governo Federal tenha vergo
nha na cara, que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso deixe de pensar somente na reeleição, 
pare de só pensar em manter-se no poder, enxergue 
o problema do nosso povo e comece a trabalhar. 
Sua Excelência não está fazendo nada; está enro
lando esta Nação, só pensando em reeleição. 

O Sr. Lauro Campos- V. Exil me permite um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex'!, Se
nador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos- Congratulo-me com V. 
Exil pela preocupação que demonstra em tomo do 
tema da reforma agrária e da forma exacerbada que 
uma das facções atua neste País. Realmente, as 
preocupações de V. Exª são, todo o dia, respaldadas 
pela realidade. Incrível como a falta de vontade polí
tica chegou a tal ponto que "o Governo gastou, até 
outubro, apenas 11 ,3% da verba prevista pelo Orça
mento deste ano para uso em reforma agrária. Dos 
R$929,7 milhões aprovados pelo Congresso foram 
usados apenas R$105,4 milhões", segundo a Folha 
de S.Paulo, de 19 de dezembro, à pág. 4. Não há 
vontade de realizar uma reforma agrária neste País, 
porque recursos existem e sobram. O que existe é a 
vontade de deixar continuar esta economia de mer
cado, laissez faire, laissez passer, ou seja, deixar 
como está: proprietários e latifundiários matando 
camponeses. O escore é grande. Este ano já foram 
assassinados 40 trabalhadores e nenhum do outro 
lado. De acordo com dados da CNBB o escore an
dava em torno de 1.300 camponeses assassinados, 
sendo que apenas um assassino foi preso; parece
me que, justamente, uma pessoa do Pará. Diante 
desse quadro, V. Exª tem toda a razão em manifes
tar o seu repúdio e tentar coicear os problemas nos 
devidos termos, tais como Noam Chomsky e Celso 
Furtado têm feito, dizendo que o Movimento Sem
Terra é o mais importante que existe no Brasil, por 
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1sso a preocupação do Governo em desarmá-lo e 
desmoralizá-lo. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado, 
Senador Lauro Campos. 

Se os três Ministros, que estão reunidos nes
te momento, conhecessem nossa realidade, ve
riam que o maior problema no sul do Pará - região 
mais conflagrada no Brasil - é o desemprego e a 
falta de ocupação. As terras nessa região são ocu
padas pelo garimpo, pela exploração madeireira -
especialmente o mogno. A primeira opção, o ga
rimpo, foi desativada quase que por completo. Oi
tenta por cento de sua mão-de-obra está ociosa. 
Os que trabalhavam no setor madeireiro foram 
praticamente liquidados, porque a exploração do 
mogno foi suspensa no Governo Fernando Henri
que Cardoso. São atividades que acabam com o 
tempo. O Governo nunca se preocupou em solu
cionar, antecipadamente, os problemas dessa 
gente. Hoje, percebemos que~ o desespero das 
pessoas é tamanho - e isso deveriam enxergar 
esses Ministros -, que as três últimas vítimas pe
netraram em uma fazenda produtiva, que não pode
ria ser invadida, porque bem cuidada e arrumada. 
No entanto, houve um desespero tal que eles busca
ram uma alternativa nessa área, porque estava mais 
próxima do centro da cidade. O que aconteceu? O 
dono da fazenda poderia prender essas pessoas e 
levá-las à delegacia. Outra alternativa seria levá-las, 
pacificamente, para fora de suas terras. Mas ele não 
fez isso, preferindo assassiná-las. Estas não pos
suíam armas, tendo apenas um facão como instru
mento de trabalho. Segundo os médicos legistas, fo
ram mortas com disparos feitos a menos de SOem 
de seus corpos. Por que foram barbaramente execu
tadas? Esse fazendeiro queria dar exemplo a outros 
da região, desejando influenciá-los para que agis
sem da mesma forma. A partir daí. o crescimento 
dessa violência será imprevisível e ninguém poderá 
supor o futuro. 

A operação de desarmamento não resolverá 
um problema dessa natureza. Se o Governo deseja 
fazer alguma coisa pelo meu Estado do Pará, deve
rá investir recursos em nossa região. Por exemplo, 
em Ourilãndia do Norte, Tucumã, São Félix do Xin
gu, onde recentemente se deram essas mortes, não 
há energia elétrica. Como não há energia elétrica, 
não se pode instalar indústrias. Essas cidades têm 
oequenas usinas termoelétricas que mal dão para 
alimentar as residências da localidade e trabalham 
somente algumas horas por dia. Não se tem energia 
por 24 horas. 

No entanto, fizeram a maior hidrelétrica inteira
mente nacional do Brasil dentro do meu Estado, não 
foi para servir ao meu Estado mas à Albras/Aiunorte, 
à Alcoa, no Maranhão, ao Projeto Carajás e a proje
tas minerometalúrgicos voltados ao setor exporta
dor. Mas não produzem energia para a minha re
gião, que precisa dela para gerar a indústria e a in
dústria gerar emprego, gerar a ocupação desses tra
balhadores. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lá 
também não tem estradas e, por isso, não há 
como escoar uma produção. O que o Pará quer 
não é a intervenção das Forças Armadas, essa in
tervenção branca e que diz respeito à Constituição 
e à ordem, como aconteceu em Serra Pelada e 
como agora está se pretendendo fazer acontecer 
no sul do Pará. O Pará quer recursos para desen
volver o seu potencial, que é imenso, que é inco
mensurável, que dá para empregar e ocupar toda 
aquela gente. 

Quero fazer um alerta àqueles que conside
ram que temos uma posição radical, afirmando 
que é possível fazer tudo em paz, é possível fazer 
tudo sem nenhum problema, é possível o Governo 
resolver a situação de conflito do sul do Pará sem 
contrariar ninguém: nem os trabalhadores rurais, 
nem o governador, nem os prefeitos, nem as lide
ranças do meu Estado e nem os latifundiários. 
Não é preciso haver confronto com latifundiário até 
porque aqueles proprietários, que são produtivos, 
que têm suas fazendas dentro dos limites de três 
mil hectares, que moram na região, que se dedi
cam à sua terra, não têm razão para terem suas 
terras invadidas. 

Agora. existem muitos proprietários na região
e é isso que o Governo não quer enxergar - com 
áreas imensas improdutivas de 50 a 200 mil hecta
res, apenas protegidas por muitos seguranças. Es
ses latifundiários estão pedindo pelo amor de Deus 
que o Governo negocie as terras com eles. Não é 
preciso o Governo desapropriar quem não quer ser 
desapropriado; não é preciso o Governo confrontar-se 
com os fazendeiros que estão produzindo, trabalhando 
decentemente no sul do Pará. Basta que o Governo 
negocie, favoravelmente, com os latifundiários que es
tão desesperados para se desfazerem das suas pró
prias terras. Mas nem isso o Governo faz. 

Portanto, entendo que falta vontade política, 
faltam recursos. como diz V. Exi!. Colocam-se recur
sos no Orçamento, mas o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso não os libera para serem implantados 
na reforma agrária. 
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Diz-se que "água mole em pedra dura tanto 
bate até que fura", por isso, volto a repetir o desafio 
que já fiz. Desafiarei o Governo do Senhor Fernando 
Henrique Cardoso, que disse ter assentado 100 mil 
famílias de trabalhadores rurais nesses dois anos de 
Governo. Quero que me mostre, na Amazônia ou no 
Pará, um único assentamento que tenha feito, uma 
única propriedade que estivesse limpa, preparado a 
terra e lá colocado o trabalhador. 

O Senhor Fernando Henrique Cardoso não as- _ 
sentou nenhuma das famílias que diz ter assentado. 
Elas se assentaram sozinhas, invadiram e ocuparam 
as terras, enfrentaram pistoleiros, polícia, juízes, fa
zendeiros, todo tipo de risco, e o máximo que o Go
verno fez foi legitimar a posse delas. Portanto é uma 
farsa a história de que o Senhor Fernando Henrique 
Cardoso tenha assentado 1 00 mil famílias de traba
lhadores rurais neste nosso Brasil. 

Digo mais: o Senhor Presigente da República, 
como os que o antecederam ~ porque essa não é 
uma ação somente dele - é o grande responsável 
pela continuidade das invasões. Ele é o grande res
ponsável, porque o Governo age sempre como o 
bombeiro, apagando o incêndio. Ele nunca procura 
adiantar-se ao problema, preparando uma área para 
colocar os trabalhadores rurais. 

No sul do Pará, onde eles agora querem man
dar as Forças Armadas para humilhar e desarmar 
trabalhadores rurais, no meu sul do Pará, em cada 
um dos 36 municípios que lá existem, em qualquer 
sindicato de trabalhadores rurais, de qualquer da
quelas cidades, V. Exils não encontrarão menos de 
mil famílias inscritas, esperando a oportunidade de 
ter uma terra para poderem trabalhar. Essa que é a 
nossa realidade. ' 

A solução para o meu Estado não são as For
ças Armadas, não é o desarmamento. A solução é a 
reforma agrária, é o Governo investir no Estado do 
Pará, é o Governo respeitar o meu Estado, que ex
porta US$2 bilhões por ano e que dá o maior supe
rávit comercial entre todos os Estados brasileiros, 
relacionando-se aquilo que ele importa e aquilo que 
exporta. Exportamos US$2 bilhões por ano em mi
nerais, em madeiras, em matérias-primas; no entan
to, o orçamento do Estado não chega a R$1,5 bilhão 
por ano. O orçamento do Governo do Pará é menor 
do que as exportações que ele faz. E o Pará não 
tem tido nenhum respeito, nenhuma consideração 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Repito: quando ele foi candidato e andou pelo 
meu Estado, nos palanques por onde andou, ele 
prometeu US$2 bilhões durante seu Governo para 

ajudar ao Governador Almir Gabriel. Até agora. não 
deu coisa alguma. Das 45 obras que ele disse que 
faria no Brasil e que colocou como suas metas de 
trabalho, a única que atende ao interesse do Estado 
do Pará é o Linhão, que leva energia da Hidroelétri
ca da Tucuruí até ltaituba e Santarém, muito pouco 
diante das nossas necessidades, diante das nossas 
riquezas e diante do que contribuímos para este 
País como um todo. 

_ Citarei algumas propostas que estão com o Mi
nistro Raul Jungmann aguardando decisão. Próxi
mos à Mineração Taboca, que tem uma área em 
São Félix do Xingu com toda estrutura, há 47 mil 
hectares de terra de um senhor que pretende entre
gá-los ao Incra para fazer a reforma agrária. 

Na área da Campos Altos, situada em Ourilân
dia do Norte e de propriedade de um senhor chama
do Dimas, há 200 famílias trabalhando. Ele também 
tem interesse em negociar a área. Ouvi dizer que ele 
não tem documento. Nesse caso, o Incra deveria re
tirá-lo do local, pagando a benfeitoria, se for o caso. 
Mas não pode ficar esperando a vida inteira ·para 
agir sobre um determinado problema. 

O Grupo Expresso Açailândia, pertencente a 
uma famma do Maranhão amiga do Presidente Sar
ney, visitou-o e entregou-lhe propostas mostrando 
que estavam interessados em vender cinco grandes 
fazendas - três no Maranhão e duas no Estado do 
Pará. Até agora, não houve resposta. 

A antiga Fazenda Bradesco, com 63 mil hecta
res de terra, em Conceição do Araguaia, sem ne
nhum posseiro dentro e cercada de posseiros por 
todos os lados. O proprietário está desesperado 
para se desfazer dela, e até agora o Incra não re
solve o problema. 

Entre tantos outros casos, portanto, existe uma 
forma de dar uma solução pacífica para resolver 
essa questão que não contraria, repito, nem proprie
tários, nem trabalhadores, nem autoridades. Não con
traria ninguém. Muito pelo contrário. Agrada a todos. 

Quero deixar claro que a solução existe, ma:> 
que infelizmente um Governo que não tem compe
tência, que não tem vontade, que não está com os 
pés no chão para resolver os problemas do nosso 
País e especialmente do nosso Estado, não merece 
a nossa confiança. 

Espero que o Governador Almir Gabriel se 
some a nós e não deixe mais uma vez acontecer 
essa intervenção branca das Forças Armadas no 
Estado do Pará, se posicione do nosso lado e im
peça essa operação que não leva a coisa alguma 
e exija os recursos que o nosso Estado precisa 
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para colocar os homens sem trabalho nas terras que 
eles tanto necessitam para a sua sobrevivência. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miran
da. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda por vinte minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo hoje 
a tribuna desta Casa para falar do Nordeste, que 
corresponde a mais de um milhão e meio de quiló
metros quadrados do território brasileiro. 

Apesar de suas enormes potencialidades. que 
poderiam ser melhor aproveitadas e agregar rique
zas importantes à formação bruta de capital nacio
nal, não existe, na verdade, uma política sistemática 
de combate às desigualdades_ e ao subdesenvolvi
mento regional. Assim, diante da ausência de ações 
mais concretas em termos globais, o Nordeste conti
nua sendo uma área problemática do Brasil. Seus 
indicadores de desenvolvimento humano são real
mente muito baixos e comparam-se aos dos países 
mais pobres e atrasados. 

Quem conhece bem a realidade nordestina 
sabe que qualquer política de desenvolvimento 
que ignore suas particularidades tenderá ao tra
casso. Antes de tudo, é fundamental que haja um 
estudo detalhado de suas quatro grandes sub-re
giões: Zona da Mata, Zona de Transição, Zona do 
Semi-Árido e Zona dos Cerrados. Elas incluem as
pectos geoeconõmicos, políticos e sociais bastan
te diferenciados, e, para repensar o d~senvolvi

mento nordestino é preciso, portanto, entendê-los 
profundamente. 

Por outro lado, não tenho dúvida de que a re
cuperação do Nordeste está ligada diretamente à in
versão das variáveis que compõem a equação: meio 
físk:o/dinâmica biológica, sem perder de vista a 
maior incógnita, que é o custo político, económico e 
psicossocial que tal mudança representaria. 

Vale ressaltar que para alguns técnicos, políti
cos e intelectuais, a miséria nordestina não decorre 
unicamente do meio adverso. O atraso dessa parte 
do Brasil só pode ser entendido, em sua dimensão 
estrutural, por intermédio da complexa associação 
de fatores históricos, culturais, econômicos. políticos 
e sociais. 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e 
vencer a miséria, o Nordeste precisaria de uma polí
tica que elegesse como prioridade a integração de 
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do da importância dos recursos hídricos como forma 
de promover o desenvolvimento daquela Região. E 
tem muita razão S. Exª quando destaca o potencial 
do Piauí em recursos hídricos inexplorados e que 
ainda não se transformou em benefício para as po
pulações, quer da zona rural, quer das cidades 
piauienses. 

Agradeço a gentileza do aparte do nobre Líder 
Hugo Napoleão que, na verdade, veio enriquecer 
este modesto pronunciamento. 

Prossigo, Sr. Presidente, continuando a cha
mar a atenção justamente para vários aspectos, um 
dos quais o Senador Hugo Napoleão acabou de re
ferir: 

-implementação de uma estrutura de acumu
lação de água que tenha início na zona rural e atinja 
vilas, povoados, distritos e sedes de Municípios; 

- promoção de investimentos importantes em 
pesquisa agropecuária, para perm~tir a utilização racio
nal e rentável dos solos economiCamente produtivos; 

-fixação, por meio de uma reforma agrária efi
ciente e definitiva, de populações em espaços eco
nomicamente viáveis; 

- estabelecimento de um programa de defesa 
do pequeno agricultor que pratica economia de sub
sistência, mediante incentivo e assistência técnico-fi
nanceira de baixos custos e por meio da organiza
ção de pequenas cooperativas; 

- investimentos importantes no combate ao 
analfabetismo e em infra-estrutura social básica, 
para vencer a ignorância e as endemias que vitimam 
principalmente milhares de crianças e adultos jovens 
a cada ano; 

-investimentos importantes para a melhoria da 
infra-estrutura e fortalecimento da indústria' do turis
mo, que representa um enorme potencial para toda 
a Região e uma inesgotável fonte de criação de no
vos empregos; 

- valorização da criança e do adolescente, no 
sentido de afastá-lo das ruas, das drogas, da prosti
tuição e do crime; 

- na área de informatização, implantação de 
redes eletrônicas, que são importantíssimas para 
o desenvolvimento da educação, da saúde, da 
oferta e demanda de serviços e para a geração de 
novos postos de trabalho. Aliás, nesse campo, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia já está desen
volvendo um projeto que merece elogios, denomina
do Ciência e Tecnologia da Informação a Serviço do 
Nordeste. 

- fortalecimento da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste - Sudene -. no sentido 

da recuperação do seu prestígio, de sua tradição e 
da sua capacidade como órgão gestor da política de 
desenvolvimento regional, como acontecia no pas
sado. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, outro 
grande objetivo é vencermos o atraso político, o 
clientelismo e a corrupção; é promovermos a cons
trução definitiva da democracia por meio da transpa
rência das iniciativas e da clareza das -políticas públi
cas .. 

O Nordeste que imaginamos não aceita mais 
as práticas paternalistas, e clama urgentemente pelo 
estabelecimento das bases definitivas de uma socie
dade que seja plenamente capaz de garantir as ne
cessidades básicas das populações mais pobres, 
particularmente no que se refere à educação, ao 
atendimento de saúde de cunho preventivo, ao sa
neamento básico, com água potável e tratada, além 
de alimentação, moradia decente e respeito às ma
nifestações da cultura popular. 

Além disso, seguindo as sugestões contidas no 
documento em anexo, "Recuperação do Nordeste", 
do Professor José de Jesus Moraes Rêgo, do qual 
peço a transcrição nos Anais desta Casa. o Governo 
Federal deveria promover a dinamização do 6anco 
do Nordeste, do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas- DNOCS -,da Companhia de De
senvolvimento do Vale do São Francisco - CODE
VASF -, no sentido de imprimir maior eficiência ao 
planejamento e à execução das políticas governa
mentais. 

Gostaria de dizer ainda que todos os cidadãos 
brasileiros que optaram pelo progresso, pela serie
dade e pela democracia, devem também fazer uma 
opção para vencer a miséria em todo o território na
cional. Devemos assim unir os nossos esforços para 
que os avanços no campo econômico sejam tam
bém verificados no campo social. 

A questão nordestina não pode continuar 
sendo vista apenas como um problema regional. O 
Nordeste tem que ser encarado como um grande 
problema nacional que precisa ser solucionado a 
médio prazo. Sem a superação dessa situação, 
que envolve diretamente quase quarenta e cinco 
milhões de brasileiros, o Brasil não conseguirá 
hastear a sua bandeira no clube dos países do Pri
meiro Mundo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR JOEL DE HOLLANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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RECUPERAÇÃO DO NORDESTE 

José de Jesus Moraes Rêgo(*) 

Um esforço de recuperação do Nordeste. em alguns as

pectos, e a retomada do desenvolvimento de forma mais abran

gente com taxas mais altas, passam pelos antigos diagnósticos 

feitos pela Sudene. a partir do anterior do GTDN - Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, até os últimos 

para seus planos. geralmente bem feitos. todavia sem serem 

dadas as necessárias e verdadeiras condições de implementa

ção. Embora a descontinuidade e a falta de suportes sejam fa

cilmente localizáveis, identificando-se setores. períodos, quan

tias. paralisações, cortes e falta de apoio para serem tomadas 

realidades as metas estabelecidas. com os recursos financeiros 

indicados nos planos. Acontecendo, mais acentuadamente, que 

não existiram os recursos previstos. dos quais em estudos ava

liadores, alguns reservados e outros não. a Sudene mostra o 

que não conseguido, o que previsto. o crescimento da proble

mática em diversos componentes dos se,tores da economia nor

destina. Ou, pelo menos, para se mcrémentar, no Nordeste, ta

xas gerais e setoriais ele desenvolvimento maiores que as Cio 

Pais, tendo esforço recuperativo. batendo-se na orientação que 

temos muito destacado: a indicação programática de atividades 

em selares, locais, ou partes de um todo identificado, deve ser. 

sempre, com taxas de cresc1mento e de Investimentos supe

riores à dimensão do problema e do seu aumento anual. A Su

dene, acreditamos. amda ter condições de isto mostrar e de for

ma indicada planejar e acompanhar para a boa execução, como 

deve-se melhorar suas condições. para que afirme tecmcamen

te. com dados. o que levemente c1tamos no tocante aos resulta

dos práticos dos programas prev1stos nos planos de desenvolvi

mento nordestinos vendo-se, pelo menos, os últimos vinte anos. 

Pois, preferimos, trabalho neste ângulo ser feito pela Sudene. 

evidentemente que com apoio do Banco do Nordeste, dos Esta

dos regionais e de organismos federais (Codevasf. t:lnocs, Ce

plac e outros). 

Um exame mais amplo mostrana duas faces para o Nor

deste e para a Sudene: de hoje, um enfraquecimento, projetas 

não condUZidos e carência de recursos. identificando-se, até 

agora, o Governo Fernando Henrique Cardoso como dos piores 

para o Nordeste. nos últimos trinta anos. pelo menos. A outra 

face é do passado sudeniano, onde uma riqueza de enfoques. 

seleção e elaboração do melhor. boas programações e bons 

projetas foram pensados e elaborados. vários conduzidos com 

altos e baixos resultados. refletindo nos seus caminhos momen

tos de apoio e desprezo para a região. Lembremos. com valo

res e p1one1rismo. Cios segumtes: orçamento-programa; assis

tência a estados e municípios; planejamento global e planeja

mento setorial: agrícola. de saúde. educac1ona1. infra-estrutura; 

politica de comercialização e de abastecimento (com centrais. 

centros mercados expedidores rura1s. cooperativas - desde a 

politica inicial. até a programaçao global para o cooperativismo 

regional -. qualificação de pessoal etc.); politica de reforma 

agrária e de colonização; programas de industrialização em 

grande escala. para pequenas e médias indústnas e a formação 

de distritos industriais e agropecuarios; qualificação de pessoal 

de fonna abrangente e conforme diagnóstico traçado para a re

gião, que onentava Estados, órgãos ministeriais envolvidos e 

universidades etc. pois. seria ocioso. sem espaço e um diagnós

tico, que não é o propósito aqui, citarmos todos os programas e 

projetas, por demais úteis à região. 

Seria desnecessário considerar-se que, desde a criação da 

Sudene e do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, sempre houve 

um esforço, válido e profundo. para se implantar e difundir estru

turalmente em toda a região. incluindo a area mineira do Poligono 

das Secas. um sólido planeJamento. Este planejamento. sempre 

devendo se ter, mais aprimorado e avaliador, não pode nunca se 

afastar da realidade nordestina. de sua validade -com resultados 

práticos. apnmorados, Implementados. difundidos e formadores 

de escola e de recursos humanos em todos os niveis -. nem da 

ênfase na qualificação de pessoal para organismos estaduais e 

federais presentes na região. Como, também, fortalecer-se insti

tuições estaduais, para funções de planeJamento ou executivas, e 

as federais existentes na área: - BNB - destacando-se reforço 

pennanente ao ETENE - Escritório Técnico do Nordeste, Sude

ne, DNOCS - Departamento Nac1onal de Obras Contra as Secas, 

CODEVASF- Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Franc1sco. esta se responsabilizando, de forma mais dinâmica e 

com respaldo de recursos humano!' e financeiros, para implemen

tar o PLANVASF - Piano de DesenvolVImento do Vale do São 

F.ranc1sco, e Ceplac, que devena sofrer uma refonn,Jiação e ter 

um apoio reestruturador compatível com sua importância e su3. di

mensão passadas. Ass1m, teríamos. como ponto de partida, uma 

verdadeira atenção ao Nordeste, baseando-à num planejamento 

que deve ser revisto, fortalec~do, ampliado e realimentado cons

tantemente. 

