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1- ATA DA 28 RElJN1AO DA COMISSAO REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NACIONAL, EM 19 DE JULHODE1995
1.1- ABERTURA
1.2 - Comunica~ da Presid&1cia
- Desi~ao da servidora Claudia Lyra Nascimento para a
funyao de Secret3ria da Comissao Representativa do Congresso
Nacional.
- Estabelecimento do rodlzio de pIantiio dos membros da
Mesa do Senado Federal para 0 perlodo do recesso parlamentar.
- Recebimento dos expedientes de solicitayao de convocayao de reuniiio da Comissao Representativa do Congresso Nacional,
de antoria da De{ntada Maria Laura e do Deputado Severiano Alves.
1.3 - EXPEDIENIE
1.3.1- Leitura de projetos
- Projeto de Decreto Legislativo nO 1, de 1995-CR, de autoria do Deputado Augusto Carvalho, que suspende 0 ''Programa de
Desligamento Voluntario", instituido pelo Banco do Brasil.
- Projeto de Decreto Legislativo nO 2, de 1995-CR, de autoria do Deputado Severiano Alves, que pro1be flXayao de prazo de
opyiio por desligamento voluntario e de demissao de empregado
do Banco do Brasil.
1.3.2 - Requerimentos
- N" 1, de 1995-CR, de autoria da Deputada Telma de Souza,
solicitando ao Ministro da Marinha as inf~s que menciona.
- N" 2, de 1995-CR, de autoria do Deputado Luciano Zica,
solicitando ao Ministro das Minas e Energia as informac;:Oes que
menciona.
- N° 3, de 1995-CR, de autoria do Deputado Arlindo Chinaglia, solicitando ao Ministro da Fazenda as informayOes que
menciona.
- N° 4, de 1995-CR, de autoria do Deputado Joao Fassarella, solicitando ao Ministro da Administrayao Federal e Reforma do
Estado as informac;:Oes que menciona.
- N° 5, de 1995-CR, de autoria do Deputado Jacques Wagner, solicitan~ ao Ministro da Fazenda as informac;:Oes que menciona.

- N° 6, de 1995-CR, de autOria do Deputado Paulo Paim,
solicitando ao Ministro da Fazenda as informac;:Oes que menciona.
- N° 7, de 1995-CR, de autoria do Deputado Paulo Paim,
solicitando a convocayao dos Ministros da Fazenda e do Trabalho,
Srs. Pedro Malan e Paulo Paiva, respectivamente, para prestarem
esclarecimentos.
- N° 8, de 1995-CR, de antoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando a convocayao do Ministro da Fazenda, Sr.
Pedro Malan, para prestar esc1arecimentos.
- N° 9, de 1995-CR, de autoria do Deputado Luciano Zica,
solicitando a convocayiio do Ministro das Minas e Energia para
prestar esc1arecimentos.
1.3.3 - Comunica'riio da Presidencia
- Designayao dos Senadores Lauro Campos, Carlos Patroelmo e Deputado Os6rio Adriano como Relatores dos requerimentos de informayao, lidos na presente reuniao.
1.3A - Oficios
- N° 594, de 1995, do Ministro da Fazenda, referente a sua
convocayao para comparecer a Comissao Representativa do Congresso Nacional.
- N° 1.027, de 1995, do Ministro do Trabalho, referente a
sua convocayao para comparecer a Comissao Representativa do
Congresso Nacional.
1.3.5 - Comunica~o da Presidencia
- Recebimento de expediente do Deputado Paulo Bernardo
solicitando providencias do Congresso Nacional em relar;ao ao
Programa de Demiss5es Voluntanas do Banco do Brasil.
1.3A - Discursos
DEPUTADO PAULO PAlM - Descontentamento com a
inatividade da Comissao Representativa do Congresso Nacional,
no recesso parlamentar, quanto a apreciayao de materias relevantes, como 0 requerimento de convocayao dos Ministros do Trabalho e da Fazenda, para prestarem esclarecimentos sobre a questlio
da demissao dos funcion3rlos do Banco do Brasil.
o SR. PRESIDENIE - Resposta ao Sr. Panlo Paim.
DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Decepyiio com a atuar;ao da Comissao Representativa do Congresso Nacional neste me-
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mento crltico da vida nacional. RepUdio as demiss5es dos funciorumos do Banco do Brasil.
DEPUTADO HUMBERTO COSI'A - Contrano a proposta
de Reforma do Estado, elaborada pelo Ministro Bresser Pereira,
referente a Iimitar;ao de idade para prestar;ao de concuISOS pl1blicos e ingresso no servir;o pUblico.
DEPUTADO PEDRO VALADARES - Lamentando a atitude arbitrana do Govemo na questao das demissOes de funcionanos
do Banco do Brasil.
DEPUfADA MARIA LAURA - Oportunismo do Govemo
na edi~iio de medidas inaceitaveis no perlodo do recesso parlamentar. Repudio a Medida Provis6ria nO 1.053/95, de desindexar;ao da Economia.
DEPUTADO AGNEW QUEIROZ - Insatisfar;ao com 0
Poder Executivo pela edir;ao da Medida Provis6ria n° 1.053/95, de
desindexar;iio da