Um elenco de que necessidades - ou melhor dizendo-se 

sugestões - para que se lembre o que tem na região, o que não 

feito, o que prec1sa; partindo-se do não apoio do Governo Fernan

do Henrique. notadamente pela falta de decisões e de recurscs fi

nanceiros e humanos oara o Nordeste. Este, sem dllvida, prejudi

cado pela "politica", se é que podemos assim chamar, melhor di

zendo-se mexidas em pessoal. do Ministro da Administração e 

Refonna do Estado, que nada tem reformado, sim tem diminuído 

atividades de organ1sm... , fazendo com que os problemas que 

devenam ser atacados. como exemplo a Sudene, sejam acresci

dos e não diminuídos, pela carência de pessoal, de mística. de re

cursos. de bons salários. de dinamismo, de bom regenciamento. 

Pois a maquina federal como um todo está desgastada e a admi

mstração do Governo Fernando Hennque somente comparando

se em v1r a ser pior para o Governo Collor de Mello. de triste me

mória, po1s. •ambém. repleto de persegu1ções. falta de Objetivos. 

de carénc1a de fortalecimento e apnmoramento do planejamento 

global e regional. 
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Que se lazer? Alguns pontos lembramos agora. mos

trando que não são únicos e são geradores. por si e pelo 

exame em conJunto, de outros: a) fortalecimento da Sudene 

e do Banco do Nordeste (que é redundância, por demais pe

dido, devendo ser sempre cobrado a um governo que quase 

nada de atenção tem dado ao Nordeste). Para se comprovar, 

que se vejam planos. promessas feitas, realizações. Seria 

uma forma de tirar a imagem de Governo Paulista; b) reto

mada do que foi pensado, e que é válido, fazendo com ritmo, 

com recursos. com boa estruturação, com avaliações cons

tantes; c) grande diagnóstico, ter-se com indicações progra

máticas vendo-se anos de recuperação do atraso e dos pre

juízos existentes e causados: d) recursos humanos e finan

ceiros, fazendo-se um levantamento o mais preciso possível, 

urgente, para a região, vendo-se as indicações de soluções 

são melhores e maiores do que os problemas atacados e o 

crescimento deles; e) examinar o que do Nordeste útil e pa

ralisado no Documento do Senado Federal, elaborado pela 

Comissão Temporária das Obras Inacabadas (Relatório Final 

de 'O Retrato do Desperdício no Bra_si1'); f) presença efetiva, 

que deve ser substancial, em maior escala e com projeções 

bem feitas para os próximos anos, dividindo melhor a soma 

de recursos. que é concentrada no sul, administrada pelo 

BNDES, levando um maior volume para o Nordeste. 

(x) Ex-D~retor da Sudene, ex-Professor UniVersitário, Consu~or e Escritor. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Emandes Amorim, 49 Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Al
cântara. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Ogden e Ri
chards, em seu livro The Meaning of the Meaning, 
·o significado do significado", afirmam que, após a 
Guerra do Peloponeso, era preciso reescrever o 
sentido das palavras gregas, tanto havia mudado o 
significado dos termos. 

Não entendo mais Português. Depois de Fer
nando Collor e da assunção de Sua Majestade o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, realmente 
não consigo entender Português. 

Entre outras coisas. ouvi que é paranóico o 
brasileiro que acha que o Brasil está sendo dilapida
do e explorado por forças externas, estrangeiras. 
Sou paranóico, de acordo com essa terminologia, de 
acordo com significado emprestado para o termo 
que eu pensava conhecer muito bem. Então, sou pa
ranóico, e todos os brasileiros deveriam sê-lo nesse 
sentido empregado por aqueles que nos acoimaram 
com esse diagnóstico de paranóia. 

Levaram o pau-brasil, acabaram com a Mata 
Atlântica, traziam navios carregados de pedra, pe
dras de cantaria, etc., com as quais construíram, in
clusive, em 1528 - se não me falha a memória -. a 
notável igreja de Nossa Senhora da Praia, toda pla
nejada em Portugal e trazida para ser construída em 
nosso país. Aqui despejavam as pedras e levavam 
as nossas riquezas. Mas é paranóico quem acha 
que isso aconteceu. A nossa História deve ter sido 
escrita por paranóicos da minha estirpe. 

Depois, sabemos o que aconteceu com a 
cana-de-açúcar do Nordeste. Na medida em que os 
índios toram completamente dizimados - 5 milhões 
de índios assassinados -. para as terras foram trazi
dos os negros seqüestrados da África para produzi
rem riqueza. Na medida em que isso foi acontecen
do, o Brasil não pôde competir com as ilhas e a pro
dução mais próxima da Europa neste setor, portan
to, entrou em crise. 

Sabemos que o Nordeste do Brasil recebeu 
trabalhadores negros e foi com o sacrifício dessa po
pulação que portugueses e ingleses se enriquece
ram à custa de nosso suor. 

Depois foi o ouro brasileiro, o ouro das Minas 
Gerais. as riquezas que foram saqueadas. Contra 
isso um paranóico se ergueu - chamava-se Tira
dentes. Tiradentes, o paranóico, de acordo com a 
nova terminologia - o "neo-Português" que agora 
estão inventando-, achava que e_stavam saquean
do Minas Gerais. E só falta, hoje, erguermos bus
tos a Joaquim Silvério dos Reis, aquele que coo
perou tão bem com os exploradores externos por
tugueses. 

Em 1785, Dª Maria I, a Louca, mandou incen
diar três mil manufaturas de tecido no Brasil, puse
ram fogo ... Ou melhor, em 1870. Desculpem a falha 
desta cabeça que já não consegue mais fixar as ver
sões que dançam para lá e para cá, que mudam a 
cada dia a partir dos interesses que se pretendem 
defender a ferro e fogo neste País. 

Pensei que História brasileira fosse uma com
provação irrefutável de que o Brasil tem sido constan
temente espoliado em suas relações internacionais. 
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Mas sou um paranóico que estava em boa 
companhia, porque o Senhor Fernando Henr1que 
Cardoso escreveu, em seu livro chamado Modelo 
Político Brasileiro, que Marx tinha razão ao detectar 
a conjugação, a aliança entre as três formas de exis
tência do capital - o mercantil, o industrial e o ban
cário -. formando o capital financeiro. 

Sua Excelência afirmou concordar com o que 
Lenin escreveu em seu livro O imperialismo: fase su
perior do capitalismo, ou seja, que essas relações 
imperialistas de dominação se dirigiam às colônias e -
antigas colônias, ao mundo periférico, para que ma
térias-primas e riquezas fossem apropriadas e leva
das ao capitalismo cêntrico e também para que aqui 
se encontrasse o espaço para a sua expansão, o 
mercado para as suas mercadorias. 

Quantas dezenas de livros foram escritos neste 
mundo - talvez mais de uma centena - sobre a de
terioração das relações de troca, esse processo de 
espoliação que faz com que exportemos, a preço de 
banana, as nossas riquezas e que importemos bugi
gangas em dólar e em libra. 

Portanto, não sei qual foi a minha História e 
não sei qual foi a História do meu País. Realmente, 
é preciso mudar ou a cabeça das pessoas ou a ter
minologia dos dicionários, como diziam Ogden e Ri
chards a respeito do que acontecera na grande crise 
e na Guerra do Peloponeso na antigüidade grega. 

FHC achava a reeleição inconveniente. De 
modo geral, as pessoas não têm compromisso com 
as palavras. O Presidente da República, o cavaleiro 
de sua própria esperança, o cavaleiro de seu futuro, 
o defensor ao lado de seu fiel escudeiro, o Ministro 
"Se~ão", afirmou que esta problemática de reeleição 
cabe exclusivamente ao Legislativo. 

A minha paranóia está-se agravando. Penso 
que li nos jornais: "A questão da reeleição~ exclusi
vamente do Legislativo." Sua Excelência, acostuma
do a ganhar todas, a não perder nenhuma, com seu 
rolo compressor de alta eficiência passando sobre 
nós, monopolizando a mídia, afirmou: "No Brasil, 
não há oposição". E agora ouço que a oposição to
mou conta da mídia, e que está fazendo uma cam
panha extraordinária. 

Interessante, pensei que uma mão com cinco 
dedos, uma mão com dois dedos estivesse invadin
do nossos meios de comunicação ao lado das 490 
emissoras da Radiobrás, que, conforme afirmação 
do Sr. Maurílio Ferreira Lima em entrevista dada à 
lstoÉ em Janeiro do ano passado. vão ajudar a mo
ver uma guerrilha para a vitória de Fernando Henri
que Cardoso na reeleição. 

Disse mais S. Exª: "Quem não tiver competên
cia para concorrer com ele que saia da raia". Quem 
não tiver emissoras, quem não tiver dinheiro, quem 
não tiver o controle dos meios de comunicação não 
deve concorrer com Sua Excelência". E a esse regi
me se chama "democrático". 

Não contente com os ambicionados oito anos 
de governo, coisa inédita na História deste Pars, 
pois nenhum Presidente da República jat!1ais preten
deu estabelecer o ·duplo mandato e a reeleição. O 
único reeleito foi Rodrigues Alves: eleito em 1902, 
foi reeleito em 1918, mas não chegou a governar, 
morreu antes disso. Muitos Presidentes da Repúbli
ca não conseguiram completar seu mandato, alguns 
só chegaram ao final por meio de estado de sítio, a 
duras penas. 

Realmente, deve haver uma obliteração dos 
sentidos, deve haver uma confusão fantástica entre 
o mundo, tal como é visto lá de cima pelos potenta
dos, pelos áulicos, pelos que dominam os meios 
despóticos de produção da consciência e da falsa 
consciência neste País, e nós, destituídos desses 
instrumentos, destituídos dessa força e desse poder. 

Da planície a visão é outra: quatro anos para 
nós é uma eternidade. Já sofremos mais de dois 
anos e sofreremos, se tudo der certo, mais seis. 

Uma eternidade de quatro anos não basta, tem 
que haver duas eternidades de quatro anos, para 
que Sua Excelência satisfaça sua sede de poder. 

"Cargo vitalício para ex-Presidente gera oposi
ção: a proposta de transformar ex-Presidentes da 
República em Senadores vitalícios, defendidas por 
parlamentares aliados do Palácio do Planalto, já co
meça a encontrar resistências no Senado e dentro 
da própria base governista", escreveu a Folha de S. 
Paulo, do dia 6 de setembro de 1996. 

Depois de ocupar a Presidência durante 
oito anos, ele vai esperar a vitaliciedade de um 
!ugar no Senado, a fim de que não corra risco, 
risco esse que, várias pessoas afirmam, já está 
presente porque se ele foi erguido ao píncaro do 
Planalto pelo Plano Real, é esse Plano Real, cu
jas âncoras estão apodrecendo, obviamente, 
que vai fazer com que o seu sonho se transfor
me em realidade, mais cedo que Sua Excelência 
esperava. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Plano Real 
derrubou quarenta bancos desde 1994 (também 
Folha de S. Paulo de 9 de dezembro de 1994.) 

Foram quarenta bancos, até que, num sába
do, à noite, Sua Excelência fizesse uma reunião e 
começasse a proteger, a manifestar sua preferên-
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cia especial pelos ricos e milionários. Sua Exce
lência forneceu até agora R$20 bilhões para o 
Proer, para ajudar os banqueiros, quebrados e se
miquebrados. Depois de terem tido 14.260% de re
torno na década perdida, acharam melhor falir 
para pegar mais R$20 bilhões do Proer. E o pri
meiro banco contemplado por Sua Excelência - a 
mídia deveria ter contado essas coisas - foi o 
Banco Nacional, do qual era diretora D. Ana Lúcia 
Magalhães Pinto, nora de Sua Excelência o Presi
dente da República. 

Vai ser uma barbada. Ele vai ganhar tranqüi
lamente. Não há oposiçi'io para ele. Então, se hou
ver plebiscito, nem se fala: vai ser ele jogando 
contra ninguém, com todos os meios de comunica
ção, com todos os técnicos nacionais e estrangei
ros em propaganda. Ele vai jogar sozinho. Ele é o 
time todo e vai vencer brilhantemente essa peleja 
por mais quatro anos de governo. Será que vai? 
Ou vai acontecer o mesmo qé.le ocorreu com o 
Presidente Menem, que, tendo assumido o poder 
por intermédio das mesmas medidas impostas 
pelo FMI, enfrentou quatro greves gerais consecu
tivas. Menem agora tem 20% apenas de apoio da 
opinião pública. Menem encontra-se totalmente 
desesperado, principalmente depois que Cavallo -
aquele que veio ao Brasil no dia 7 de Setembro e 
outras vezes, para orientar os brasileiros como fa
zer um plano parecido com o dele - tugiu, largan
do-o na estrada, opondo-se a ele. Domingo Cavai
lo está sendo ameaçado com dezenas de proces
sos, porque tem acusado a realidade da economia 
de mercado instaurada na Argentina. a ditadura do 
mercado livre, que fez com que lá o desemprego 
atingisse 24% da mão-de-obra. É isso que nos es
pera. 

Para terminar, Sr. Presidente, a nossa dívida 
externa passou de R$123,4 bilhões, em 1990, 
para R$175 bilhões, no ano passado. Esses recor
des nós escondemos. 13,4% de desemprego em 
São Paulo e 26% de desemprego em Brasília. Es
ses recordes a gente esconde. O que é bom a gente 
mostra. 

Gostaria de terminar fazendo uma homena
gem a Barbosa Lima Sobrinho, aquele que disse 
que "no Brasil, enforcam-se os tiradentes e home
nageiam-se os joaquins silvérios dos reis, os trai
dores". 

Fernando Henrique Cardoso disse que, "no 
Brasil, vai-se construindo a anti-nação brasileira. por 
meio do capital estrangeiro. por meio das forças ex
temas, que vão-se aliando às torças nacionais". "É a 

anti-nação brasileira" - disse Fernando Henrique 
Cardoso - que se construiu no Brasil. É essa anti
nação que nos dilapida; não é a paranóia, não: é 
essa anti-nação a que se refere Fernando Henrique 
Cardoso. 

Barbosa Lima Sobrinho, perguntado se era a 
favor da reeleição, afirmou: "Sou contra, porque res
peito a experiência do Brasil nas quatro constituiçõ
es anteriores, contrárias à reeleição; so.u contra a 
reeleição do atual Presidente, que quer eleger-se às 

· custas do dinheiro público e pode levar o Brasil a um 
processo de colonização". 

Cem anos de experiência, um século de inteli
gência, um século de clarividência! - o meu grande 
ilustre paranóico Barbosa Lima Sobrinho. Paranóico 
de acordo com o dicionário da Nova República. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a 

mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 58, DE 1997 

Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento 
Interno, combinado com o art. 50 da Constituição, 
sejam prestadas pelo Ministério Extraordinário dos 
Esportes, informações integrais sobre o conteúdo do 
Relatório de Auditoria realizado junto ao lndesp, pela 
Secretaria de Controle Interno da Presidência da 
República, por conta de denúncias de irregularida
des relativamente às ações daquele órgão. 

Justificação 

É de competência e de interesse dessa Casa 
Legislativa tomar conhecimento do conteúdo do rela
tório, bem assim dos encaminhamentos que deverão 
ser tomados por conta das conclusões advindas da 
análise daquele documento. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1997. -
Senadora Benedita da Silva. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O re
querimento será despachado à Mesa para decisão, 
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento ln
temo. 

O Senador Edison Lobão enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exª será atendido. 
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, embora nos aproxi
memos com celeridade do Ano 2.000, ainda há 
quem discuta se a Região do Nordeste é ou não viá
vel. São pessoas que enxergam aquela parte do 
Brasil com os olhos do passado. Continuam a vê-la 
como reduto da monocultura, da ignorância e do 
atraso. Os personagens de Graciliano Ramos, José 
Lins do Rego e Rachei de Queirós, que retrataram 
tão bem uma época da saga nordestina, persistem 
na mente dos que resistem a renovar os conceitos 
ou a rever as falsas verdades. 

Para as cabeças antigas, o Nordeste do limiar 
do século 21 é o mesmo de meio século atrás: sem 
estradas, sem energia, sem telefones, sem indústria 
e sem agricultura modema. 

Claro que a seca continua a castigar o sertão. 
Mas no 1'-lordeste de hoje a paisagem humana e so
cial é outra. Diferente muito diferente da descrita 
pelos romancistas da década de-(rinta. 

Hoje, os Municípios dispõem de energia elétri
ca e telefone. São interligados por estradas asfalta
das. Em cada Capital de Estado há um distrito in
dustrial, verdadeiro pólo de desenvolvimento. 

As últimas décadas sobretudo trouxeram consi
deráveis mudanças. O sol, que foi sempre o bandido 
da história. transformou-se em mocinho. A irrigação, 
a mecanização e a assistência técnica respondem 
pelo milagre. Nas culturas irrigadas, a generosidade 
das colheitas é ímpar, superior às de outros pontos 
do país. 

As plantações de mandioca, milho e feijão, que 
antes o sol queimava sem clemência, vicejam nos 
campos verdes. As frutas, inclusive as de clima tem
perado como uva, melão e mamão, respondem por 
quase cinqüenta por cento das exportações brasilei
ras no setor. 

A soja invade os cerrados do Maranhão e 
Piauí, revelando indiscutível mudança do perfil pro
dutivo dos Estados. É interessante observar, Sr. 
Presidente, que, no comando desses empreendi
mentos revolucionários, vêem-se paranaenses, gaú
chos e mato-grossenses, sinal inequívoco de con
fiança na Região. 

Ainda recentemente, trouxe ao conhecimento 
do Senado um estudo da Sudene, no qual se de
monstra que, nos últimos trinta anos, o PIB da Re
gião do Nordeste teve média de Crescimento supe
íior ao do Brasil. 

O Norte-Nordeste têm abundante energia elé
tiica, que garante a implantação bem sucedida de 
significanvos pólos industnais como Aratu, Camaçari 

e Mataripe. Ali estão, entre outras, Tucuruí, Xingó, 
Boa Esperança e Paulo Afonso. Em Imperatriz, im
portante cidade do Estado que marcou o início da 
minha vida pública, o projeto de Serra Quebrada 
abana com novas e alvissareiras perspectivas. 

Os portos devem ser lembrados nesse balanço 
regional. Os modernos sistemas portuários do Mara
nhão, Pernambuco e Ceará garantem o escoamento 
da produção regional sem necessidade de proceder 
aos. chamados passeios das -mercadorias. Sem o 
tour obrigatório, que encarece o produto e dificulta o 
transporte, a produção nordestina toma-se mais 
competitiva, capaz de disputar mercados com os 
concorrentes nacionais e internacionais. 

Novos projetas abrem horizontes. Uma usina 
siderúrgica brevemente será instalada no Nordeste. 
Também se programa a instalação de uma necessá
ria refinaria de petróleo. Indústrias automotivas, com 
a implantação de montadoras e fábricas de compo
nentes de veículos automotores, afiguram-se como 
próxima realidade. 

O turismo, Sr. Presidente, vem conquistando 
importância cada vez maior na economia local. A 
chamada indústria que não polui vem-se afigurando 
como uma das portas de redenção para os Estados 
nordestinos. No Brasil, creio, nenhuma região tem
se revelado mais vocacionada para atrair o turista. É 
fácil explicar por quê. 

Além da excelente rede hoteleira, deve-se lem
brar o invejável clima, a tepidez das águas que ba
nham as extensas e belas praias. Sem falar, é claro, 
no profissionalismo com que o assunto vem sendo 
tratado pelos diferentes governos. 

Apesar de todas as perspectivas favoráveis, o 
Nordeste continua a sofrer discriminação. A mesma 
discriminação que lhe negou a ajuda federe.!, que 
sabemos muito bem contribuiu para o desenvoivi
mento das outras Regiões brasileiras. 

É fato que o atual Governo Federal anuncia 
bons propósitos em relação ao Nordeste, mas preci
samos aguardar que se efetivem, que se concreti
zem de fato e de direito, para que, afinal, possamos 
nos rejubilar. 

Vale lembrar, pela oportunidade, a minha ar 
vertência anterior, a de que o Nordeste ainda é visk 
como um problema, não como solução. Visão caoiha 
e distorcida de quem não enxergou a guinada de 
180 graus experimentada pela Região, secular•ente 
abandonada pelos sucessivos governos fedetdiS. 

Ao contrário do que tantas vezes se divulga, o 
Nordeste não reivindica subsídios ou privilégios. 
Não. Nau. disso. Exige igualdade de oportunidades 
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de acesso a fatores que foram a base de crescimen
to das Regiões hoje mais desenvolvidas do País. 
Quer ter condições de melhorar a infra-estrutura, 
disputar capitais, competir nos mercados internacio
nais e fortalecer o empresariado. 

O que o Nordeste reivindica, Sr. Presidente, 
é a eqüidade. Em outras palavras: o Nordeste 
quer receber, em caráter emergencial, os mesmos 
incentivos já patrocinados às outras Regiões brasi
leiras. 

Diz a sabedoria popular que não há corrente 
mais forte que seu elo mais fraco. Se o Brasil quer 
ultrapassar a barreira do subdesenvolvimento e in
gressar no clube dos países desenvolvidos, só tem 
uma saída: diminuir as diferenças regionais, investir 
nas Regiões menos desenvolvidas. 

Fortalecendo os elos frágeis, ganha o Brasil. 
Lucramos todos nós. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência lembra ao Plenário que haverá sessão deli
berativa extraordinária a realizar-se amanhã, às 11 
horas, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 118, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 19, de 1997) 

Continuação da votação, em turno único, do 
Projeto de Resolução n2 118, de 1996, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que altera o Regulamento 
Administrativo do Senado Federal e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres de Plenário: 
-em substituição à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ney Suassu
na, favorável ao Projeto, apresentando uma emenda 
de Relator Relator: Senador Ney Suassuna, favorá
vel ao Projeto, apresentando uma emenda de Rela
tor, e quanto às emendas de Penário: favoravelmen
te às emendas n2s 2, 6, 8, 1 O, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 
22, 25, 30, 33, 34, 35, 36 e 39; favorável, com sube
mendas, às emendas nºs 4, 5, 9, 19, 21, 23, 24, 27, 
37 e 38; contrário às emendas nºs 1 (substitutiva), 7, 
14, 17, 26; e pela prejudícialidade das emendas n2s 
3, 18,28,29,31,32;e 

- nº 6, de 1997, da Comissão Diretora, favorá
vel às emendas n2s 2, 6, 8, 1 O, 11, 12, 13, 15, 16, 

20, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 36 e 39; favorável, com 
subemendas, às emendas nºs 4, 5, 9, 19, 21, 23, 24, 
27, 37 e 38; contrário às emendas nºs 1 (substituti
va), 7, 14, 17, 26; e pela prejudicialidade das emen
das n2s 3, 18, 28, 29, 31, 32; apresentando, ainda, 
três· emendas. 

(Dependendo da votação dos requerimentos 
de destaque e das emendas) 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 31, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 4, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu 
Parecer n2 9, de 1997), que concede à Companhia 
Docas do Rio de Janeiro- CDRJ elevação temporá
ria do limite a que se refere o art. 7º, I, da Resolução 
n2 96, de 1989, do Senado Federal, para que a refe
rida Estatal possa contratar, com garantia da União, 
operação de crédito junto ao Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social- BNDES, no va
lor de até cento e cinqüenta milhões de reais de 
principal, destinando-se os recursos ao financiamen
to do Projeto de Ampliação e Modernização do Porto 
de Sepetiba, e dá outras providências. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1 O, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 32, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 1 O, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu 
Parecer n2 15, de 1997), que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédi
to externo junto ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento - BID, no valor de quatrocentos e vinte 
milhões de dólares norte-americanos, destinados à 
execução do Projeto Sul de Trens Metropolitanos de 
São Pauto; e autoriza a República Federativa do Brasil 
a conceder garantia referente à mesma operação. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 53, de 1 997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 6, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu 
Parecer n2 11, de 1997), que autoriza a União a con
tratar operação de crédito externo com a Corporación 
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Andina de Fomento - CAF, no valor equivalente a até 
oitenta e seis milhões de dólares norte-americanos. des
tinados ao financiamento parcial do Projeto de Melhora
mento e Pavimentação da Rodovia BR-174. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 61, DE 1996-Complementar 

(Em reg1me de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 54, de 1997) 

Projeto de Lei da Câmara n2 61, de 1996-Com
plementar (n2 172/93-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que institui o Fundo para Aparelhamento e Opera
cionalização das Atividades-fim da Polícia Federal
FUNAPOL, e dá outras providências. 

(Dependendo de para:erBS das Comissões 00 Cons
tituição, Justiça e Cidadania e oo Assuntos Econômicos) 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 
do Senado nºs 196 e 200, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 1996 (nº 
7.865/86, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que institui o Sistema Nacional 
de Armas - SINARM. estabelece condições para o 
registro e para o porte de arma de fogo, define cri
mes, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob nº 713, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel ao Projeto com emendas nºs 1 a 17-CCJ, que 
apresenta, e pela prejudicialidade dos Projetas de 
Lei do Senado nºs 196 e 200, de 1996, co~ voto em 
separado do Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. sobre a Emenda 
n2 18, de Plenário) 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nºs 200, de 1996, e 

Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1996. de 
autoria do Senador Gerson Camata. aue dispõe so
bre o fabrico. depósito. trânsito e porte de arma de 
fogo e dá outras providências, tendo 

Parecer sob nº 713. de 1996. da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado n2 200, de 1996. e favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 1996, com emendas nºs 1 a 
17-CCJ, que apresenta. com voto em separado do 
Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
nº 18, de Plenário) 

-8-,-

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 55, de 1997) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 

do Senado nºs 196, de 1 996, e 
Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 1 996) 

Projeto de Lei do Senado nº 200, de 1996, de 
autoria do Senador Ney Suassuna, que define o cri
me de porte de arma, tendo 

Parecer sob n2 713, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado n2 196, de 1996, e favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 1996. com emendas nºs 1 a 
17-CCJ, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Pedro Simon_ 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
nº 18, de Plenário) 

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

(Levanta-se a sessão às 17h06min.) 

ATA DAs~ SESSÃO DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, REAUZADA 

EM 16 DE JANEIRO DE 1997 
(Publicado no DSF, de 17 de janeiro de 1997) 

RET/FICAÇÕES 

No Item 2 da Ordem do Dia, na votação do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 6, de 1995 (nº 1.579/96, naquela Casa), de auto
ria do Senador José Eduardo Outra, que dispõe so
bre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante e tratamento, e dá 
outras providências, na fala da Presidência, 

À página 2370. 1 ªcoluna, 

Onde se lê: 
Em votação os disoosinvos do Substitutivo da 

Câmara de parecer favorável, §§ 4º e 5º do art. 9º: 
caput do art. 12; e § 2º do art_ 22. 
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovados. 
São os seguintes os dispositivos aprovados; 
Art. 19. . .......................................................... . 

leia-se: 
Em votação os dispositivos do Substitutivo da 

Câmara de parecer favorável, §§ 42 e 5º do art. 92 ; 

caput do art. 12; e § 22 do art. 22. 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam -

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovados. 
São os seguintes dos dispositivos aprovados: 
Art. 9º ............................................................. . 

Às páginas 02382 e 2383, 2ª e 1 ª colunas, res
pectivamente, 

Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Sarney) - Votaram 

sim 21 Srs. Senadores; e não 43. 
Houve uma abstenção. 
Total: 65 votos. 
Foi mantido o texto do Senado e rejeitado o 

texto da Câmara dos Deputados. 

Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram 

sim 21 Srs. Senadores; e não 43. 
Houve uma abstenção. 
Total: 65 votos. 
Foi mantido o texto do Senado e rejeitado o 

texto da Câmara dos Deputados. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 

Trecho da ata, às páginas de n2s 2383 a 2423, 
referente ao parecer de plenário proferido pelo Se
nador Ney Suassuna, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto 
de Resolução nº 118, de 1996, de autoria da Comis
são Diretora, que altera o Regulamento Administrati
vo do Senado Federal e dá outras providências, que 
se republica por haver saído com incorreções: 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 118, DE 1996 

Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 19 de 1997 

Projeto de Resolução nº 118, de 1996, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que alte-

ra o regulamento Administrativo do Senado 
Federal e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto e as emendas; e da Direto
ra, sobre as emendas de Plenário.) 

A Presidência esclarece que a matéria ficou 
sobre à mesa durante cinco _dias útéis; quando fo

·ram oferecidos 39 emendas à.proposição. 
Nos termos do art. 140, designo o nobre 

Senador Ney Suassuna para proferir parecer so
bre o projeto e as emendas de plenário em subs
tituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Quero fazer um apelo aos Srs. Senadores para 
que permaneçam em plenário, pois estamos votan
do uma matéria que diz respeito ao funcionamento 
da Casa e que tem repercussões, no presente e no 
futuro, sobre o desempenho dos trabalhos do Sena
do. Por isso, pediria aos Srs. Senadores que perma
necessem no plenário, acompanhassem a votação e 
discussão da matéria, pois se trata de uma das ma
térias de caráter administrativo mais importantes 
submetidas ao plenário da Casa. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
O SEL._.NEY SUASSUNA (PMDB - PS. Para, 

emitir parecer: Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
aente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de um projeto 
de autoria da Comissão Diretora, que altera o Regu
lamento Administrativo do Senado Federal e dá ou
tras providências e emendas configurando uma pro
posta de modernização e reforma administrativa do 
Senado Federal. 

O Programa de Modernização foi uma das 
preocupações da atual Mesa, sob a Presidência do 
Senador José Samey, e teve a relataria do Senador 
Renan Calheiros. Para ultimar esse projeto, criou-se 
um grupo de trabalho da reforma, que trabalhou du
ramente por todo o período do mandato da atual 
Mesa. 

Não bastando isso, contratou-se a Fundação 
Getúlio Vargas, que, durante muito tempo, por 
meio de Workshops, fez ponderações não só em 
relação a cada diretoria, como às chefias de gabi
nete. Enfim, fez todo um levantamento da estrutu
ra existente, do que era preciso mudar e do que 
seria o ideal. 

Portanto, é um projeto que, de longa data, 
vem sendo maturado, e, por, essa razão, a Comis
são Diretora sentiu-se muito tranqüila em apresen
tá-lo. 
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Hoje, na Comissão Diretora, Sr. Presidente, 
Sr'S e Srs. Senadores. howe ainda uma série de 
discussões. que nos levaram a fazer algumas altera
ções no projeto que V. E~ têm. A principal se deve 
ao lnstiMo Legislativo Brasileiro, que, sendo uma 
transformação do Cedesen, passa a ter a preocupa
ção com a área tecnológica administrativa e de trei
namento, como também com a formação de quadros 
para os Parlamentos. seja em nível municipal, seja 
em nível da nossa própria Casa. seja em nível esta
dual e, principalmente, na ajuda aos Parlamentos 
dos países vizinhos. 

Hoje, o nosso Senado já presta assessoria à 
Venezuela. ao México, à Guiné-aissau e. recente
mente, à Argentina; mas, com toda certeza. se cria
do este Instituto, teremos condição de àbrir a assis
tência a todos os demais Parlamentos e, principal
mente, receber recursos do BIRD e da Unesco. 
Quando o Presidente Samey pediu auxmo para que 
fortalecêssemos mais ainda essa interação, o BIRD 
informou que conseguiria recursos, desde que abrís
semos aos demais países. Por essa razão, estamos 
fortalecendo essa interação. 

Sr. Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, eu 
queria deixar patente que, nessa transformação, 
estaremos economizando no projeto total, entre o 
que existe hoje no Senado e o que está sendo 
apresentado, R$662 mil em economia direta; tam
bém haverá economias indiretas, seja pelo plane
jamento estratégico, seja petas obras que agora 
passarão a ser planejadas, que não mais poderão 
ser feitas à revelia ou porque o órgão "a" ou "b" 
quis fazer; agora, tudo estará sendo coordenado e 
controlado. 

::: .• ~áo. esse Instituto teve a transformação 
hoje; estou fazendo essa observação, porque 
hoje, na sessão da Mesa Díretora, chegamos à 
conclusão de que era preciso haver uma supervi
são permanente dos Senadores. Foi incluído um 
Conselho de Supervisão dos Senadores que terá 
~ropoicionalidade dos Partidos. Portanto, esse 
Instituto terá a permanente fiscalização e supervi
são dos Srs. Senadores que estarão dizendo qual 
será a linha de atuação e estarão não só planejan
do, como criticando e avaliando as ações que fo
rem feitas. 

Um outro item. Sr. Presidente, também foi co
locado em relação às edições. Hoje, temos um siste
ma que diferencia as edições onde elas estão sendo 
feitas com o material da Gráfica. Com a fusão, na 
área das Edições Técnicas, teríamos a economia da 
ordem 75% só pela padronização. Então, do ponto 

de vista económico se justifica plenamente. No en
tanto, existiu a preocupação de que pudesse haver 
uma modificação e uma queda do nível dessas edi
ções. Diferentemente do que está no projeto dos 
Srs. Senadores, a Relataria acatou a criação de um 
Conselho Editorial que teria três servidores da Casa 
e mais dois notáveis. De forma que esse Conselho 
Editorial, permanentemente, zelará para que não 
caia de maneira nenhuma o nível das-edições técni
cas hoje existentes~ 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, em reia
ção ao projeto que V. Ex-s têm em mãos, havia 
sido colocado que já entraríamos na equiparação 
do que hoje ocorre no Poder Judiciário e também 
na Câmara, em que as gratificações ficariam fora 
do teto. Retiramos esse item porque ele merece 
um estudo isolado e a Mesa, na próxima reunião, 
fará um outro documento que submeterá aos Srs. 
Senadores. 

São esses os problemas que têm relação com 
a versão que os senhores têm em mãos e, dessa 
forma, estamos efetuando uma reforma que tende a 
dar mais dinamismo, não traz modificações que se
jam drásticas, mas cria uma economia direta da or
dem de R$662 mil e, indireta, de uma quantia muitas 
vezes superior a essa. 

Esse projeto busca dar ao Senado Federal 
uma estrutura ágil e dinâmica de forma que possa
mos, daqui por diante, ter realmente uma Casa mais 
atuante, com uma administração mais coordenada e 
facilitada. 

Por todas essas razões que acabo de apresen
tar e por essas modificações que informo que ocor
reram na reunião de hoje, somos de parecer favorá
vel. Solicitamos a nossos Pares que nos auxiliem, 
dando à Casa a estrutura que ela precisa e deve ter. 

É o seguinte o parecer na íntegra 

Parecer sobre o Projeto de Resolução n• 118, de 1996, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que altera o Regulamento 
Administrativo do Senado Fedet"al e dá outras providencias. e sobre as 
emendas oferecidas em Plenário. 

RELATOR SeaocMr "'EY st:ASSUNA 

I - RELA TÓRIO 

V em a esta COtlllSSio, pan exame. o Projeto de Resolução n' 
I 1 8. de I I 96, de autona da COilllssão Dtretora. que alter:a o Regulamento AdmJ

rusrranvo do Senado Federal e da Olllr3S p!'OV!dêuctas, e Emendas, configurando · 

uma proposta de modenuzação e reforma admimmmva do Senado Fedenl. 
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O programa de ~ da anVKiade legiSW!va e da estrutu
ra adJ:rwustranva e orgamzactooal do Senado COilSIIIUl um dos pliares da aruai 

Legularura.. sob o COID8IIdo pessoal do PresJdeote Jose Samey e Relatona do Se
nador Renan Calheuos. que não têm poupado esforços a fim de dotar a Casa de 
processos maiS eficazes de elaboraç;W das leu e de rotmas. procedunentos e re
CIIf50S tecnolog~cos ma>S eficic:mes e de baixo CUSIO; para me!borar o desempe
nho da rrussão do SeDado Fcdenl. 

A referida proposta representa a cooclusio de um trabalho que 
t~ inicio com o Grupo de Trabalho de Reforma e M~ do Senado Fe
deral, cnado pelo Ato da Couussao Dlretor:a no 2. de 1995. e InStalado em 8 de 
março de 1995. O Grupo, do qual fizemos parte, realizou um 31Jllllo levantamento 
de dados e mformaçio sobre o funciOIWTiell[o do Senado, cem a pamct~ de 
wna equ1pe de tecrucos na elabo~ de um dlagnosnce ·sobre a sttuaçàO eXIsten

te. recebeu e analiSOU sugestões e propostaS de senadores e func1onanos e desen
volveu um quesnonáno que fot remendo a todos os senadores. o qual poss1btlnou 
st!lemanzar as suas opwões sobre os pnncrpau aspectos da estrutura e !ln ÍUDQ

onamento do Senado. Alem disso. o refendo Grupo promoveu um Setrunano so
bre a cnse dos parlamentos e reumões cem as chefias das areas admuustranva e 
leg15lanva do Senado. 

A expenénc1a do Grupo de Trabalho fo1 no i atada no hvro mnrula
do '"Reengenharia do Leg~slanvo·· que. entre~tfiwneras . .sugestões. recomendo" 
que se desse connnwdade ao planeJamento estrategJcO deflagrado pelo Grupo de 
Trabalho. sugenndo a contratação de consultona externa e a lllStalação de uma 
Assessona Espectai de Modenuzação. hgada à Pressdenc1a do Senado e funcso
nando como mterface Junto a consultona externa. para elaboração e unplementa
çào das dema~s etapas de mudanças pianeJadas e dos necessanos rearranJOS m
Iemos na estrutura orgaru.zac10nal. nas suas normas e procedunentos e em qual
quer ponto do Sistema onde tenham s1do detectadas disfunções 

Cabe assmalar que a refenda proposta de moderruzaçào e reforma 
adlnirustranva apresenta um novo modelo de adequação organtzacJOnal para a 
Casa e é fruto do trabalho da Fundação Gerulto Yargas em amculaçào com a As

sessona Espectai de Modem1zaçào do Senado A tirma ae consultona extema 
contratada promoveu d01s wnric.'ihops com drretores e vanos chefes de gabme1e e 

fez VISitas permanentes aos órgãos para obter o seu própno dtagnosnco e formu
lar suas sugestões de acordo com o saber tecruco-c1ennfico que a d.Jstmgue 

Cabe assmalar aqut que. em nenhuma outra gestão. houve tanta 
auvidade leg~slanva quanto na arual. em pane porque o Grupo de Trabalho de 
Reforma e Moderruzação do Senado dtagnosncou e recomendou a eimunaçào de 
mwneros obStaculos a efic>encta e eficacta do processo leg~slauvo As su~estoes 

foram acatadas pelo prestdente e o resultado fm um empenho nunca 'lsto nos rra
balhos leg~slanvos no Plenàno e nas Corrussões e uma ag~hzaçào enorme dil 
pauta de votações. o que. de resto. e reconhectdo por todos os metas de comunt
caçào que acempanham os trabalhos do Senado 

Cabe ressaltar que. no plano da dtsserrunação da míonnação leg~s
lauva.. o Senado deu passos largos na arual gestão. podendo destacar a Consnrut
ç<\o e o Regunento Interno em rede. a edtção dtana do DC!'i. o Senado em Lmha 
Dtreta. a Agênc>a Senado Ràdlo Sat. o Jornal do Senado. a TV Senado e. proXJ
mamente. a Ràdw Senado FM 

E~ resultados favoravets nos planos legJslanvo e mformaovo Ja se fizeram 

II - A.'"ÁLISE 

1 - Do Projeto 

S'a sua JUSUti.caçào. a Corrussào Dtretora argumenta que. de fonna 

resumida. as se:gumte:s prem1ssas bas1cas no11etam a apresentação da proposta 

I) compete à Corrussào Dtretora atraves de aros normat·•;os. de
finir objenvos e estllbelecer diretnzcs. poilncas e metas para serem .:umpndas 

pela Adlnuuscração. 

2) cabe a uma Assessona de PlaneJamentõ e Moderruzacáo Ad
rrurustrauva. orgão tecruco em ruvel de asses.soiàmento suoenor. hgado a Corrus
são Dtretora. formular as polincas de modemtzação admuusrrauva. de recW"sos 
humanos. de mformação e de planeJamento estrategtco do Senado Federal como 
um todo. em arnculação com representantes das urudades envolvtdas: 

3) a Admuuscraçáo da Casa deve estar voltada para o eiic>ente 
atendimento da rrussào consorucwnal do Senado Federal e da aruaçào pclmco
parlamentar dos senadores: 

4) redeiiruçào das ambutções da Dtrewna-Geral como orgão de 
execução e coordenação central da Admuustração. 

5) revnalizaçào do Conselho de Adrruruscração com VIStas a asse
gurar uma VISão harrnoruosa para a unplememaçào dos programas e prOJetos para 
a lnsnrutçào como um todo: 

6) no amblto operactonal. a AdrrurustraçàO reger-se-a peia protis
stonaltzaçào da gerêncta. VIa espectahzação e apenetçoamemo. 

7) valonzaçào do servtdor. tendo como carro-chefe a formação 
profisswnallZ311te. a rectclagem e o tremamznto. 

8) defiruçào centralizada das poliucas e estrateg~as de recW"sos 
humanos para a Insmwçào como um todo. 

9) adoçào da gestão descentraltz.ada. esumulondo a mtegração das 
urudades admuustranvas e a co-paroctpaçàv nas dec>sões. 

I 0) enxugamento da maquma adlnmlstranva_ favorecendo a ab
sorção. exnnçào. fusão. mcerporaçào e redução da estrutura_ tantO em nl\e>s nte
rarqwces. quanto em numero de urudades adtrurusrranvas. resultanao em reaucão 
de custos e aumento da eficténcta. eticac>a e eienvtdade nas açõ~s a<lmuustran
vas; 

II) o lllSumo dos processos leg~slauvos - a mfonnaçào - recebera 
atenção especial. de forma que a politica de mformação e o rratam~nro desta pos
sam celocar a dtspostção da lnsntwção md.Jcadores jUndtcos e econõmtco-soctats 
de toda ordem. confiáveiS. atualizados e com extrema raptdez A Assessona de 
PlaneJarnento e Modenuzação Adrrurusrranva. em amculação com a Subsecreta
na de Informações e Pesqwsas e as Consultonas Leg>siaova e de Orçamentos 
Públlces e de F tscalizaçàO. competirá a coordenação da politica de mformação do 
Senado. attavés da formulaçàO de um Plano Anual de Informação. e cab•:ra a to
das as urudades do Senado. tanto da área leg~slaova auanto da alll1lll1.straova. 
dar o tratamento e a mdexaçào da llliormação: 

12) adaptado ao novo modelo proposto. o Prodasen como orgão
me>o fornecera o apoto teenoióg~co para a operacwnaltzaçào do Plano de irlior
maçào: 

13) as estruturas e ssstemas operactonars e de assessoramenro de

vem estar onenrados para o bom desempenno da mrssão do Senado. ou seja. para 
a açào dos senadores. tanto no plano legtslanvo. quanto no pohttco-pariamentar: 

acempanhar de algumas med.Jdas concretas na area adtrurustrattva ta.Is como a 14\ >mplantação de um programa de aualídade total. buscando 
moderruzaçào na area de compras. matenal e patrunõruo. mtrodução do calenda- apenetçoar permanentemente o produto das dtversas untàades admmrsrranvas 
no de compras e cenrraltz.ação das compras. Ja dectdtda por Ato da Corrussào 

Dtretora n" 17. de 1995 O presente Projeto de Resolução consoitda e amplra es- ."-5 vantagens que o ProJeto apresenta para a Casa são as seg:um-
sas ações a<lltllnlstranvas movadoras. formulando uma nova tis10n01rua orgaruza- res 
ctooal para o Senado. com o ob)envo de redUZti custos e tomar o Senaao uma • 

msuruiçào efictente. CUJO funcionamento esteJa calcado nos modernos >-r ctptos i! o proJeto pnonza a mtssào do Senaao com ênfase no atenm-

de admuustraçào menta da aruaçào polmco-partamenrar dos senaaores. a craves de uma oem deiiru-
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ja funçao illtonnJ.ca.o c ca t;::..nsí-.:-:· -~·- :·~· ._:.,__, '!.JIJ:r.c.rt. ~:__::: '."'.c mero org.ào de 

3.p01o. passa a ::.er u.rudade C.(: a.=..:..::::.:. ~:.~:.:::.::.J ...! .;:.c:.; :;:1.:.::!..". ::J.::::r,:n"Lr.:nao as an\1-

da.des leg1sia!lva. oariamt::ntar :: . .:~::::!t_j_C r:: -:-··.me~ c ::1·.: JJ'-lJlí2J(,:Jc socaJ d.a 
aruaçào do senaaor. 

2) o proJeto resrah::icc-: aue .!tr:tves c!t: ó.to da Comissão Dtreto

ra. será defimaa uma equãnL.Tot: r:~:;::1:;:.!~CJ.·::: ..:~ :-!tl\l02aes entre toaos os seus 

membros. elimmando a per.nanenc~:::! c~ -:'Jíl!1Jtos entre o Coleg~ado e a 1 ~ Secre~ 

tana. que ho1e centrailz.a quase te~ J:. :-.::c1:::ó.::s oor torça da àelegação conce

dida em ! 9'72 Ponanto. as comc=:c:-.c::;,s J.~:7:mJscrauvas ,i o Pnme1ro-Secretano, 

por delegação da Com1ssão Dtreto:a. ::c~~nte connnuarão em "1gor ate a condu

são dos trabalhos da arual Sessão _cgJs;a;,vo. 

3) o f:>rOJeto obJetlv2 ei!r"atlz.ar o o!aneJamento estrategtco e a for
mulação de poitncas permanentes oc P.l.oa<::rmz.açâo. ao conienr a sua daboraçào 

a um orgão espec1a.nz.ado <Assessc-:--.'-. Jt.: ? .:'Sl'!_;;.!.rnent.:: c \iod.emlZZcJo Adrmms

rrattva). consnru1do de recmcos oc :;, :-::·.c! ·~:n JJTKL.:J.:lç3o cem rodos os orgãos 

da Casa. 

4) o prOjeto rransfo=a o ~ab:ne:e dos senadores e hderanças. de 

uma stmples unidade logtsuca, :1:..:::. r;,:-;~:3-o ce 3Ssessoramento d1rero ao senador 

para cumonmento da anvtdade l!:Z'!SJ:!.i:1va.. ;Jartamemar. 11scahzacora. po1ittca e 

de comumcação soci3.1 deste. Pela proccst:!. essa w1.1dade t1ca rambCm encarrega

da de prover o supone acirrurusn-~·;·. : ,;:.,.'1~:.u::Ó ~e:essanos a sua aruação O 

proJeto delega a Comissão Dlie~G7"":': :-.~:>.r:er~nc1a C::l.:a tlxJ.r a mira-estrurura e 

os recursos humanos. matena1s e c·.::::-cs n~cess3!"'.os ao funcionamento des~J 

•mportante umdade admu1lStrauvo 

5) o projeto. aiem ·J•s'o Jror.sslünaJlU ~ :\cr.un1straçáo medlante 

o fortaiecJmemo do Orgão Cent:.::..J :..:...: .._v...:;raenaç;.:o:; :::.xecucão \arual Drretona 

GeraJ). subordmando·o. to<i"a'-la . .:..-. .:.1 :.::mz<:..;. poin1C2~ c :r. c: tas emanadas da 
Comtssão Duetora. a quem caoe .:: :~::Jr.::-:·:::r :'~:::;L'rv1sdo e rlsczllLJção aa gestão .A. 

esse orgão central o proJeto restj"'\.C'U :.) :C::J.Dci ~:::: coorde:lJ.Cào centrai do Senado 

Federal como um todo. Vlsando o ·:c:::'. cc ·é·: ::,.,ando e umiorrmdade de oroce

dlmentos. nonnas e rotmas. e1s r.::.11~ ">:: r~\Clot: :ilerlcJente a autonomJJ arual dos 

Orgãos Supe!"V1S!onados em e'(~r- 1 n~~ ::.~1'\.lC.:!des DJSSJVe!s oe centraitzação 
{serv1ços ?!!:taiS. manutenção ore-:J:J~: ::~:-:-:c!"J.3 c~ m::nen2.1s comuns a toda a 
Casa. gestão de recursos humanos ··:..:;-.:-..J:1er:.c. ;::.reJ. 1\!.:Jd.~::.a etc J. 

6) a profiss10nauza,..:... _ .... _ .;~~~::~ta c .::o .::::::~ mnciOnal e o fona

lectmento do Orgão Central ae (c ..... .:..~-~::..,:.lo ,.; ::::-:.:;;;:uç:lo ,:..c::·.erao liberar a Co

mtssão Drretora para cies<:m;>en.."'lcs .i. .-.. : . .r.;; .... ç:s :7i.rtWlz.~ .... ~ ~u:.-: es:J. mvesnda a 

saber· a defirução de ObJenvos: o c"· ''"cuncmo ae ooemzes. poimcas e met:lS 

para serem cumpnda!i pda A~:;:;:.: ... ..i o. a S>J.pennsào e a Dsc.ah..z.açào da ges

tão. trazendo a garanna ae q~,.;.e e~w ;.;:.·. ::-r . .J...:: >..L:J. cf.clente a~ena.une:1to d.a missão 

do Senado e sansfação aos :,e nano;<; -.c. ~uc se retere a sua aruacão pohnco

partamentar Com a proiisslOílaJ.l.Za.::.:.,_. ...:.:. ,JC.I·n.m;straçz.o. os ser"-o10ores receberão 

mumeros beneficws. tais como tcr:T,j..:.J., t:-c1:-..~emo ;;;: capacaação. um novo 

plano dt car:zos e c:J.ITetras, cem pciru Jv -:.~a.;;:.;.! ;;~noa~,;~!. ~ :-eguiarnem.açào d2. 
grauficação de especlauzacàú, 

- -:-.. n...!r:! c.a on:::..-.lzac.:io. reduzmào de S 
para 4 nivets h1crarqUJcos. J .:;;:.vt:r ·:::-.: ',._:c~C!:!.r.a. Subsecretana e SefVlço 

Com a exttncão das Seções. passarr: ~- '<US oilllares a exercer !Unção de assesso

ramento dos SeT"Vlcos a que esdo ~L·r,....-..rrunado:. sem nenhum pretwzo fmanceno 

par.! seus ocutJanres. o Senaao i'cà~!'!l ~:mna com dmunwcáo da burocracia. •o:r
iJz.acão do orocesso dectsono ~ fnn::....:~::::::n~o c..1 autor.d..?..d~ 2:erenc1al. 

8) o pro_1eto ur..:.;-;;:;.:. :.r:·::.:::ae:. !'!o;~ des~nv::"~iV1das de forma parctal 

-: mpllcada, J3 que existem n:J. o;.;:JTt:.h.:.r::i \_·~z.:...--...:nccnJJ ::io Senaoo e de seus or

V.os s.upernswnados, esoec1atr:-:"!'nTt>: ~~ a;c.as ce o-emamemo. a.:::..'11L.-ustração de 

L;essoal. compras e semcos _;ur:.:;.:::: .. ..: ..._ ,_, :-:-::l:z.:!:ão 0css~ an ..... ,c.ades ac:liTeta

:-1 reauçào ae custos e Jc case c.=. ;_:·~s~Jo C.i':: ;cci..USOS Ot.:.I!' . .3:10S. iev:va a ur.1 

~atamento mais umforme ouanro a cv:~iica ne sa;.anos e o.eneiicws. 

9) o proJeto ob1enva promover prancas coiegJadas <!e 'estão e 

plane1amento. arraves da reVltahzação do Conselho ae Adnurusrraçao. como or

gão consulnvo e planeJador da adml!llstraçào. e da forma de aruaçao estabeJcClC2 

para a Assessona de PlaneJamento e Modenuzaçào Admm1srran va. 

10) o proJeto mcorpora a estrutura do Cegraf à do Senado. em m
vel de Secretana. com unphcações de elmunação dos setores adrrurustranvos co

muns. alem das vantagens de prop1c1ar melhona e !Il3lor mtegraçào da gestao ca 

mformação, redução de custos, s1mphficac;.ão das esrrururas orgaruzacwnaJS. atra

vi:s da aglutmação de órgãos afins, e fonalecune.oto do qrg"9 de cooraenacão 

central da Admuustração. Convem, amda, fnsaj', que certas urudaaes do Ce[;r<Jl 

- . não foriun exmtas pelo proJeto, de plano, poré!i. deverão ser aglunnadas ou sun

plemente exmtas a medlo prazo, à medida que movações tecnologJcas forem sen

do desenvolVIdas para o setor mdustnal gràfico, posSlbilitando aqws1çào de equ:

pamentos mau sofisticados e. consequentemente, redução da mào-.:le-obra que 

podera ser abso!'Vlda por outras IUlldades admuustranvas do Senaao. 

11) o projeto obJetiva efeovar a reestruturação da area de Comu

nicação Soc1al para adequa-la as novas e>Ugi:nc1as de atua<;ão do Ser.ado. quamo 

ao escopo de atividade e ao formato do processo de trabalho; 

12) a cnação do insoruto Leg~slaovo Brasrletro - ILB e um com

ponente essencial do programa de moderruz.ação do Senado Federal. Segundo o 

proJeto. o fLB terá a missão de planeJar. desenvolver e executar anvrdades c e 
pesqwsas. desenvolvunento de ptojetos, esrudos, seleção, tremamemo e consul

torra. Ao ILB caber.i., Igualmente. promover a valorização do sel'VIdor nas dlmen

sões profissional. soc1al e humana, tendo como carro-<:h:!:__ a formação profisSio

naltzante. a rectclagem e o tremamento, bem como tmplementar proJetos que cu:

dem da monvação do semdor. acoplando o plano de carretra com uma poht1ca 

detimda de adm•ssão. desenvolVImento. alocação, avaltação de desempenho e 

recompensa do se!'VIdor. A concepção desse órgão torna poss1vei que todas as 

forças. matenal humano e toda a expenenc1a acumulada do Senado possam estar 

a servrço da democrauzação desse conhecunento para outros parlamentos. consu

tumdo-se num empreendlmento unpar na h1stóna leg~slauva. Fmalmente, alem d.: 

rncumblf-Se do plano mtegrado de tremamento dos recursos humanos do Senaào 

Federal como um todo. notadamente na aifabenzaçào ào cOf1JO ~.!Ilc:onal quanto o 
tamli1anzaçào com os !iofrware.f dlspomveJs na rede tntema de mfonnauc:1. o iL3 

devera estar apto a desenvolver progr.,mas de capacuaçào e desenvol' 1mento de 
recursos humanos de mvel esuatégJCO (consultores, assessores e gerentes), be:n 

como a promover programas de esrudos avançados em convéruo com outros oar

lamenlos do Pais e do esttangerro. Como orgão central de tremamento oara a 
!r.stlluJção. o !LB deverá subsorutr os ui:s atuaJs setores encarregaaos aa capacJ

toçao funcwnal dos servtdores. JUStificando a sua exnnção.'Tendo em ,,sta que o 

msmuto devera estar orgaruz.ado por genonc1as de projetas. os atu3Js setores de 

tremamento profisSJOnallzante do Cegnf e do Prodasen estarão represemallos 

respectivamente por um gerente de proJeto wnhecedor das caracrens11cas tecm

cas e da mtssão desses orgãos; 

13) por fim, sem aumento de despesa, o projeto engloba. soo c 
c ornando do gabmete das Secretanas e Subsecretanas. rodas as un1dades de 

30cto ao mular para garannr melhor funciOnalidade e racJOna!Jdade das at:Vlda

des. pnncroalmente no que dJz respello a 1dennficação da responsabrl1dade funcl

onal. 

14) o projeto enfanza o atendunento pnontano as necesSidades 

mternas do Senado. A Cotrussão Dtretora compete d1SC1plmar a relação do Sena

do Federal com o pilbhco externo, caso a caso (servtços graficos. unhzaçào de 

recursos da Btbhoteca, convi:ruos do Proda.sen, d:stnbwçào de avuisos e outrosl. 

\1St o que a lnstttwc;.ão :unda carece de aperfeiçoamentos para o atendlmento estn

to das suas n~ess1dades mtemu; 

15) o projeto mtroduz rnovações radicais. na adoção de lL'flll DOI'· 

tKa de mformação, expressa nos Planos AnU31s de Informação Sa area aa lC· 

formação. a firma de consultona externa contratada (FGV) detectou taivez a maJ-
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or lacWla exrstente na estrutura do Senado. Ao descrever a função Informação. a 

FG V 1dennficou IÍ<I!!Jiulades nos tres grandes conJuntos de atJVIdades que tratam 

da função mformação no Senado. a saber o plane;amenro. a recnoto)!Ja e o rro· 

ramenfo 

Quanto as atiVIdades de plane,amento. a FGV recomenda que SCJam feitas por 

orgão do ma.~s alto mvel poss1vel dentro do Senado FederaL Em consonànc1a com 

a recomendação da conlr3!2da, o projeto ena a A.ssessona de PlaneJamento e 
Moderruzação Adnurustratl·:a. com a nussão. entre outras. de desem·olver wna 

matnz de mformaçóes gerencradas. em arocuiação com as Consultonas LegJs1an- · 

va e de Orçamentos e de Fiscahzação e a Secretana de Informação e Documenta

ção A exc ;ução das anVIdades bas1cas relativas a unplementação das diretnzes 

emanadas desse orgão deve estar d1VId1da entre a urudade de mformànca 

r Prodasen 1. as umdades envolVIdas no tratamento da mformação e as areas usua
nas da mformação 

Quanto a recnn/of!/0 da mformação. a contratada detectou mau uso desse suporte. 

recomendando que se deva e<plorar as novas tecnoiogras que derrubaram as bar

reJras amda ,..,gemes nos s1srema em uso e constatando que não exrste wn Siste· 

ma de I ntonnacões GerenCIJIS para fornecer apow a Adnumstração, que não 

eXJsie uma .\.1arnz de Informações que onente a busca e o tratamento dos dados 

rdevernes a atua<;ào do Senado e aue njo ha rntegraçáo entre os aphcauvos uuh

?odos no apo10 ao processo leg~slatiVO os quars náo exploram as tecnolog~as Ja 
dispor.rvets nem estão onentad~s para processo. mas stm para automanzar tarefas 

ISOladas e armazenar textos. Para o cwnpnment~ de toda essa agenda de mova

ções. a FG \i sugere a reestrururaçào do Prodasen. Em consonância com a propos

ta da contratada. o prOJeto reproduz. sem aiteraçóes. a nova esrrurura orgaruzacl

onal para o Prodasen. derinmdo claramente a sua mrssào e o ámbno da sua arua
çào 

Ouanto ao Irwamenrn da mformac;:ão. a FG V recomenda que esta anvutade SeJa 

ferra em tempo real e de forma oescentralrz.ada. dtretarnente pelas areas usuanas 

da mformação. que pode ser dos se?Umtes Hoos leg~slanva. adnumsrrauva. pro

ce5'ual e factual Ao Prodasen cabe prover os recursos tecno1og~cos e o supone 

<ecnrco para a realrzaçào das a!I>Odades relacmnadas com a mformação no ãmbno 

do Senado Fr:deraL bem como desenvolver os sotrwares necessanos a m~ssão da 

C asa e promover a farn1hanzação dos usuanos com os recursos dJsporuveis. O 

mapeamento das necessidades de rnformação das drversas areas da Casa e a pro

posta de polrnca de rnfonnaçào do Senado. consubstancrada no Plano Plunanual 

de 1nformaçào a Comrssào Dtrerora. são atiVldades a serem desempenhadas pela 

\ssessona de Plane1amenro e 'vtodern1z.ação Adrrurusrranva. em aruculação com 

as umdades envoi>Odas no processo. com o auxrho da matnz de dados gerencia

dos O proreto. por sua vez. mantem todas essas recomendações
1 

~ - -\.'iALISE DAS E\1E:-.IDAS 

~.I - Relatório 

·\o ProJeto de Resolução n·· I 18. de 1996. oe autona da Comrssão 

Dtretora foram apresentadas 39 emendas. a saber 

i:menda no o I - SubstiiU!IVa mtecral. do Senador Odacrr Soares, 

Emenda n' 02 - De adequação a tecmca iegrsiama. do Senador LúciO Alcàntara. 

Emenda n' 03 - Mod1ficarru. do paraJ!rato umco do an 9'. do Senador Gwlher-
me Palmeira. 

Emenda n' 04 - Subsrrrurrva. da Subseçào i. da Seçào UI. do Capirulo II. do Trru-

1o 11. do L.-ro I. do Senador Bernardo Cabral. 

Emenda n' 05 - Subsnrut1va. da Subseção ii L da Seçào III. do Cap1rulo 11. do 

Titulo II. do ll\ro l. do Sonador Bernardo Cabral. 
Emenda n' 06- Oe adequação. do Senador Arthur da Tavola. 

C:menaa n' O'- '-lod1ficarrva. ao an 72. do Senaaor Lucw Alcàntara: 

Emenda n' 08 - De adequação. supnnunao o ~ 2'. do an. 75. do Senador Lúcto 
Alcàntara. 

Emenda n' 09- 'vfod1ficanva. do§ 1'. do an ~5. e da Subsçjo 1\i, da Seção IV, 

do Caprruio L do Tirulo li. do Senador Luc1o Alcântara. 

Emenda n' 10- Supressrva. do mc1so 111. do 9 1'. do an 75. do Senador Jc:, 

Eduardo Dutra. 

Emenda n' li - Supress1va. do mc1so lll. do 9 1'. do an. 75. do ~enaaor Ad,;,-,;' 

Andrade. rdénuca a emenda n' 10. 

Emenda n' 12- Supross1va. do mc1so lll. do~ 1'. do an 75. do Senador Jcse i''· 

rud.a. 1dent1ca a emenda n' I O. 
Emenda n' !3 - De adequação a tecruca legJslanva. do an 81. do Senador Luc>~ 

Alcântara, 

Emenda n' 14- ModJficarrva. do 9 ZO do an 89. do Senador Luc1o Alcintar~. 

Emenda n' 15 - Modtficauva. dos arts. 89 a 94. do Senador Edson Lobão. 

Emenda n' 16 - De adequação a tecmca leg~slatrva. do Senaaor<Luc1o Alcântara 

Emenda n' 17 - Supress1va. d~ mc1so li. do ar( 118. do Senador Jos~ Eduardo 

Dutra. 
Emenda n' 18- Modtficativa, do§ I', do art. 75. do Senador Bernardo Cabral. 

Emenda n' 19- Modificattva, do an. I H. r:uaçafo úmco. e Jdrtl'·a de um atllOO 

do Senador Franc1sco Escorc1o: 

Emenda n' 20- Modrficanva. do an. 134. e admva de dors artigos. do Scnaoorc' 

Lucro Alcântara. Carlos PatrOCirUO. João Rocha e FroncJSco L · 

coreto: 
Emenda n' 21 - Mod.Jficauva. do art. 134 parágrafo Wlico. do Senador Hucnbec: J 

Lucena: 

Emenda n' 22 - Modtficanva. dos arts. 140 a 142. do Senadores Luc10 Akir.tar~. 
Carlos Patrocimo. João Rocha. Francisco Escorcro e Homoerro 

Lucena. 

Emenda n' 23 - Mod1ficanva. do Prodas.en. do Senador Jose A=ca. 

Emenda n' 24- Mod1ficanva. do art. !79. do Senador Lúc1o Alcân1ara. 

Emenda n' 25 -De adequaçào a tecmca l~va- do art. 176. do Senador Luc1c 

Alcântara: 

Emenda n'' 26- Supress1va. dos arts. !9J. 194 e 195. do Senador jo;~ EJu!rCO 

Dutra. 
[mend;~ n' 27- Mod1ficat1va. dos arts 193 e 194. do Senador Lccro Aicà.o:ara 

Emenda nc 28 - 'Jupress1va. do paragrafo un«::o. Jo art l.)" d:::> S~.:n,\Jcr Jo~~ h .. :~~

ardo Outra. 

Emenda n' 29 - Modificanva. do paragrafo ünico. ;m 9'. de· Sen2dor (;crs0n 

Camata: 
Emenda n" 30. Mod1ficattva. do paragrafo wuco. art. 9". c,) Sr:!nJdor L~·rw .Al

càntara: 
Emenda n' 31 - Mod1ficanva. do par.igrafo úmco. art. ""'· da Senador;: ""~.a 

Assumpção: 

Emenda n' 32- Mod1ficanva. do paragrafo tlouco. art 9'. do Scn:oN ~ere10 ;,\d 

chado. 

Emenda n' 33 - Adrnva. do mctso do art lO. do Senador Ademtr Amiraao 

Emenda n' 34 - Do Senador José Roberto Arrnda. tdénuca a Emenlia 3 ~ 

Emenda n' 3 5 - Do Senador Eduardo Dutra. ldénnca a Emenda :1' 

Emenda n' .16- Adrnva. do S<"nador Pedro Srmon. 

Emenda n':; 7- Mod1ficanva. da Senadora Reyma Assumpçào. 

Emenda n' 38- Modtficanva. do Senador Bernardo Cabral; 
Emenda n' :>9- De adequação a tecmca 1~-slatrva. do Scnaoor :_uc:' ,,,~cure 

2.2 - Parecer sobre as emendas 

2.2.1 Emenda n• O I 

Parecer. Pela reJetçào 

A Emenda subsnrunva mtegral, de autona do Senador Odacrr So

ares. tem conteudo rdént1co aquela presentada e não acolh1d:l. :Jor unonrmrdade 

pda C omrssão D~retora. quando da d1scussjo e deliberação ua mateno oaaoeie 

or?ào recmco. rendo em \1Sta a diver~ênc1a d~ enfoque sobre:: 3 c~m..lucJo aa:::I

nJstratJva da CasJ 

'-ião obstonte ter feno uso em sua pane formal de "'"'""" seme
lhante a cont1d.1 no proJeto. o autor da emenda ateve·se exageradameme J 2.r.:::!~c 

de propostas d1stmtas do proJeto da Comtssão Drretora. sem ac.,-e~ar cc;cmou;· 
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çOes mars efet1\'a5 a concepção de uma prooosra modemtzante pa;a o Senado 

r~ ederal defendendo praticas consolidadas por ant1~a cultura que se 1em re\eJado 

lndlc:-~7.e5 rara poss1~thtar à Casa fazer avanços ou.:tlltatlvos nos se:Js D!'"ocessos 
k·~t ::;laliVOS e ::ld.mmtstrattvos . 

Confonne ficou patenteado na analtse ao presente P:t.recer. a 

E:nenda descaraclenza o proJeto. atraves de wna posrura muno conservaàora. 

ll'mda para a arual necesSidade de mudança que fo1 dia?JlOStJcada tanto pelo 

Grupo de Refonma e Modernização AdmHustranva. quanto pela ComiSsão D~re

tcra. a qual smalJzou. atraves do Ato no 8. de 1995, a "necesSidade de mudanças 

nos processos da InstitUição (admtrustrativos. leg~slarivos. fiscalizadores e polJtl

cos \ com a constaraçao de que e fundamental o estabelecimento de outros ms-

1ntmenros e canats de comumcaçào para a formação dessa nova cutrura aàmmJS
~r:Hl\ a que se almeJa· 

:.2.2 Emtnda n" 02 

Parecer Pela aprovação 

A Emenda comge eVIdente erro de recmca leg~slanva Enrreramo. 

na enunciação dos artigos do Regulamento Admuusrrauvo, objero de alreraç5o, 

remele a recente C onsohdaç:ào 

Essa numeração ha de ser emend1da em renmos não podera sJgm

ficar a retificação do texto de 1996. mas apenas o referencial adotado pelo autor 

da emenda 

Com relação ao antgo 178. ha de constderar-se o te'(tO d3 Emendz 

r{ o~ que lhe Introduz aherações 

Os obJetJvos da Emenda senam obt1dos com a supressão do texto 

"1Jb '"Titulo r·~- quanto ao Tnulo lll. r.:om a mtroauçào de stmpks rettc:!ncas 

l'·lrJ md1car que a alteraçào ret::re-se apenas as competênctas do Dm~tor-Ger.:!l -= 

jo ~c-cr..:lano-Ger:J.l ,,b \.-ksa 

2.2.3 Emenda n° 03 
Parecer Pela preJUÓICJahdade em face da aprovação da Emenda 

2.!A Em~nda no 04 

Parecer Pela aprovaçjo~ com Subemenda 

A Emenda proposta atende a necessidade da manutencão e me

lhana do nivel qualitativo das aUVIdades a car~o da Secrerana G<ral da :vi e" 

A Emenda. nos seus nens 1 e IJL refere-se a estrutura ao areJo. 

estando, portanto. acorde com o objeto do Projeto de Resolução. enrretanro: no 

nem 11, atem-se. pnncipalmente. a cnação de funções àe coruiança, matena aDie-
to d~ arts 6° e 7° do Projeto -

VIsando dar o mesmo o-atamento a Assessona Tecmca da DJreto

na Gcr.d, confendo a Assessona T écmca da Secretana Geral da Mesa. comamos 

pela aprovação da Emenda n' 04. com a segumte Subemenda 

Subemenda à Emenda no 04 

Art li São c nadas 06 I seis I funções comiSSionadas de .-\ssessor 

!FC-08), que mtegrarào. em Igual numero. a Assessona Tecmca da Secretana

Geral da Mesa e a Assessona Tecmca da Drretona-Geral 

Paragrafo Umco - As fJ11çôes comtsstonadas de aue rrara este ar

ngo ser:!o consideradas como Careos em C omissão auando seus ocupantes na o 

tiverem vinculo eferivo com a admmtstraçào oúbltca 

"Art 197 Ao Seoretano-GeraJ da Mesa mcumbe asSJStlf a Mesa 

nos trabalhos de Plenáno: planeJar. superVIsionar. coordenJr e controlar a execu

ção das anvHiades compreendidas na competênCia das unidades admuusrranvas 

· dâ Secretana-GeraJ da Mesa: prestar assisténcia a Mesa no curso àe suas reum

ôe!; opmar sobre o proVImento das funções comiSSionadas de d~rerores de subse

cretanas mregranres da Secretana-Geral da Mesa. sohcrtar ao D~reror-Geral a 

lotação e designação ou diSpensa de serv1dores de car~os e tlmcoes üa Secreta

na-Geral da Mesa: observar e fazer observar. no âmbito das unidades a~mmis

trativas do órgão. as diSOOSlçóes regulamemares e le~a1s. Imoor oenalidades nos 

limites estabelecidos neste Regulamento~ e desemoenhar ourras atmdades peculi

ares a função, de lniCIJ!JVa própna OU de ordem SUpenor " 

!.2.5 Emenda 0° 05 
Parecer· Pela aprovação nos r:nmos da Subemenda da Corrussão 

Dlfetora 

A presente Emenda tem por finalidade ampliar a acesstbthdade do 

público em geral aos rrabalhos desenvolVIdos nesta Casa Leg~slanva 

Ressalve-se o amgo que rrata da ranficação do Ato da ComiSSãO 

Dlfetora no 19, de 23 de outubro de 1996. pela sua unpropnedade 

Ressalve-se. tambem. a parte que rrata da cnação de funções. 

:ransionmação de cargos, autonzação de concurso e revogação expressa de ws

posmvos do Regulamento Adnurustraovo 

Este úlnmo assunto esta IIISIIO na redação do Projeto. desunado 

exatamenre a alterar o RADM, enquanto qlle os demaiS consotuem marena objeto 

dos arts 6° e 7' do mesmo ProjetO, devendo, portanto, ser exclwdas da emenda 

as ressalvas 

Quanto às funções de confiança decorrentes da estrutura propna

menre dita. elas se msntuciOnali.zarão mediante aJuste da Tabela constante do 

Anexo i do ProJeto, acrescendo-a da quanndade especificada 

Subemenda i Em~nda n" 05 

Supnmam-se da Emenda n° 05 artigo que ratifica o Aro da ComiS

sJo Diretora n" 19. de 23 de outubro de 1996. e amgo que revoga arts 36 a ~2 e 

~80 do Regulamemo Admirusrranvo 

2.2.6 Emenda no 06 

Parecer Pela aprovação 

A Emenda adecua melhor a estrutura da refenda Secretana aos 

obJetivos de controle da AdminiStração Piibhca decorrentes dos preceitos constJ

ruciOnaJs 

1.2.7 Emenda n• 07 

Ao art I I. do Item II e do 197. do nem !li constantes do emenaa Parecer: Pela reJeição 
n' 04, dêem-se as segumtes redações 

II - Acrescentem-se ao projeto os segumtes arugos 

A Emenda oroposra rama menos a~eis as proVldências eXIgidas na 

fonmulação das polincas de recursos humano!, de Informação, de moaemizaçào 

odmmistratJY.l e de planeJamento do Senado Federal 
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Adema1s. cm se tratando de órgão dlretamentc subord!nado a 

C om1 ssáo D1re1ora. navcra cVldentc d1stor~o orgaruzac1onal em subme1cr suas 
conclusóes a aprovação da Drr~o-Gcral 

2.2.8 Em~nda n' 08 

Parecer: Pela aprovação 

A supressão do § 2• do art 7 5 do ProJeto, evna a dUplicação mun.J 
de cstrururas e atende às e:ogênctas de econorruc1dadc na Adnumsttação Pilbllc::. 

2.2.9 Emenda n• 09 
Parecer· Pela aprovação 

A Emenda ob]enva a d!narruz.ação dos trabalhos desempenhados 
oela Subsecretana de Ass1stenc1a Médica c Social com a redução de nívets tue

:arou•cos. tomando mrus ag~l a adoção das med!das necessanas a valonzação da 
O!IVJdade med!CD-SOC!ai 

A mclusão far-sc-á no nem III c não no Item IV, tendo em VlSta a 

exclusão da Advocac1a-Geral do § I • do art. 7 5 a que se refere a emenda 
En1endemos JUSto o pleito dessa Importante urudade em relação à 

cnação dos Serv1ços e a sua subord!nação ao Du-etor-Geral para a dmarruz.ação 

dos trabalhos e o aperfe1coarncnto dos processos burocráncos, ressaltando, por 

oponuno. a valonzação lia anVldade médico-soe~. 

Não obstante. precisamos apresentar uma Subemenda para pre

servar o Conselho de SuperV1são. bem como garannr a representação dos sem
dores fiioados ao SIS. tendo em Vlsta tratar-se de recursos exclusivamente pnva

dos e como tal merecer um tratamento wf•renciado. a fim de tomar a admmlstra
ção desse 1mportan!e SIStema de saude (egil!ffiO e transparente 

Ante o exposto. opmarnos pela aprovação da Emenda n• 09. com 

a segumte Subemenda 

Subemroda à Emenda o• 09 

De-se ao capur do art. 80. constante da Emenda. a seguinte reda-

cão 

Subs~o!V 

Da Subsecretana de Ass1stenc1a Médica e Soc1al 

Art. 80 A Subsecretana de Assistenc1a Méd!ca e Soc1al compete 
a prevtsáo, a coordenação. o conrroie e a dlreçào dos seVlços r~lanvos à presta

ção de assisténc1a med1ca.. de urgeoc1a e arnbulatonai aos Senhores Senadores, 
Servtdores e seus respecnvos dependentes, realizar auditona méd!ca nas IIISOtUI

ç~ ~enc1adas. ass1sténcta odontológ~ca. ps1cológJca.. socoal. fistoteraptca e de 

enfermagem: exercer o CO'!trole e a fiscalização sobre a execução do Ststerna In
tegrado de Saude dos Servldores do Senado Federal e Orgãos Superv>stonados 
sob a coordenação do Conselho de Superv1são, com a parnc1pação de wn mem

bro da Com1ssão Drretora. Drretor Geral e Serv>dores. nos termos do definido 

pela Corrussào D!tetora. e prover o assessoramento técruco especifico à Corrus

sào Dtretora e demrus Orgão!; do Senado Federal e Órgãos Supervts1onados sobre 

a~stmtos de su2 competénc1a 

:.:.10 Emendas n". 10, II, 12. 33. 34 e 35 

VIII- Advoc•c•• do Senado Federal .. 

Portanto. preservam a .A.dvocac1a do Senado Federai a poSição de 

orgào de asscssoramento supenor. dJretameme vmcuiaào a ~esa Dtretora e não a 

Dlfetona Geral. como se encon1ra no texto ongmal do Projeto de Resolução no 

118/96 

Por uma questão <:le tecmca leg:Jslal!va. foram amda apresentadas 

as Emendas n's I O. 11 e 12. de autona dos Senadores Jose Eduardo Outra, 

AdemJT Andrade e José Roberto Arruda. respectivamente. por me10 das qurus 
supnme-se o mc1so III do§!' do art1go 75. bem como realocarn-se e renumeram

se os artigos 78 e 79 para a Seçào iii do Tíru_lo li do Pr~jet~ de R=solução n' 
.. 118/96 . 

E mdiScullvel a tmport:i.ncla das funcões tnstJtuclonaos desempe

nhadas pela AdvocaCia do Senado Federal. nào se jusniicando a subordmação 

d~reta a Dlfetona Geral. como proposto no Projeto de Resolução no 118:96 A 
natureza dos m1steres desempenhados peia Advocacia e sua Lmportã.ncia·estrate
!"ca para os destmos desta alta Casa Parlamentar jusnficam a sua manutenção 

como orgão de assessorarnemo supenor. drretamenre vtncuiado a Com1ssào Dore

tora 

Ante o exposto. opmamos pela aprovação 

2.2.1! Emenda n" 13 

Parecer Peia aprovação 

Com efe1to. a menção do endereço e desnecessana e ate preJUd'

ctal ao emend1mento do d!soosltiVO 

2.2.12 Emenda n' 14 
Parecer Pela rejeição 

A Emenda não se coaduna com a hnha medular do Projeto de 

Modemtzação do Senado FederaL que pnma por reàuztr o organograma tntemo 

de órgãos e se10res no àmb1to do Senado Federal .-\5 tu.nções propostas ~o texto 
da Emenda podem ser mtelfamente desempenhadas oela Subsecretana de Adrm

mstraçào àe Pessoal. sem que seJa necessana a cnação de novos orgãos. com 

evidente acresc1mo de: despesas e fracJonamento de co!11petenctas 

2.2.13 Emenda n" 15 

Parecer Pela aprovação 

A Emenda pretende aperfetçoar a esrrutura da Subseeretana de 
.A.dmmtsrração de Pessoal med1ante a espec1ai1Zaçào de funções 

2.2.14 Emenda n" 16 
Parecer Pela aprovação 

A clareza do tex!O do art1go fica preJUdicada pela unh.ução de 
termo mespectfico que possa gerar duvtdas. 

2.2.15 Emenda n• 17 

Parecer Pela reJeição 

Parecer Pela aprovação sob os fundamentos a segu!C expostos Esclareça-se que a Emenda se refere ao art 181, não ao 118 

Conforme mc1so V do art 9" combmado com os arts. 93 a 95 da 2.2.16 Emenda n• 18 

alud1da Emenda Subsmuttva. as Emendas nos 33. 34 e 35 . de autona dos Sena- Parecer Pela pre_1uWc1al1dade 

dores Ademlf An<lrade . jose Roberto Arruda e Jose Eduardo Durra. respecttva-
'nente. VISaM mciUJr no art1go i O do ?roteto ae Resoiução no 118/96 0 mcoso A questão 1a fo1 adequadamente reatada pela Emenda n' 9 
\'I i!. c c,-,' sewm1e redaçào 

2.2.17 Emenda n' 19 

\rt. 10 ..................................................................... . Parecer Peb aorovação. nos termos da Subemenda 
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A Emenda proposra obJet1va cnar_ na estrurura da Secretana de ~ proposta adequa as comoetênctas do Prodasen as Jos drma~s 
lntorm;lçáo e Documentacáo. um Se!'Vlço de Controle de lníormacóes. o que nos otdos da estrutura oreant?acwnal do Senado Federal. notadamente aaue!as reia-

parece tustiÚCa\el tecmcameme c tonadas com a dt!timçào de ooh11cas de Informação 1:! rnO<.temlzação adr.-~Jmstra

:J\3, a e\cecào ao arl ; 75 a aue st! retere. em CUJOS rnc.:sus ::.e: ob::.~n.a notc .... ,3 

O an .\ 0 do Protelo prevé aue ·a unltzaçào pelo publtco externo 

dos tnfonnações de ourros ser.1cos e an'1dades do Senado federai e orgaos su-

peMstonados. sera defimàa pe1a Comtssão Duetora" 

Entendemos que o Sei'Vlço de Controle de Informaçóes, para não 

~erar conf1ttos. Jevera iicar locaitzado na Subsecret.ana de lnformaçóes 

-\nte o e'\posto opmamos pela aorovação da Emenda no 19. nos 

1ennos da se~"Umte Subemenda da C omtssão 01retora 

Subemenda à Emenda D0 19 

Acrescente-se o mctso l V ao paragrafo uruco ao art 14 5. cnando

se um novo antgo e renumeranoo-se os suosequemes 

',AJl 145 

PJJ'agrafo umco 

l-

II-
III-

IV- Sei'Vlço de Controle de [nformaçóes 

.AJl Ao Sen1ço ce Controle de lnfonnaçóes compete central= 

a recuperação das mfonnaçóes ~eraoas pelos demats or~J.os do Senado Federai. 

receb("r e Jrmazenar manua1s d.e usuanos referentes as bases de dados dtsporu

vets. avaltar a qualtdade daS mionnaç0es constantes nos bancos ae dados~ aten

der soltcttaç0es Je pesqutsas. oos termos do defintdo pela Comtssão Dtretora · 

· S Emenda n" 20 
Parecer P(!la Joro .... açJo na forma da JUStificativa apresentada 

impltca ajuste na T abda constante do Anexo I do Projeto. para 

mdUtr as funçõe::. de contiança acreSCidas 

Ha que ser coordenada com o texto da Emenda n' 21 

2.2_!9 Emenda n" 21 
Parecer Pela aorovaç3o com Subemenaa nos termos da Comtssão 

tnvasào de comoetencta do or~ão cenrraL merecendo os a1u~te<; necessanos 

A numeração dos seus a.rt1gos esta desatuallzada 

lmpltca aJuste na tabela do Anexo 2 do Projeto 

Subemenda à Emenda no 23 

Dé-se a Emenda n' 23. ao Projeto de R.esoluçao o' ! :' 96. a ,e-
c~ unte redaçào 

usubseçáo I 

Do Centro de lnformánca e Processamento de Dados do Senado Federal 

.-\!1 171 :\o Centro de Jnformanca I! Processamt=:~to de: D:J·Jos ~'", 

~enado Federai - PRODASE:-< -compete 

I - prover o Senado Federal de equipamentos. ststemJs c Jpl!LJli

\ os de mformauca. nos termos do Plano D1retor anual J.Orovado o~la l um1~:::.ãc 

Dnetora. 

11 ~executar. em articulação com o iLB. o rremamento reiacwna
do com os equtpamentos e sistemas ae mformauca. e 

ri I • planeJar, proJetar. desenvolver e ex.ecurar o tratamento tecno
los"co de tnformaçóes e o processamento de dados. nos termos ao seu Plano Dl
retor, aprovado pela Comtssáo D1retora 

Paragrafo Un1co - São orgãos do PRODASE~ 

I -Conselho de Super.1são. e 

li - Otretona Execunva 

.lJt 17 2 O Centro de lniormanca e Processamento ae Dados cc 

Secaria Federal- PRODASEN. gozara de auronomta acrmmsrrama_ orçamentar. a 

~ rlnancexra nos termos do art1go i 72 do Decreto-Lei n~ ~CiO. de 25 de ~e\~~e!;o 
Je !96-; com a alteração dada pelo Decreto-Le1 n: 900. de 29 de St!tcmoro ~<:: 

! '169. atraves da alocação de recursos orçamentanos do tesouro. cansrantes .:c 

Orçamento Geral da Umão e do Orçamento da Se2Ufldade Soctal e. comotemen

rannente. atraves de recursos propnos proveruemes aos conrratos. acordos. con· 

vemos ou aJustes firmados no ãrnbtto da sua competéncta. os quats seria genoos 

atra\es do Fundo de lnformauca e Processamento de Dados do Senado Federa! -

H.JNDASEN 

o1retora Parágrafo umco A autonomia adrruruscrauva e financetr<i do 
PRODASEN caractenza-se pelo exerctcJo das auVldades de receotmemo e aoll-

\1antem a awai Suosecretana de .;0315 . responsavel oela ~estão caçào de recursos, bem como pela prauca dos atos de gestão ad..rrurusrrauva. or-

de um vai1o::.o accr.·o h1stonco con:ou~:.o de l SO(J obras contennco 3 da a estru- çamentana e finance1ra. nos termos do seu Regulaqmento AdmL.'1JStrati\'O, apro· 

tura necessana ao uesen\.OI\lmento úe .:=.uas J1nDu1çàes vado pela ComiSSão Due10ra. podendo 

lmpltca aJuste tta T.tbelJ do Anexo I do Pro1eto 

Coordenar com a Emenda no ~O 

2-2.20 Emenda n" 22 
Parecer feia aprovar.ào 

I , celebrar conrratos. acoraos. convem os e aJustes. 

II ~ prestar semços no ãmbato de suas au-...1dades. cooranao. 

quando for o caso. os valores de'1dos de acordo com a Tabela de Custos ao 

PRODASEN. aprovada pelo Conselho de Supervtsão e segundo suas dtretnzes. 

li[- destgnar sen1dores para o desempenho de Funçoes ComiSSl· 

onadas. de acordo com o Plano de Carretra em vtgor, totar se!'Vldores nas untaa

Jes do orgão e prancar o urros atas relam·os a admmtstração do pessoal 

IV - praticar todos os atas de ?estão necessanos oara a aautstcào 

A estrutura proposta av-:nde ao ob1et1VO da Casa ae aoequar a de rratena1s e eqmpamemos. conrrataçào de ser.1ços e ooras de Jcordo í.;Om ·~~ 

Subsecretana àe Btbhoteca a concepção de qual1dade total n:~u!amentos e com as normas de llcJtaç3o V1gentese 

lmpltca aJuste na Tabela do Anexo 1 do Projeto V - espectficar matenats e equtpamenrcs a serem adqwndos oeio 
Senado Federal cuta unltzação envotva sen1cos mclutdos no rol de suas att'1da-

2.2_2l Emenda no 23 des. 

Parecer Pela aprovação. nos termos oa Subemenda aa Comtssáo Vi - adrmrustrar e conservar o seu pammóruo e os bens sob sua 

Dtretora guarda. 
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V[! - ompor, parcelar e dospensar multas ou taxas, por força de 

contratos. acordos. convêmos ou ajUS[eS, 

VIII- estabeler normas mtemas de admmostração geral, financeira 

e J.e funcJOname:nto ae seus ser..1ços. ass1m como regujamentar os semços colo
cacos a d1spos1çao pelo PRODASEN. e 

IX- outras que lhe forem confendas p<:la Conussão Duetora. 

Art 173 Ao Conselho de Superv1são compete 
I - aprecoar e submeter a Corrussão Duetora ped!dos de autonza

ç5o do Dore1or-Execuuvo para a realização de obras que alterem o estilo arquite

tànoco do PRODASEN. 
II - aprovar o Plano Estrateg>co e de Ação do PRODASEN, nos 

termos da onentação fixada pela Conussão Duetora, 
III - des1gnar. por proposta do Duetor-Execunvo do PRODASEN. 

os membros que comporão a Conussão Permanente ou Espectai de Lic1tação, nos 

lermos da leg~slação: 
IV - homologar procedunentos hcotatonos e ranficar as d!spensas 

e as Situações de mex1gJb1hdade de hcnações, nas compras e contratações no 

hm1te estabelecido para a modalidade de concorrêncta. 
V - aprovar tabelas de custos e autonzar reduções e 1senções de 

semços prestados. per proposta do Duetor-Execunvo, 

VI - homologar as concom!nc1as pubhcas: 
VIl - aprovar o ontercamb10 de mforrnações entre o PRODASEN 

e entidades pubhcas e pnvadas. nos termos da ~l1ttca e d!retnzcs bauada p<:la 

Comossã0 Dlfetora: e 
VIII- submeter a Corrussão Dtretora a modificações na estrutura 

admm1stranva do PRODASEN. VIsando adequa-la a reahdade tecnolog~ca 

Paragrafo Un.co E orgão do Conselho de Supervtsão a sua Secre

tana. a ·qual compete a execução das tarefas burocraucas necessanas ao exerCICIO 

das atnbmções confendas a esse orgão coleg~ado 

Art 174 O Conselho de Supervtsão sera mtegrado per um mem
bro da Com1ssão D1retora do Senado Federal, o Duetor-Geral, o Due1or

E:u:cuuvo do PRODASEN. na qualtdade de membros natos e per mars três (03) 

Conselhelfos nomeados pelo Pres1deme do Senado Federal. dentre servtdores os 

do Senado Federal 

Paragraio un1cv O Conselho de Supervtsào sera prestd!do pelo 

membro da Com1ssãqo D1retora que o mrregrar, e, em seus unped1memos, pelo 

D1retor-Geral. na quahdade de V1ce-Pres1dente do Conselho 

Art 17 5. A D1retona Executiva compete 
I - realizar a mtegraçào adrmmstrauva do PRODASEN. estabele

cendo as normas mtemas e as medidas mdlspensavets ao functcmamento dos ór

gãos mtegrantes de sua estrunua. 

II - assessorar. no que tange as-âtnbwções do PRODASEN. o 
Conselho de SupeMsao. a Assessona de PlaneJamento e Moderruzação Admirus
trattva e a Comissão 01retora. 

Iii -elaborar e submeter ao Conselho de Supervtsão proposta de 
alteraçjo da estrutura orgamzac10nal do PRODASEN, 

I V - elaborar e submeter ao Conselho de Supemsão as diretnzes 

e normas da polouca de açào do PRODASEN nas areas adrrumsrraova. orçamen

tana. tinance1ra. de comumcação e cooperação tecmca. de miormauca e de pro
cessamento de dados. 

V - eiaborar e encammhar a D1retona Geral a preVIsão da despesa 

anual do PRODASEN. mciust\e do seu Fundo Espectai, para consolidação no 
orçamento do Senado federal. asstm como suas alterações no decorrer do exer

cacto. 

VI - elaborar e encammhar anuaimeme ao Consellio de Supem

são os Planos a prestação de comas anual. acompanhado do necerssano parecer 

da Secretana de Com role Interno. mclus1ve o rei atono anual de aUVIdades: 

VII -celebrar contratos. acoràos. convêmos e aJUStes. nos tennos 
do seu Re[!Uiarnento Adrr.m1stra!lvo. 

lX - autonz.ar cnmoras e conrrataçóes de acordo com os planos 

de aquts1ções. 

X · homolo~_!ar os procednnentos llcJtatonos e autonzar as d1spen. 
s.1s ~ :Js ~nuaçôes de lllC'<I!!rbiiJdade ae l!cttaçõ~s n3.!:i compras e contratações aie 

o lom1te estabe1ec1do para a modalidade de con,·1te, >ubmetendo ao Presidente do 
Conselho de Suner\-1Sào. o<.lra os mesmos fins. aquelas ilcnações que se enqua
dram no llmne de Tomada de Preços e Concorrencla: 

XI - onentar e supennrender as allVIdades do PRODASEN, 

Xll - pra11car todos os aros de gestão adrnm1strat1Va. financeua e 
oporac10nal. do orgão, observadas as l1mnações constantes desta Resolução: e 

Xlll- representar e dtvulgar o PRODASEN • 

/ 
Paragrafo un1co São orgãos da Dll'etona Execuuva do Prodasen 

I- Gabmere: 
II - Consuhona: 
lll - Dmsào de Adrrurustração e F manças. 

! V - D"1sào de Supcne T ecmco e Operaçóe': 
V - DIVISão de Atendimento e Desenvolvunento de S1stemas para 

a Area Legtslauva. Parlamentar e de Orçamento: 
VI -DIVISão de Atenc!trnento e Desenvolvunento de Sistemas par.o 

a Area Admm1stranva e Usuanos Externos: e 

VIl- Dmsáo de Adm1mstração de Dados e Recursos de Apoto. 

Art 176 Ao Gabmete compete 
I - proVIdenciar sobre o exped!ente. as audtênc1as e a representa

çào de seu mui ar. 

II - auXJIJar e assessorar o seu mular no desempenho de suas an-

v1dades. e 
III - executar as tarefas de suporte admuusrraovo vmculadas às 

atnbmções do orgão 

Art. 177 A Consultona da O.retona Execunva campete· 

I • realizar estudos e pesquisas, enutlr pareceres e propor medidas 

nas áreas técruca. adrrunistranva, financeua. JuridJca. de comunicação social, de 

tecnologia. de planeJarnento de aperfeiçoamento do órgão e de polinca de mfor

mações, 
li - receber das llivisões as estatisttcas de trabalhos realizados, 

consohdá-las e preparar relatónos, de acordo com onenta~o do Dtretor

Execunvo: 
lll - receber das D1V1sóes as Informações necessárias e preparar o 

plano de aqlllslçóes e a preVISão da despesa anual do PRODASEN e do seu Fwt
do ESJ)eClal. para consolidação. no orçamento do Senado Federal e suas altera

ções no decorrer do exercício: 
IV - promover prospecção de mercado, ob)ellvando manter o 

PRODASEN sempre atualtzado em termos de tecnologia e novas femunentas de 

trabalho: 
V - executar outras atnbwções correlatas que lhe forem confendas 

pela chefia 1medtata: e 
VI • executar as dema~s atnbwções que ihe forem confendas no 

Regulamento propno do Prodasen. 

Art. 178. A Divisão de Admirustração e Finanças compete: 

I - coordenar. onentar, controlar e executar as aovidades de ~ 
ministração geral e financeua do PRODASEN nas areas de recursos humanos. 

compras de matenats e contratações de obras e semços. patnmônio. !ranspOrte, 

comurucações ofic1ais. arqwvo. recepção, zeladoria. Vlgtlâncta e contabilidade; 

II - preparar e fornecer a Consultaria da Diretona Executiva as 
estalisncas dos trabalhos efetuados pela DIVIsão. assun como os elementos para a 
elaboração da preVIsão da despesa anual do PRODASEN e da proposta de o~ 

menta mterno do Fundo especial do Orgão: e 

lli - executar outras atnbwções que lhe forem confenc!as pela 
Chefia trnedtata 

VIII- onentar a politica ae admtn1straçao. consoante noÇ~_nas legars 
e dectsões da Com1ssào D1retora e do Conseiho de Supe!Vlsào. ' nanças 

Paragrafo un1co São orgãos da Divisão de Adrrurustra~ e Fi-
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I - Semço de F manças. 
II - Setv~ço de Apoto AdmuusrratJvo: 
III - Ser.1ço de Admtrustraçào de Recursos Humanos. 
IV - Ser.1ço de Expedtente e Arqwvo de Documentos. e 
V - Setv~ços GeraiS 

X - 1;!Xen.:t!r tis~..: ... .dtzaçio ~ controk sobre os bens mo\e1s c unovets 

do PRODASE\.'. elabc,ranao retatunoo retallvos a sua re>(Uiandade. ullltzaçào e 
estado. 

'\I - a.rtlcu:Jr--..c- -:crn '-~" U~lna1s ~,_)rf:J.os para as pro\'1dênctas ne

cessanas no caso em auc J au.rntssJo. illO\ nnema~ào ou demtssao de ~c:r..1dores 

tmpone ern rc~pon:'Jbll!d.tCt:" :-1.'N:..: J ~~!.1~Ja c ~...:onser.;açJo de ben~ patnmonJats 

An !79 Ao Semço de Fmanças compete ou cumpnmento de nonnas tntemas. 
I- organtzar e admmtStrar Sistema de apuração e apropnação de \II - arttcular-oe co:n o 'oer.tço de Fmanças. no que se relere a 

custos. mcorporaçào. a-altaçào e bat'a Je bens ram:noma" oo PRODASE:\. e 

II - fornecer a Consultona da Dtretona-Execuuva os elementos e XIII- desempenhar outras atnbutçóes correlatas que lhe forem 
o apoiO necessano a elaboração da proposta orçamemana anual e plunanual e contendas pela chefia tmcdtata 

suas alterações. bem como exercer o controle .sobre a programação e execução 
orçan1en1ana e financetra. 

lll - coordenar. controlar e executar. smtenca e analtccamente. as 
anVldades de escnruraçào comabtl dos SIStemas orçarnentano. financetro e patn· 
monta!. mclustve do Fundo Espectai. anai1sando os atos e fatos delas decorrentes: 

IV - acompanhar a execução orçamentána em tOdãS ãS suas fases. 
medtante empenhe> da despesa e controle dos saldos das dotações orçarnentanas, 

V - promover a l1qwdação da despesa. 
VI - mforrnar e preparar processos que versem sobre pagamento, 

observados os dtSposmvos iegats que regem a maténa: 
Vll - emlltr. mediante autonzação préVIa. todos os documentos 

necessanos a execução orçamemana e financelfa. proVIdenciando sua assmatura 
pela autondade competente: , 

Vlll- efetuar o pagamento dos ctlmpronussos do PRODASEN, de 

acordo com a programação financerra e as mstruçóes do Dtretor da D1V1sào: 
IX - analisar os processos de reaJustamento c reVIsão de preços e 

enunr parecer sobre os reaJustes dos contratos: 
X - elaborar e propor normas de execução orçamentána e finan

ceira. mclusJVe de supnmentos de fundos e para custeiO de despesas de VIagens a 

semço ou de tremamcnto. 
XI - emtrtr. de acordo com mformações das áreas tecmcas envol

VIdas. as Notas de Cobrança dos semços prestados pelo PRODASEN. acompa
nhar o faruramento. em1ssào de relatonos de devedores e cobrança de débnos: 

XII -analisar e conienr todos os processos encarrunhados: 
Xlll- acompanhar os prazos de vaildade das garanuas prestadas 

ao PRODASEN nos contratos de obras. ser.1ços e detnaJs aqwstções: e 
XIV- desempenhar outras atnbwções correlatas que lhe forem 

confendas pela chefia •medtata. 
Art. 180 Ao Setv~ço de ApolO Adrmrusrranvo compete 
I - coordenar. controlar e executar as anV1dades referentes a ad

mtmsrração de matenal. de patnmômo e dos semços aUJOltares do PRODASEN. 
II - preparar os atas e expedientes necessanos a realtzação de lici

tações para compra de matenai. realtzaçào de obras, conrrataçâo de semços e 

alienações. 
Ill - auxtltar a Comrssão Permanente de L1cttaçào ou Especta!. na 

elaboração de mmutas de edttats. atas e mapas das licttações, 
1 V - elaborar e propor a polinca de matenal a ser se !!'lida pelo 

PRODASE~. nas areas de compra. estocagem. dJsmbutçào e alienação. 

V - espectiicar, padromzar e codtficar os matenats usados pelo 
PRODASEN. observadas. no que couber. as normas VIgentes no Senado Federal. 

VI ·elaborar. com a colaboração dos demats orgãos do PRODA
SEN. ~preVIsão de consumo de matenats: controlar o curnprunemo. pelos forne
cedores. dos prazos e cond1ções esnpulados nos msaumentos de forrnaltzação 
das aqms1ções ou semços, propondo as penaltdades cabtve!S, quando constatada 
a não observância desses prazos e cond1ções, 

V1I - receber. guardar. conservar e distnbuu os matenats aàqum
dos pelo PRODASEN, exercendo o controle geral dos estoques, programando as 

aquts1ções ou requiSições. a fim de que seJam manndos os mve!S mmtmos de 
pronto atendtmento das sohcnações de matenal. 

Vlll- fornecer ao SerYlço de Ftnanças subsídiOs para elaboraçào 

dos balancetes e balanços pammoruaJs. 
IX - orgaruzar e executar o caaasrramento e o tombamento dos 

bens movets e tmovets que conslttuem o acervo pammorual do PRODASE~. 
mantendo constantemente atualtzados os regtstros a ele pernnemes. 

/ 
\n 181 .'\c Ser. tço ue -\Jmtmstraç;iu Je Recursos Hwnanos 

compete 

i · detin1r r.: ttnDIC:ITII.!nL.u. (L' III u ...:urpo ~-=rc:m:l~l Jo PRODASE~. 

o plano àc- ~estào de rc:cur::-('~ numano:::, 

ll- fonnuiJ.r. tlnptcmt:mar.:: Jdt!JllliStrar v prot-rrama de .:maitS!! Je 

potenctJ.I 

íll- tonnuiar. unOII.!I11C:!HJr c Jll!nlllt::.trar v PJO!P"ama i.k Jóc:mpe

nho. ~erando mtnnnJç:úc:~ o.ua o::. prü(C:::.::.v:-. ur.: trc:mamC"nlo c; d-=~t::ll\üÍ\.I!nenw. 

movtmemaçJ.o. protnl.H;J.v ~ l>lJt;os. 

IV- fonnu!aL 1mplc::memJr c aJ.Mmtsrrar o pro~ama de: a\J.haçào 

da capacttaçào protlsswn.JI. ~(:ranuo 1111l:rmJ.Ç0e::. oara o proces:::.o Je desenvoiVl

memo de recursos humanos. 

V - prever e dJmc:nswn.J.r .:rr: con1unto com o corpo gerenc1al ao 

·~ODASEN. as necesSidades de recurso> numanos. 
VI - l!fetuar çstuaos t: rc-cDmcndaçóc:s sobre cnaçào. C\.llnçào I! 

,utcraçào de cargos. mantendo arualizaoa:::. as respccrt\aS uescnçõçs e J\al1açocs 

VIl- reahzar e pamctpar Je pesqutSas salanats Junto' msttrutçóes 
de processamento de dados. 

Vlli - eiaborar e rnamer JluJll/aJ. •. b J::. Jcscr.çãc::s dos oertls pro
risstonats aos servtdores do PRODASi:'.. 

!X· admm1strar o ouadro l.k ..:ar~1)S c: de lutaçào de pessoal. 

X - ext!cutar as ,Ht\ H.iack:-. ;('tcrentt!s a numeaçàu e c::xoneração d.e 

sen1dores e dc seus pensJomsta:::.. -.::aour.mJo v::. JlOS necessanos c prO\ldenctan
do sua assmatura c publicação. 

XI - progr::lffiar e e.xecura.r as 3H\ld.aaes de caaastro e mo\ tmenta

ção de pessoaL mantendo aruallzados 1J::. rc~'lStros e lh -:xpeà1entes reiatl'-OS a 

Vlda funcmnal dos servtdores. obedectdas as nonnas v1~entes. 
XII - exammar c mtormar proccssvs re!atJI.OS a dtreuos. Jc-...,eres e 

outros aspectos da ..,,da tunciOnal dos sc:r.tdorc:s. prestando as tnronnaçõc:s pent

nentes quanto aos seus JSSt:ntamt!mos. 
Xlll - tnstrutr o pessoal J,, PR0D.-\Si:'. r<idhvarnente a dtrettOs. 

de\eres. aspectos de ~ua \ld;J tútKJOnai ~ L.l~ma~:::. J.S:::.I!ntamentos do servtdor. 

XIV- zetar pela ub:-.ef\Jih.tJ. O..J. k:;tsl.:lçào csp«:!cttlcl de pc:ssoal e 

das nonnas ban;.adas pc:ta:::. autondaJt!s :::.u~~nort!:::.. 
~V - c:i.J.borar a tcdhJ u.:- pJ.~amcmo dos sel"\uJurçs Jo PRODA-

SE :'i, 
~\"1 - to1111ular. 1InDII.!I11~r~tar ...: .h.lnllnbtrar. c:m con)umo '-20m .as 

umdades ~..:ompeteJ)tes do ~t'n:ldu t=c:-dc:r.11. v o1.mv uc: oc::l..:úctvs U.0s :>Cr.JJon:s, 

XVII- desenvolver e admmtstrar programas voltados a asstSténcta 
cultural. recreanva, de saude e bem-estar dos setv~dones: 

XV!Il - elaborar e propor ~ormas tecrucas e admuustrat1vas rela
ttvas à sua área de aruaçào: 

XIX - fornecer mforrnações orçamentánas e gerenc1ats relanvas á 

sua area de aruação: e 
XX - desempenhar outras ambutções correlatas que lhe forem 

confendas pela chefia 1medtata 

An 182 Ao Serv1ço de Expediente e Arqwvo de Documentos 
compete 

I -controlar a ctrculação de documentos no PRODASEN. mel um
do auruação de processos. Juntadas. anexações, desaneJtações, recebtmento. 
rramnação e arquiVamento, em conforrntdade com as normas VIgentes; 

I I - acompanhar a trarrutação de documentos. veniicando o curn-
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pnmento de prazos e a correcao do regtstro de tramtraçOes., de confomudatie com 

as normas ,,gemes. 

!li - fonnuiar e propor norma! e rounas adrrurustraovas referentes 

a gestão dos arqwvos do PRODASEN: 
IV- executar as ai!Vldades de arqu1vo c guarda de documentos: 

V - executar os serVlÇOS de reprografia: 

VI -receber. transmlllr e controlar mensagens oficiaJs. 

vn - proceder à publicação e diVulgação dos aros admmlstranvos 

III - planeJar e gerenctar a uttltzaçáo dos recursos do amotente 

computaciOnal de !'fallde porte nas areas ae gerencta de desempenho. mudança. 

t.Jp.I~.;JJJd~ e sc:~'Urança, 
r v - e:xecutar a g.estào Je contraros relat1'\0S a sua area de arua-

V - desempenhar outras arnbutçóes correlatas que lhe forem cnn

fendas pela chetia tmedtata. 

do PROOASEN: Art 186 Ao Serv1ço de Suporte ao Ambiente Computacional da 
VIIJ- elaborar e propor normas tccrucas e admimsn-an- relativas Rede Cheme-SerVJdor compete: 

a SWI área de aruação: I - planeJar, fazer prospecção. tmplementár e' prestar suporte a 
IX - fornecer mforrnações orçarnentárus e gerenctais relallvas à. egUJpamemos. s!Siemas operacJOn;us, programaS bastcos. programas produtos. de 

sua arca de aruação: · comumcaçào e serVJços do arnb1ente computaotonal da rede Cltente-SeTVJdor. 
X ·elaborar relatónos mens;us dos serVJços: e [[ - planeJar e g<:renctar a u!thzaçào dos recursos do ambtente 

XI • desempenhar outras atnbutçOes correlatas que lhe forem computaciOnal da rede cltente-Se!Vldor. nas areas de geréncta de desempenho. 

confendas pela chefia tmedtata mudança. capactdade e segurança, 

Art 183 Aos Semços Gerats compete coordenar, fiscalizar ou 

e'ecurar. dtretamenre ou por meto de tercel!os. os serVJços de ltmpeza e conser

'açào. Vlgtlâncta. Jardtnagem. transportes e demats servrços awuhares. necessan

os ao bem functonamenro do PRODASEN 

Art. I 84 A DtVlsão de Suporte Tecnico e Operações compete 

I - coordenar. onentar. conrrol~'e executar a operação, a produ

ção e o supone ao ambtente computactonal do Senado Federal, tnclurndo o com

putador de grande porte. os equtpamenros seTVJdores da rede. as estações clten

tes. os programas operactonats. os basrcos e os aphcatrvos. bem como a rede e 

seus equtpamentos. 

li - realtzar o planetamenro. a prospecção tecnologJca. o prOJ<to. a 

rmplementaçào e a avaltaçào de novos produtos e servJços ae mforrnanca para o 
Senado Federal 

III - gcrenctar a oti:rta de recursos computactonaJs do PRODA

SEN. de modo a garannr a sausiatona prestação de serVJços: 

I V - promover o acompanhamento ststemauco e eventual do am

btente operacronal do PRODASEN. com o proposno de assegurar a qualrdade. 
conftabtltdade • dtspombrltdaée dos serctços. 

V - elaborar. coordenar e manter. em conJunto corr. as demats 

umdades. o Plano de Contmgencta do ambt<nte computaciOnal do PROOASEN. 

V I - preparar e tomecer a C onsuirona da Dtretona Execuuva as 

~.::-.rausth.:as dos trabalhos eletuados peia D1"1sào. assun como os elementos para a 
c hhoroçáo da proposta orçarnenrana anual e plunanual do PRODASEN e suas 

. lllefJ!,:OCS. e 

VII - executar ouuas atnbutções que lhe forem coniendas pela 

Chetia 1med1ata 

li I - elaborar proJetas de rede no âmbtto do Senado Federal e de 

tnrerconexao com outras redes~ 

I V - executar a gestão de contratos relattvos a sua are a de a rua-
çáo. e 

V - desempenhar outras ambutções correlatas que lhe forem con

fendas pela chefia ~tnedtata 

Art 187. Ao Serviço de Adminisn-ação de Eqwparnentos e Insta

lações compete· 

I - executar e paroc:ipar do planeJamento da rede quanto as carac

teristlcas de configuração, meiO'S de comwucação. npos de equrpamemos. segu

rança e serVJços púbhcos ou pnvados a SCTem unhzados: 

II - manter arual1Z3do o cadastro e a documentação de recursos de 

equrpamentos e ol!tros compcnentes da rede. mstalados sob sua responsabthdade. 

III - executar e gerenctar as mstalaçóes e remaneJamenros de 

equipamentos e cabeaçào da rede: 
!V - executar a ges!Jo de conn-atos relanvos a sua area de atua-

ção: e 

V -desempenhar outras atnburçóes correlatas que ihe forem con

fendas pel: chefia imedtata 

Art. 188 Ao SeiVlÇO de Operação da Rede e Suporte a Problemas 

I - gerencrar 1 operação e garantir a functonaltdade dos eqwpa

memos da rede. 
!I - preSTar atendtmento a problemas e dúVJdas quanto a functona

ltdade e operação dos recursos de equtpamentos e programas da rede . 

Jll - admm1strar os serVlços de atendrmenro a problemas reiam·os 

a produtos e recursos da rede. 

!V -prestar suporte quanto a unhzaçào dos equtpamentos e ser.1· 
1 

Paragrafo umco SJo or~àos da Dtvtsào de Suporte Tecmco e ços da rede. 
( lpcraçoes V · produzir relatonos gerenctaJS sobre os problemas e qua(ldaàe 

I - SeTVJço de Suporte ao A.mbtente Computacronal de GrJJl~< de equtpamentos e semços. 
l'nnc. VI- prestar mformações sobre problemas ou mterrupções ocom-

11- SeTVJço de Suporte ao Ambtente ComputactOnal da Rede Cit- das na rede. 
cme-~ervrdor: VI! - executar a gestão de contratos relauvos a sua area de atua-

III - Semço de Admmtstraçáo de Equrpamenros e Instalações. çào, e 
IV. SerVJço de Operação da Rede e Suporte a Problemas. Vlll- desempenhar outras atnbwções correlatas que lhe forem 

V • SeTVJço de Produção. e confendas pela chefia tmedtata 

VI - Semço de Mam;tençào da Infraesi!Utura Tecmca 

Art 185 Ao Semço de Suporte ao Ambtente Computactonal de 

<..i ronde Pone compete 

! - piant!Jar, fazer prospecçâo. Implementar e ~restar suoone a 

'-'lllilp::Hnenrns '\!Stem2.s operauona1s. pro~:-rrJmas OJSICOS. ;:Jrogramas prouuros e 

1! ... • u)mumcaçào ào J.mOlente compuraclOnJ! de ~rrande pone 

ll - plane_1ar. iaLcr pro:-pc-cç.io 1mpic-.:mcmar e prestar :o;uponc J 

"1't~..·m:1s ~erem;Jai.lores de banco de J.1d.os. 

Art 189 Ao SeTVlço de Produção compete 

I - avaltar, aprovar e coordenar a transfereneta de ststemas para o 

ambtentt de produção. 

I I - execu[ar ronnas de reorgamzação. recupcraçao. restauraçao. e 

segurança de dados: 
III - planqar e gerenctar os recursos de oroduçào. com retaçào a 

uso. acesso e segurança. 
IV- acompanhar as anVldades de produção. elaborar e orooor al

terações de modo a rac1onallzar e onrru.zar suas rotmas. operar os e~u;pa.memos 
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de enrrada de dados, os computadores centrats e penféncos. o computaaor àc 
votação e admm1srrar a guarda das fitas magnencas; 

V • propcr nonnas técrucas e adrmmsrrz.nvas relattvas a sua area 
de atua('ào e zelar pelo cumpnmento; 

VI - executar a gestão de contratos relativos a sua area ae arua-
çào. e 

Vli - desemoenhar outras ambUJç6es correlatas que lhe forem 
confendas pela chefia 1med1ata 

An 190 Ao Semço de Manutenção da !nfraestrurura T ecruca 

compete 

IV - dar ass!Sténc1a no estudo de soluções sobre organtzacão do 
rrabalho com \1stas a orocessos de auto:mcóo e ractonailzacão do trabalho. 

V ·executar a gestão d~ contratos relat1vos a sua area de aruação. 

VI - desemoenhar outros a:nbu1çóes correlatas que lhe forem 
confendas pela chefia 1mecllata 

.-\rt. 193 Ao Semço de .-\tendtmento ao Orçamento. Fiscaitzaçáo 
e Conrrole compete 

1 - executar as atmdades de elaboraçào de oroJetos. adequação. 
desen,·ol\1mento. tmplantaçào e manutencio de SIStemas de·mf.,rmação. no àmbi-

l - executar e partiCipar das anvidades de prospecção. planeJamen- !O dos Orgãos de Orçamento. observando as n<lrmas tecmcas estabelectdas pelo 
to e proJetas de arquuerura e engenhana referentes as mstalações do PRODA- ·· ·PRODASEN. 

SEN. li - idennficar tunto aos semdores da área de Orçamento suas ne-
11. zelar pela perfe1ta adequação da mfra-estrurura predtai às ne- cesstàades de recursos de mformauca e :remamento. 

(t.:::.Stdadt!s do orgão. III • onemar a uttnzaçãc Jlleouaaa dos sen.1ç:os prestados e dos 

III - executar a gestão de contratos relanvos a sua area de atua- 'ccmsos de tníormanca cotocaaos a dtsooslcáo pelo PRODASEN. 

çào. e 
I V - desempenhar ourras ambuições correlatas que lhe forem 

contendas pela chefia tmed!ata 

An. 191 A DIVIsão de Atendtmento e Desenvolvunento de Sis

temas para a Area Leg~slanva, Parlamentar e de Orçamento compete 

I - planeJar, coordenar. onentar.;:6ntrolar e executar as anVIdades 

tecntcas de desenvolVImento. unplantaçào de s1stemas e semços; 

II - prestar supone no que diz respetto a onentação quanto a ade

ouada uuhzação dos sef\1ÇOs prestados e dos recursos dJspombtltzados peio 

PRODASEN, 

II!- prestar asststénc1a técruca e apoto para correção de eventuats 
defic1ênc1as. 

IV - anahsar e desenvolver ststemas para atender às necesstdades 

de assessoramento tmedtato a elaboração legislativa e à anVIdade parlamentar e 

1Jr~amentana. 

V - d1vulgar no àmbtto do Senado Federal. os ObJettvos e proce

Cimentos de modem1zaçào leg~slanva e aruahzação tecnolog~ca., necessanos a 

odequada unhzaçào dos semços prestados pelo PRODASEN. 

VI - preparar e fornecer à Consultona da Drretona Execunva as 

eS<ansncas dos trabalhos realizados pela D1V1são. assun como os elementos para 

a elaboração da preVlsào anual da despesa, com Vlstas à elaboração do orçamento 

~o PRODASEN: e 

VIl - desempenhar ourras atribwções correlatas que lhe forem 

confendas pela Chefia tmedtata. 

Paragrafo .::mco São órgãos da OIVlsàO de Atendtmento e Desen

' oh11mento de SIStemas pJra a Area Legtslanva. Parlamentar e de Orçamento 

I - Se!'Vlço de AtendJmento à Area de Assessoramento Leg~slan-

II- Sel'VIço de Atendimento ao Orçamento. Ftscal1zação e Centro-

!e. 

III - ~ :rv,co de Atendunento à Área Leg~slauva, 
I V - ::,e"-'<CO de Atendimento aos Gabmetes Parlamentares. e 

V • Serv . .J de Atendimento as Áreas de Documentação. ln forma

ção e Comumcaçàü Soc:1al 

An 192 Ao Semço d~ Atendtmento a Area de Assessoramento 

:_.:~slauvo compete 

I - executar as atividades de elaboração de pTOJetos. adeauaçào, 

desen,·oh,mento. Implantação e manutenção de SIStemas de mformaçào, no ámbl

to dos orgãos de assessorarnento leg~slanvo. observando as normas tecrucas esta

belec1aas pelo PRODASEN: 

I V - dar ass1sténc1a no e,rudo de soluções sobre organ1zaçào do 
:raoajho com \'\Stas a processos de automaçao e racwnaiJzacào do trabalho. 

V .. executar a ge::nào de centraras reJatt\os a sua area de alllaçào. 

VI • desempenhar outras atnou1çóes correlatas que lhe forem 
confendas cela chefia 1med1ata 

An. 194 Ao Servtço àe Atenàtmento a Area Leg1slauva compete 

I • executar as auv1dades ae elaboraçao ae prOJetas. adequaçao. 

aesenvoi\ 1memo. unplantacào e manurençao à e ststemas de mformaçào. no àmbt

to dos Orgãos da Area Legtslauva. observando as normas tecrucas estabelecidas 
pelo PRODASEN. 

II - tdenttficar JUnto aos sef\1dores da .tvea Lel!lslanva suas ne
cessidades de recursos de miormanca e rremamento, 

fi! - onemar quanto a ut1hzaçào aaequada dos semços prestaaos 
e dos recursos de mionnanca colocaaos 3 d1spostçáo pelo PRODASE~. 

IV - dar asststenc1a no esruao àe soiuçóes sobre organtzaçào ao 
rrabalho. processos de automação e rac1onaitzação do trabalho. 

V -executar a gestão ce conrratos relativos a sua area de atuação. 

VI - desempenhar outras ambmções correlatas que lhe forem 
confendas pela chefia tmedJata 

Art. 195 Ao Sef\oço de AtendmJento aos Gabinetes Parlamenra-

res compete 

I - executar as au,odades de elaboração de proJetas, adequação, 

desenvoi\1mento. Implantação e manutenção de Sistemas de mfonnaçào. no ámbl

to dos gabmetes parlamentares, mclumdo Senadores. Membros da Mesa Diretora 

e Lideranças Pamdanas. observando as normas {ecA=. estabelecidas pelo 

PRODASEN. 

li - 1dennficar junto aos ;er.1dores <ie Gabmetes Parlamentares 

suas necesstdades de recursos de mformattca e tretnamc:nto. 

III - tdenttflcar necess1dades de hgaçáo entre a rede do Senado 

Federal e equtpamentos mstalados em resldi:nctas ou escmonos ofictats do esta

do de on!'em dos Senhores Senadores e tomar as pro\1denctas posstvets com 

\lStas a d1spombilizaçào do acesso e operação dos equtpamentos: 

I V - onenrar quanto a unhzaçào adequada dos semços prestados 

e dos recursos de mfonnáuca colocados a dtspos1ção pelo PRODASEN. 

V - dar asststénc1a no estudo de soluçóes sobre organtzaçào <lo 

rrabalho com VIStas a processos de automação e raciOnalização do rrabalho. 

VI - e~ecutar a gestão de contratos relat1vos a sua area de atua-
çào. e 

VI! - desempenhar outras atnbUJcóes correlatas que lhe forem 

II - tdenniicar JUnto aos sem dores da area le~slanva suas neces- confendas pela chefia tmed1ata 

<::!CJCI!S d:.: :-~:!cursos ae mformatica e tretnamenro. 

lll - onentar a uttl1zaçáo adequada dos ser.1ços prestados e dos Art 196 Ao Ser.1ço de Atenà1me:no ,, Areas de Documemaç.io. 

r""""os de :c.fc':mat1ca colocados à dtsoos1çào pelo PRODASE!": iniormaçào e Comwucação Sa<:1al compete 
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I • executar as attVJdades de elaboração de projetas. adequaçào. 

desenvoiVlmento. unplantaç!o e manutençào de ststemas de mformaçào, no ãmbt

to aos Orgãos de Documentação e Informação e Comll!lteaçào, observando as 

normas tecmcas estabelectdas pelo PRODASEN. 

II - tdennficar junto aos semdores das Áreas de Documentaçào. 

Informação e Comurucaçào Soctal, suas necesstdades de recursos d~ miormanca 

e tremarnento. 

!li · onentar quanto à uuhzaçào adequada dos ser.1ços prestados 
e do; cecursos de informattca colocados a dtspostçào pelo PRODASEN. 

IV • dar asststêncta no estudo de soluções sobre orgaruzação do 

trabalho com VIStas a processos de automação e ractonaltzação do trabalho; 

V - ~ec1.1tar a gestão de contratos relat1vos a sua àrea de aruaçào. 

VI - desempcn.'Jar ourras ambUtçóes corrdatas oue lhe forem 

coniendas pela chefia tmedJata 

Art 197 A Dmsáo de Atendtmento e Desenvol\1mento de Sis

temas para a Area Admtmstrat•va e Usuanos Externos. compete 

I - planejar, coordenar. onemar. controlar e executar as aU\Ildades 

tecmcas de dcsenvolVJmcnto. tmpiamacão de SIStemas e servtços. 

II - prestar suporte no que d1z rcspeno a onentação quanto à ade

quada uuhz.ação dos semços prestaaos e dos recursos dJSpontbthzados pelo 

PRODASEN. 

ddieténctas. 

UI 6 presrar asststt!nc1a tecl\lca e ;po1o para correçào de e"·4i!muaJs 

I V - analtsar e de sem oh e r SIStemas para atender as necesstdades 

das aovtdades admtmstrattvas e usuanos e\temos. 

v. dtvuigar. no ambuo ac s~nado Federal. os objel!\"OS e proce

dtme~ltoS de modem1zaç:lo admmlstratt\ J I! Jtu;:lltz;1çJ.u rc-cnolog1ca nccessanos a 
Mequada uttlrzaçào dos ser\1ÇOs prestados peiu PRODASE'-<. 

VI - ore-oarJr e ron 1 êC'C": ,; C U!~SuiTOnJ. àa Dtretona Execuo'<a 2.~ 

:!St;'lnsnca::> aos TrJbalhos (CJIJzJJc~:' pc!J :J1\ i:'jo. JS:itm como os etr:mentos para 

J :!taooraçjo GJ ore\.'l'.;ào ;tlluJI JJ t.lc-~c.:'J cl'ln \btas J daborac.1o do orçamento 

jo ?ROD."'-SE:, e 

\ ll - J~:::.~mnl!nrlJr 1.! .. J, ~llrlOUJ~t·JC'-:, correlatas (l~Je ihe t'ore:n 
-.::::1:C"n-J.1::. pciJ ChetiJ lln<:!'U!al:J 

ParJ!::-rrarO umco '-lo C':- ;Jo:; ua :Jt1.1sao Jl! Atenatmento e Des
en ... oi\lmento de S1s[emas para a .-\r~J. . .::...JmmJstratl\3 e Csuanos Externos 

I- s~['\lÇO d~ ."'-t~Oollm<oto a ."'-rea .-\dmmiStraU\a e Ftnancetra. 

I - c:xecutar as Jtl\"TQJCes dc- c-iJboraçJo dt! pro.retos. dd.eouJçào. 

desem o i\ 1me:Ho. nnot:::snt.1çJo e mJnutc-:lçJo o~ ::iJStem;).s de mformaçao. no ãmb1· 
to cios Ort!àos dç st:n.1ços d~ JOOIO llC ~...:nadu F~dcra!. ~.,bsenanao .1s normas 
tecmcas e>tab~kc1uas pe!u PROD,\SE'-

11 - tdentlt"tcJL ltmro .l('S .;çr..tllor~s JJ. ar~J. de St::"r.tços de .-\poto 
AdmmtsrrJ.tl\·o .s.uas ncc~:;suJJJ.~s uc: r.: .... :~r'('s d<.!' llll•mn..ItK.:l c tremamento. 

i li- .. mcntJ.r quJnru J .:tl!t;Jo,.:J.J aJI.!qt:J.Ja Jus "-'C:>.'lÇOS prc:srados 
e dos recursos dt: mfonn:J.tt.:J. culcc..lao:' J u;soo:-.tç..lo oc-io PRODASE~ 

IV · dar ass1st,;nC1a nc estudo de soiuções sobre orgamzaçào do 

trabalho com' 1stas a processos de automacáo e rac10naitz.açào do trabalho. 

V - e'\ecutar a ~estão c.e contrato_s relau\·os· a súa area ce atuação. 

\'[ · J~semoennar outcas atnbu1çót:s correlatas que lhe forem 
confenaas pela chefia 1med1ata 

Art. 200 Ao Serv~ço de Arendtmcnto a Adnurustração Geral 

compete 

1 - executar as aOVJdades de elaboração de projetes. adequação, 

desenvoh11mento. unplantação e manutenção de SIStemas de infonnação. no âmbt· 

to dos orgãos da Adrrumstra;;ào Geral do Senado Federal. observando as normas 

tecmcas estabelectdas pelo PRODASE\. 

II - 1dennticar junto aos semdores dos Orgãos da Admuustração 

Geral do Senado Federal suas necessidades de recursos de mfonnanca e trema

menta. 
III - onentar quanto a unhzacào adequada dos servtços prestados 

e dos recursos de mformattca colocados a d1spostção pelo PRODASEN; 

lV - dar asstStêncta no esrudo de soluções sobre orgamzação do 

trabalho com \1Stas a processos de automação e ractonaitzaçào do trabalho; 

V - executar a gestão de contratos relattvos a sua area de aruaçào; 

VI - desempenhar ou:ras atnbutções correlatas que lhe forem 

coniendas pela chefia 1medtata 

Art. 20 I Ao Semço ae .".tend1mento a Usuar1os Externos compe-

l - coordenar. controlar e executar as auV1dades de captação. tra

'Jmento de mformações externas de 1meresse do Senado Federal. bem como a 

polmca ae dtssemmaçao de mformaçóes produztdas no àrnbtto do Congresso 

\JclOt'.Jl. 

II - desenvolver e executar projetos de agregação de mformaçóes 

;Jroduz1das no ~mbtto do Congresso ~ac1onal de acurdo com determmaçóes su-

ii- Ser\1ÇO de Atenatr.oemo 00> s~['\1ÇOS de ApOlO Admmts- penares. 

rratl\.O 

!!1- Sen1ço dc- :\tendtm~:-Ho 3. .-\dmtms.tração Gttrai. 
;v- S<!r..·,ço de Alendtmc-nto a L.s.uanos .E'<.ternos. e 
V- Ser.1ços. c Proautos E:::.pectaJs 

-\r! !98 .\o Semço de ."'-t~nd1mento a Area 1\dmtmstratlva e f1· 

nance:1ra comoe!e 

l · executar as J.tl\ 1dJ::cs J~ eiJborJçjo d~ pro_1e!Os. adequação. 

desenvoiVImento. Implantação e manmençJo d~ SIStemas de mfonnaçZ.o. nc imbl
:o dos orgãus de am1dades adm1mstrall\·as e finance~ras do Senado Federal. ob

servanao as normas tecn•cas estabeiec:cas oeio PRODASE'-1. 

II - tdenttfi.car 1un!o aos -ser..1dores das ;:neas Admm1srrauva e Ft-

Iii - avaltar as bases de dados sob os aspectos de efieténc1a e efi-

cacta. 
IV - posstbtlllar acesso ao acervo de informações armazenadas no 

PRODASEN. constderando sua pohnca de 01ssemmaçào e tntercimbto de tnior

mações. nos termos do defirudo pela C omtssào 01retora; 

V - \'1abtltzar. opcractonalmente, a captação de informações ex

temas de mteresse do Senado Federal. 

VI - desenvolver. tmptememar e dar manutenção a ststemas de 

captação ou mtercãmb10 de informações. e 

Vll • desempenhar outras ambuiçóes correlatas que lhe forem 

confendas pela chefia tmedJata. 

nancetra suas necessidades de recursos Jc •nforrnanca e tremamento. Art. 202. Ao SerVIços e Produtos EspectaiS compete 

III- onentar auanto a "t:ltzaçao "deauada dos sen1ços prestados 1 -elaborar e executar proJetas de tmpianraçào e manutenção de 

e dos '~cursos J< :r.torrnauca .:oioc;:.dcs a J:soos1çào pdu PRODASE"!. produtos e ser.1ços contratados com desnnação sunultànea a dJversos segmentos 

[V - dar asststênc1a no ~smdo de soluções sobre or~amzação do do Senado FederaL 
traoa!h.J com \"tStas a processos de .1utc:-':l:::sc;]o e ~Jctonaltzaçào do trabalho_ II- prestar suoorte aos produtos e servtços contratados. 

V - ~xecurar a ~l!stào de conrr.1rcs re!:lttvos a sua area de ;J.ruacão. III - executar a gestão de contratos reianvos à sua area de arua ... 
ção. e 

\'I . desemoenhar DI!"Js amb111çóes correlatas que ihe forem íV - desempenhar ourras amowções correlatas que lhe forem 

cJnrer:cas oc:o clletia !1nea1a:a confenàas oela chefia tmeatata 

..\.n \99 \u :_")t:r.1çc ~..... \:.::!lunnento .1-.):-i Sen. tços de -~!JOIO 

-\dmmtstrJti\Cl coJr.oetc Apolo compete 

Art 203. A Dl\1sào de Adrmmstraçào de Dados e Recursos de 
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I - plane)ar. coordenar. onemar. controlar e execwar as allYidades 

de adlmmstraçáo de dados da orgamzaçáo 

II - planeJar, coordenar. onemar. controlar e executar as atJVlda

Jes normativas e de supone: ao desen\-oi' 1mento ae ststemas e atendimento. 
]]] - estudar e desenvol\ er tecn!CaS e metodos que auxthem as 

Jtl\ tdades de desenvol\1mento de ststemas e de atendtmento. 

IV - assegurar o apo10 e >upone a urtltzaçào de recntcas e ferra

memas de desenvoiV1mento homologadas pelo PRODASEI". 

V - propor. Implementar >! ldmm1srrar a poimca de desenvol-..1-

mento de recursos humanos do PRODASEN. 
VI -executar a audttona ae smemas sob os aspectos de sua segu

rança. efictenCta e eficacta, propondo. quando for o caso. a execução de medtdas -

correttYas_ e 
VII - executar outras ambUtcóes correlatas que lhe forem confen

jas pela Chefia tmedtata 

Parágrafo úntco. São or~áos da DtYisào de Admmistraçào de Da

dos e Recursos de Apoto 

I - Semço de AdmliUstraçào de Dados. 

II - Servtço de Apoto ao Deser:voiYimento de Ststemas c Apropri

ação de T ecnoh1gtas. 

Humanos. e 

III- Scrvtço de M.ulttmtdta e Pro<rramaçào Vtsual. 

IV - Semço de Tremamento e Desenvo1V1mento de Recursos 

< 
V- Semço de Btbltoteca Tecmcã 

An. 204 Ao Servtço de Admtntstraçào de Dados compete 

I - promover o levantamento dos modelos de dados Junto a dtver

sas areas da organtzação: 

II - tdenttficar e estruturar os assuntos da orgamzaçào e elaborar o 

ma era-modelo corporatlvo de dados; 

III - coordenar a comoanbtlizaçào do planeJamemo de SIStemas 

.:om o macro-modelo corporanvo de dados: 

IV - elaborar o modelo corporanvo detalhado de dados e zelar 

pela qualtdade dos modelos de dados concetruats detalhados dos apltcauvos. 

V - plane) ar e coordenar a evolução das bases de dados. 

VI - defimr e tmplememar o ststema de dtctonmo de dados: 

VII - dtspombthzar e dl\ul•ar a descnçào dos dados da organlZ3-

ç.:l0. bem c:omo toáa. a nonnahz.açào reJatlva a seu uso. 

V111 • parnctpar da pesqmsa de pro<rrarnas de apoto voltados à 
admnustração de dados e ao gerenctarnento de base de dados: 

IX- propor normas. paarões e cntenos para o desenvolV1mcnto de 

bancos de dados fistcos. e 
I 

X - desempenhar outras ambUtçóes correlatas que lhe forem coo-

fendas pela chefia tmedtata 

Art. 205 Ao Semço de Apoto ao Desemoi"memo de Ststemas < 

"-oropnação de Tecnolog~as compete 

! - g:erenc1ar as atl\idaoe ::1~ supcne ao desen\·o[..,,mento. evolução 

I!' manutenç:jo de SIStemas 

li • buscar auemati\JS te~o:noiO~:c.J.s. e de or,:p.mzaç<io :-ara o ue::;

~11\0I\.nnento de ::iiStemJ.S 

;n - tazer prosoecçào c JJSoontCnitz::~.r tc~..:ntcas de modda~em I;! 

rmplementação. 

IV - tdenttficar rotmas e pro~amas que possam ser reunhzados ou 

adaptados para uuhzaçào em outros pr01etos 

V -manter. dtvu.igar e ~:-estar su.pon:e a utlillaçào de b1bhmeca de 

modulas de pro<rrarnas e rotmas reusav·e<=. 

VI - audttar. acompannar e controlar a atl\1dade de desenvolvt

mento. evolução e manutenção de stste:nas 

VII - defimr metncas e normas àe ouaudade e zeiar pelo seu cum

pnmemo no àes.envoiVlmento. manuter.ç;io e :lO'JtSJI;io ae ststl!mas: e 
Vllf - desemoenhar ou:ros ambutçoes correlatas que lhe forem 

confendas ceia chefia tmedtata 

te 

I . plan~~ar coorder~:u ::= ::~ec:~:lf r~,=.'~!cs c.1s ..1:-:J.s ~-raf:cJ.. ::;.~::: .. 

ovtsual e de multJmJdta 
H - pre\ er e àtmen'::>i0!12f J.S :lecess;dJJes c~ plar.eramemo \1Sua!. 

em conJunto com as demats are35 do P?.OD."-SE:--; 

li! - execurar tarefas rc:~:ltl\ J.s J :aer.na.1de \lSUai a e produ!.os c: 

SC'T'VlÇOS do PRODASES. de J.Cordo .::Jm .:-:~entJÇjo ..:..J clinSUi~ona ca Dtretona 

Ex.ecunva. 
!V- propor. err: con_tu:-~rc ~..1)'Tl a C·.;n:;uttonJ,.Ja_Dtretona Exec:...:rt

va. padrões bas•cos para peças·promoctonats. / 

V - ap01ar as are as rec:-:ICJ. -:: :ldmmt<Dlt\ J nJ. ~!a8orJç:lo ae pu· 

bhcaçôc:s especializadas e apre'!lentaçõe::. 
VI - acompanh3r a t:\Ctuc;::h\ Ja:::; ;,:.:nL'i'-.:>~'l::'i •Je eancraçJc t:=!e· 

trOmca. computação grarica e mulnmtG.tJ.. e 
VII - uc:-semo~nnar l'.,:rJ.:::. Jl:-1Dl!h .. ~..:::- ~....-r~·.::;;.ras ~H.c: :l:é ~~·re::: 

confendas pela chefia nnl!dtJ.ta 

Art 20- \o Ser. tçc u~ T :-:.:mJm~·:~t .... ~ :.' :Jr.:...,.:ll\ OJ\ :rr.~nto ...!r: R r.:· 
cursos Htn,lanos. ~m ::mtculq.:l;;:::w l.:llt:. ,_, li....3 ...:crnac::t.: 

r ~ pesqtllSJf "-,)CfC Tt:\:Jl:Oll.'":"'tJS ._:~ .::btilC :: J.ih.:f:lJ:J\J~ 1 .. :. 

aprendizagem em tnformanca 

ll - dla~'TlOStJcar ~~oom:nt1.iJ.Jc:s J~ '-::t:thd<2. J.e d::::.cr:·lDenho J(':. 

serv·tdores do PRODASE:--; oor me1o ue """'amei!: c 

fff ~ tdentttlcar ~ J!1Ji!SJ: J.) llCCeSS!li:lc!::~ ~-..~ •rctname:'l!C C ü~se:1· 
vol\1mento de recursos hL:.mano:; 

rv ~ 1denurl.car e anai1s.1r necessiaades ae tre:namento nas areas 
de tnfonnattca Junto aos responsa\ets D>:IJ.S Coorc.enações u~ Atendimento 

V - formular. tmplemenrar e admmtsrrot pro~'Tarras de rremamen
to. desenvol\.1menro orgamzactonai. ~e:-enc1al c ae eqUJpes . 

VI - tmpiememar e Jmmntsuar oro!?farnJs ~e rremamemo para 
uuhzaçào de SIStemas ae mtormaç3o e ;cc~rsos de procl;!s:::;amento c..e J.ado:.. 

Vri - tmpiemema: e ::t-::r.:msrrJr :>ro.;:J.:r,as C.c .1ma1e:nação c: l'<n· 
entacão de novos ser\ 1aores 

VIII- cnar e manter sistemas ae mformaçóes sobre as atl\ldades 

de tremarnento: 

IX - propor normas tecmcas e adlntntstrauvas relacvas a sua area 
de aruaçào. e 

X - desempennar outras ambUtçàes correlatas que lhe forem con
fendas pela chefia 1meà1ata 

Art 208 Ao Semço de Btbltoreca T ecmca compete 

I - classtficar e catalo?ar publtcações de mteresse do PRODA

SEN, bem como manuats de serYlço e marena.Js mstruclOna.ls auâlO"VlSU3..ls. 
II - realtzar estudos e orospecções. com nstas a garannr a atua!J

zaçào tecnológtca da an"dade de btbhoteconomta. aaequanào-se as necesstdades 
do PRODASEN; 

lll - guardar e manter o acervo btbltografico. de programas e de 

matenal audtovtsual do PRODASE'S. conrrolanào sua mcuiacão < uttitzaçáo. 

IV - executar a dtssemmaçào >elettva de :nformações btblto<rratl

cas. com base nas mformações de necess1dade de rremamento e outras. 

V - manter entrosamento com msntutcões congêneres com \1Stas 
ao mtercambto de mformações e a obtenção. a mulo de empresnmo ou doaçao 

de publtcaçóes de mteresse do PRODASEN. 

VI- propor a aqu1Stçào àe publtcações 

VII- eiaborar e propor normas recr.1cas e a::imtmsrrat1vas reiatt\as 
a :;ua area ae aruaçào. 

':III~ ex:ecutar a gestão de contratos ou com-êmos reJat!\ os a sua 
area ce atuação. e 

iX - desempennar ourras amDutcocs .::orre!atas al!e lhe tor~:n 

conienaas pela cheiia tmeotata · 
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~-12 Emenda n" 2-t Subemenda à Emenda n• 27 

Parecer Pela aprovaçáo. com Subemenda nos tennos da Com1s-

são D~retora De-:;e J E:nr.!nua n' ~- Jc ProJe!..:: c.c- Rc::::.o:..Jçào r. I I 8 ·96 J :::.....:-

::_!~~11He redaçào 

Não restam duYld.as de aue a an,.,1dade edHonaJ no ã.mb1t0 do St!- Dc!-5e JO art ! 9~ e 194. 01 r me;;: J seu para~'Tafo untco. ào Re~u-

nado Federai e wna das m;us destacadas e 1mponantes. tnclusJve com marcanres .1:~~:no -\Jmtnlstr::l!!\0. Ct)mo consta do rerer!OO ProJetO ac: Rt!solução n.,; ll ~. d:.:: 

reflexos Junto a comumdade I ''~6 .1 sc.::;unHe rt!aaçju 

Por esta razão, e mars do que recomenda,·el que o Conselho Edl

tonaltenha a sua compos1ção defiruda com a pantctpação majontana de ser.1do

res do quadro do propno Senado Federal, para que o trabalho edaonal realizado 

por esta Casa Parlamentar. reconhec1do naciOnalmente. atinja cada vez ma1s m-

vels de excelênc:a TodaVla, deve-se manter o mesmo nwnero de part1c1pantes 

prtVlSto no Projeto para não dtficultar a realização de reun1ões 

SuMmenda à Emenda n• 24 

Dê-se a Emenda n' 24. ao Pro1eto de Resolução n' 118/96. a se

gtunte redação· 

''Dê-se ao~ 1•. do mc1so iY. do an 179. a segumte redação 

O.n 1-9 -\o Conselho Edaonal_;<Jmpete 

1-
11- estaoelecer nonnas edaona1s e de edaoração. 

11. apro,ar o pro,...-ama edllonal do Senado Federal e superv1SlO

nar ..:,ua t:'\:.:cuçào 

i\'-

\ 1, O C uns~1ho EdnonaJ :.: comoosto de cm c o memoras. sl!nao 

·:-e..:, .;,..;o r.. tdores ao s~nar..io F~dera1. ~ uo1s c1dadãos com nmono conhecimento em 

3reas ate!JS J JtuaçJo do 0r~ão todos eles desqmaaos oela Com1ssão D1r-:tora 

:.:.:J Emenda n" ~~ 
~.:uece:- ~)e!a aoro\ açJc 

-\ ;;"\DressJ0 ~ :Jt! ..:clJDorJaores l!srrannos a Casa r~J!meme 

'lJ.O dt!\ e oennanec-:r :~otadamente ll'Jando o 1n ! ... 6 tixa as competénclaS Jo 

'.Ser.tço uc:- Publtcaçócs oentre as qua1~ se oestaca a de ··pesquisar e :.:altar as 

matenas n::cessanas a elab0raçào da R c-\ tsta de lnf0nnação. Le~slat1va · 

Ora. a Re\1sta de Infor.naçáo Leg~slauva atlgura-se como talvez c 

r:ms reoresematl\o exemplo do trabalho de eduoraçào do Sen~do Federal. com 

presn~:-'lo ll3C!Onai. nas ma1s diversas areas do conhec1memo As marenas oue a 

mteL"TJm desde multo. são feuas por proiisS!OnaJS renomados. tats como Junstas. 

eco~om1stas. CLt.!nttstas pol!llcos etc _ a ma10na destes não mtegranres do Sr!nadc 

Fc:deraL quer como senaàores. quer como St!f'\lOOres 

Scnao as"1m. a expressão :oiaboracores estranhos a Casa .. 

::-ncerra 'JLn :a1\ o í.ÍI! exciusào absolutamenre desnecessano. ate mesmo wn tanto 

J.':!feSSJ\0 c e b~m subsmUJda pela e\pressào c de outros colaboradores" 

aoresemada pela cmenoa 

~-Z.2~ Emenda n" 26 

Parecer Pela rejeição 

:vlanuda a cnação do insmuto LegJslattvo Brastie~ro. devem por 

tecmca lec~slatlva ser manudos os arts 193. 194 e 195. que tratam de suas atn

bUiçOes. compett!nctas e estrutura 

~.2.2~ Emenda n" 2i 
Parecer Pela apro ... açãc nos rennos da Su.bemenoa 

-\ Emenda melhora as reaações ao an 194 e do seu paragrato 

umco mas mrroduz tmoropncdades no an 193. razào pela quai concluimos por 

uma Subemenàa nos se~umres tennos 

"'An I' 

Art. 19 3 Ao lnsntulo Legrslanvo Brastletro-- ilsB compete con

ceber. fonnular. executar e avalw- ;!.li ai!VIdadei'éle fonnação. tremamento e ca

paCltação de recursos hwnanos. mclus1ve de m"el estrategrco 1 consultores e ge

rentes 1 do Senado Federal e órgãos superviSionados. elaborar programas de estu

dos a' ançaaos em convêmo com outros parlamentos 

9 l' As atiVldades menctonadas neste artigO deverão ser propostas 

a Com1ssào Dlfetora pelo Instnuto Leg~slanvo Braslie1ro. em amcula,ào com as 

urudades envolvidas. sob forma de programação abrangente anual ou plunanual 

mcluSJve programas de mterc:imbto fonnauvo avançado com outros parlamentos 

nac~ana1s e estrangerros 

~ 2• Sào orgãos do lnsmmo Leg~siauvo l3rasderro 

l-Conselho de Supervtsào: 

II - D~retona Execunva 

Art. 194 

exercer outras ambwçoes relat1vas a fonnação de rec=os hu

manos e ao mtercàmbto nessa matena que lhe venham a ser comendas pela C o

mlssào DJretora 

Paragrafo umco E órgão do Conselho de Supervtsão a sua Sttre

tana. a qual compete prestar o apoto adnumstranvo necessano ao exerCICJO de 

sua5 u:nhutções --

1.1.16 Emenda n• 28 
Parecer Pela orejudtcJahdaàe 

A V1Sta da redaçào da Emenda n' oO aprovada. afastaram-s<: Jo 

;moro:.;nedades que poaenam JUStificar a 5upressào do d1sposmvo 

Z.Z.27 Emenda n• 29 
Parecer Pela preJUàiCJahdade 

A 'lSta da rcdação da Emenda n' 30. aprovada. afastaram-se "' 

:moropnedades que pcx:ienam IUStlfica: 1 supressão do d1sposmvo 

2.2.28 E meada n" 30 

Parecer Pela aprovação. tendo. em v1sta as razões da jUSil!Ícatl\ a 

A Emenda resolve os ob1ces Jund!cos sem engessar as anVtdades 
roune<ras da C omtssào Dtretora 

2.2.29 Emenda n' 36 

Parecer Pela aprovação 

A Emenda traz mtehgeme solução para matena de grande rele

vàncta No Projeto. deve ser incluída nas Dtspos1çóes Fmars 

".:.JO Emenda n• 37 
Parecer Pela aprovação. com Subemenda 

A Emenaa restabelece s1ruaçao que reclamava rep2':açào em \lf

r·.l~·.:-: :J-2' pro;:c.::w constnucwn:..J e a Subemenda equactona lacuna venfi:ad.: na 
~e::Jç:.H) do :\nexo i . rt!lar1va ao cargo de Coordenador AdJunto da Asse:sona 

J..: :.- .J:H:: 1.1m~r~ro -: Yloaemtzação Adrmmsrraova Já existente 
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Subementla a Emenda n" 37 

\:--;\..' J t.mendJ n: I- JO t>ToJCIO de Rcsoiuçào n" I 18. 9{). a ::.e-

"\ne.o I 

11 ._:,):-.'..:ln Corm~:-..io ~ funçàes Cmmss.Jonadas das umd.ades. admmts
.r" .;, •. 'l ... ·:\,tUu J....:Jç!raJ i'FC-7 J FC-!0) 

1- <•r2o' em Comissão 

T S1mbolo I :-;o de C oreos 

FC-9 O! 
FC-8 

h!\ r ·\,!nLtl!IJ JJ A:-.~ó::iona dç ?1.1-
..:::• 1 ... : \ ':l'<..kf"r.!/JÇJO ~dmJn!Stnlrt\·a 

FC-9 01 

FC-8 IJI 
FC-8 

:.c.JI F:mrnd• n· 38 
I'J.rccer Pe!J aprO\açáo. com Sub;menda 

-\ Emenda '1sa Jdequar a tabela de funçóes comtsstonadas cons

. Jllle Jo \nexo i Jo ProJeto a realidade de que são fixas as funçóes comtSSIOna

...:J::. u.: (vn:'ultor Lc-~'1slat1vo e de Consultor de Orçamento, CUJOS orgãos de lora

~·Jo ruo :-.llfrerJm qualquer alteraçào. q_:T c:m ::;ua estrutura. quer em sua compo-

Por outro lado. e tmprescmdivel que se atenda à determmaçào 

.:: ... ~n:-.rnucional lk ~qUJparação de vem::unentos entre cargos de atnbutções t~"U3JS 
, ·\: J:::..:;.:m.:J!JJ.CJ.s nos [rês Poderes 

Subemenda à Emenda n" 38 

De-s" a Tabéla constante do Anexo I da Emenda n' 38 a se~'11mte 

~t:t.l.h.:..lC 

A:\EXO I 

2· Funcões Comis5ionadas 

I ,')ent>mtna(,.:àu -r Simbolo I S 0 de Carf;!O' 
, - Dtretor-Geral FC-lO i 01 
- Secretano-Geral da Mesa FC-lO 01 

:- D~retor-Geral Ad1unto FC-9 i 01 
- S<eretano Geral da Mesa Adtunto FC-9 03 
- C onsuitor-Geral Le.,.slanvo FC-9 i 01 
- Consultor-Geral de Orcamento Pubhco i FC-9 

' 
01 

- Ad,coado-Geral FC-9 01 
1 - D~reror de Secrcrana í FC-9 o~ 

! - AdYo"aao-Geral Ad1unto I FC-8 0\ 
I - Dtretor Ad1unto da SCINT ' FC-8 01 
f- D~retor de Subsecretana 

' 
FC-8 I 19 

i- C onsunor-Geral Adtunto I FC-8 I lO 
I- C onsuJror LegtsJauvo FC-8 I IJO 
- Consultor de Orcamento FC-8 20 
- Chefe de Gabmere da DG e da SGM ! FC-8 ' 02 

' 
- .=,Jvoeaao I FC-7 I 10 
- -::heie ae lJabmete Admmtstranvo FC-7 I 08 
~ 

. L hefe ae Servtco FC-" 97 

2.2.3Z Emenda n" JQ 

Parecer Pela aprovaçác 

A Emenaa traz ponderaçào mquest10navel a respeito das regras de 
ponruaç.:lo que \êm sendo utilizadas como padrão de reaaçào Jegtsla[Jva 

3 • E!'VIE:"iDA DO REL.\TOR 

3.1 Emenda n" 40 

Dê-se ao paragrafo untco do art \94 a segúmte redaçào. renume
rando->e o atua\ 

"Art. 194 

§ I o O Conselho de SuperVlsào do llB e composto de 8 mem

bros. sendo 7 senadores. respeitada a representação pamdana. e o D1retor Exe
cutivo do ILB 

§ 2° E órgão do Conse!ho de Supervtsào a sua Secretana. à qual 
compete a execução das tarefas burocrancas necessanas ao exercicto das atnbut
ções confenàas a esse orgão coleg~ado·· 

4- REPERCl SSÁO FI\'A\'CEIRA DO PROJETO 

j4.Limp.actohnannlrot0rca~ So::naao(-l RSJ3:7..t628il) 

I 

ment.ano anual dlrtu do ProJtfO I (') 

Grafica1-) R:S 541 3;~ :28-

l,i :~o:.:::~~-~.'---~~-- .:.
1

.
9

~ ::::107,84 

1~0.331%) do Orc:~mt-nro anual com OC"S5oal 
l..t..l Impacto Fmanctlro das Emrnda n" 04 
( t-mt-nti.as acolh1das: Stcrttana GrraJ da \-1e-sa 

I 
I 

Emrnda n~ 05 
..;;ecretana dt Comun•c:.~cão Soc1al 

Emtnda n' 09/15 

RS 90 07~ CC: 
•0.045~.1 

RS 245 760 00 l 
-0.123•/. i 

Subsecrrrarta dt As1stf-nna \Hdica c Soc•al 

Emt-nda n·· 1.5 
Substrrruna de P~ssoal 

Emtnda n · 20 

RS 17 964 00' 
·0.0091 

RS I i 9'6 00 1 
. ·0.006 i 

~ecrrt:Jna dr lnform2e:ão c Oocumrnuti<l 
RS 5 988 00 I 

-0.003' 
Emtnda n' 21 

'-rcret:Jrt:J de Informado t Oocumtntado 

Emtnd.a n~ J'" 
Prts1dénc1a 

Emenda n~ 38 
Con'\UHona Le~~:tslauva 

R5 :9 G40 CO, 
-0.015. 

RS 92 880 00 i 
•0,046' 

RS 41 515 20; 
•0.021 i 

I
, .&.3 Repercussao total.anual do 

prOJC'IO com as emtnaas: Rtducio .................. l·l RS !26.012.40 

I .a .a F.m tt-rmos oerrentua•s 1'1.0-:'~'% do Orcamenco anual com P"'oal 
Fontt: '11::::.uos..:cr.:~.:J.n:J. .j(: ?c~SO..J.I .:c ~<.:n.:Wo Fcc.a.:J..J 

1 2) Sa\ IÇO dç Pcsso::.J do (.:o:: r::.: 
(;.) 01n.:tona AdmlnJstntJ~J. ~· ft~:l.llççJra co Prcx:Usrn 

D~nreenae--;ç ao oroJc:-ra e C.JS emenaas acoihtdas que havera uma 

subsianctai reaw,·ào do nl\ c1 J.J.s u.~sccsJ.s a[uals. que o::;cdara em tomo de dez 

m1lhóes d~ rea1s por ano. em vtrrude da aaoçào do plane1amemo estrateg:tco con~ 
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Jn~:anc1ado e:n 3çóes concrcras reian' ameme ao ptano anual de obras e edtfica

coes. centrahzaçao e calendano das comoras. paàroruzação dos unpressos g:raii
-:os e mtroducao de novos processos gerenc1a1s mediante muaanças de ronnas. 

coetodos e procemmentos precomzados pelo novo modelo orgaruzac1onal propos-

lO 

-\me o exposto. concluímos pelo acolhimento do ProJeto com uma Emenda e Pa

recer iavorave! sobre as emendas nos segumtes tennos 

:"""do n' 01 - Subsmunva Integral. do Senador Odacrr Soares. contrário: 

:.menda n' 02 - De adequação a técmca leg:~slatJva, do Senador Lúc1o Alcântara. 

favorável. 

~1ne:1da n' O :I- Mod1ficanva do parag:raio úmco do art. 9°. do Senador Guilherme 

Palmeira. prejudicada pela aprovaçio da Emenda n' 30; 

t:menoa n' O~ - Subsmunva. da Subseçào I. da Seção UI. do Capitulo li. do Ti lu

lo II. do L1vto I. do Senador Bernardo Cabral, favorável com 

Subemenda: 
ó·:cenoa n' 05 - Subsntunva. da Subseçào III. da Seção UI. do Capitulo 11. ao 

Titulo II. do L1vto I, do Senador Bernardo Cabral. favoràvel 

com Subemenda: 
~:nenda n' 06 - De adequação. do Senador Anllur da Tavola. favorável. 

o1nenca n·· 07- Modtficanva. art. '2. do Senadú: Lúc10 Alcintara, contráno: 

'.:menaa n' 08- De adequação, supnme ~ 2°. do an 75. do Senador Luc10 Alcin-

lara. favorável: 

~meneia n' 09- Mod!fícauva. do§ 1°, do art. 75 e da Subseção IV. da Seção IV. 

do Cap1tulo L do Tiruto IL do Senador Luc10 Alcântara, favorá

vel com Subemenda de redaçio; 

t:menàa n' 10- Supress1v:t., do InCISO lll. do§ ! 0
, do art. 75. do Senador Jose 

Eduardo Outra, favorável: 

Emenda n' 1 1 - Supress1va. do mc1so lll. do § 1°, do art. 75. do Senador AdemJr 

Andrade, 1dênuca a emenda n' 10, favonivel; 

:Omenoa n' 12- Supress1va, do InCISO lll. do§ 1°, do art. 0 5. da Senador José AI

ruela, 1dênnca a emenda n' I O, favorável: 

emenda n' !3 - Adequação a técmca leg~slauva, do art. 81, do Senador Luc10 

Alcântara favorável: 

c_:T.enda n' 14 - Mod1fícauva. do § 2° do art. 89, do Senador Luc10 Alcântara. 

contrârio: 
:õmenda n' 15 - ~od1ficauva aos arts 89 a 94. do Senador Edson Lobão. fav~ 

rável; 

~menaa n· :6 - De adequação a tecruca ieg:~slanva. do Senador1 Luc10 Alcántara. 

favorável: 
ó:menaa n' !c - Supress1va do InCISO íL do an 118, do Senador Jose Eduarao 

Durra, contrário; 

~:-oenoa " 18 - Mod1ficanva. do § !'. do an. 75. do Senador Bernardo r:abral. 

prejudicada: 
~:neona :o ! 9 - \loà1ficauva. art 13~. paragrafo umco. e aditiva de um an1go. ao 

Senador Franc1sco Escorc10. favorável com Subemenda: 

:êmenaa n·' 20 - ~od!ficanva. art 134. e aàmva de d01s amgos, dos Senadores 

Luc1o Alcântara. Carlos Patrocm1o. João Rocha e Franc1sco Es

corcto. favorãvel: 
t:menoa n' 2 l - Mod1ficanva. art 134 paragrafo wuco. do Senador HLUnbeno 

Lucena. favorável com Subemenda; 

:Omenaa n' 22 - Mod!f1canva.. art. l ~O a 142. do Senadores Lúc10 Alcântara. 

Carlos Patrocm10, Joào Rocha. Franc1sco ESJ:orc1o e Humberto 

Lucena. favorável: 

:::ne110a "' 23 - ~odJficauva. PTodasen. do Senador Jose Arruda. favoravel com 

Subemenda: 

~.:r:ena::J. t( ~..:. - \io.JtficJttva ~- ..... ~·:- ):!nador Ll~CJO Alcântara. fa\orá\el 

com Subemenri•: 

:Omenda ~~ - ::e '""atffl<;;lo a c::.crJc~ .-:~s1l!ltva. ar:. 176. do Senador Luc1o 

.-\Jc.inrara. favor.avet: 

Emenda n' 26 - Supress:va. am 1 9' : "~ ! ! 95. do Senador José Eduardo Outra_ 
contrano; . 

Emenaa n' 2 7 - :0..1odJfi<allva. ar:s : 9 ° e 'Ç4_ d6 ·senador Lúc1o Alcântara fav<>

rável com Sub~mena•; 

Emenda n' :s- ScpresSiva. do oara;z:-oic un1co. do art 9". do Senador José Edu

ardo Duo-a. p reJudic•d• e<:~ f~ce da aprovaçio da Emenda n" 

30: 
Emenoa n' 29 - \ lod1ficanva. oo oa:a;;::-3ro ll!UCO. art. 9". do Senador Gerson 

Camata. preJUÓlGHia t:11 l:i.Ct da aprovaçio da [meada no 
30: 

Emenaa n: :.o · \kai:i.canva . .::::: c:!:;::2':"~:-,~ ~"!.:CD. art 'r. do Senad.or Lúc1o .A..l
cintara. favor.á:\oei: 

Emenda n= 3 1 · \~r-dltlcauva . .Jc p::!T~cr:~1o I..Lf"...:co. art. 9". da Senadora Rell1.na 
-\ssumpçác. pr<Jucticoao et:l t2ce da aprovaçio da Emenda 
n' 30: 

Emenaa no 3~ · \1od.Jii.canv::t. do ;3ZI.:!~a:o ::,;co. an 9°, do Senador Sc::rg1o Ma

chado. preJUàlcada cm ioc~ a a aprovaçio da Emenda n' 30, 

Emenda n' 33 - Admva. ae mc1sào ;;o ar1 .0. G!o Senador Adenw- Aodrade. fa

'or.ivel: 
Emenda n' 34- Do Senador jose R:>be!lo -\r.1ld.a. 1dênnca à Emenda 33. favorá-

"el: 
Emenda n' 35- Do Senador Eduarao i)urra. 1àennca à Emenda 33. fnorável. 

=.menoa n: 36- .-\d1t1va. do SenJàvr ?eQro St:non. ravori:vel: 

:Cmenaa n' 3~ - \loàuicanva. da Senaaora R.egma Assurnpção, favoràvel com 

Subemenda. 

Emenoa n' 38 - \\odiÍ1catlva. ao Sena~cr demardo CabraL favorável com Su

bemenda 

:C:c.enaa n' :~-De aceouaçáo a :ecn:·co :cc-.siama. do Senador Luc1o .-\Jcântarl. 
fa .. ora .. el 

Sal3 cas S~!ssões 

O SR. FRES!üEf.i-~ ,,;csé Samey) - O pare
cer conclui favorave!i:-e•::::: 'Jsio projeto, apresentan
do emenaa ce P·:=ta.E:;. :::ê n" 40, e'1quanto as 
emendas ae P!ená;:c. ::;;J::;raveimente', às Emen
das n2s 2. 6, ê, ~O. -3. 15, 16, 20, 22, 25. 
30, 33, 34, 35, :35 e ~~- •- ':-:-àveis. com subemen
das, às Emenaas n~s d : -~- 19. 21, 23. 24, 27.37 
e 38: contrário às ~.T:'3:-:·~:::: ·-: 2s 1, substitutiva, 7. 
14, 17 e 26 e oe!a cr2:c._.:_::a.:igade das Emenoas 
n11s 3; 18, 28, 29. 3; e :32. 

Sobre a mesa, :J:::•·3~.:.- :a Comissão Diretora 
que será lido ce1o S:. :' ':<.é.:3,3.rio em exercício, Se
nador Renan Calheircs. 


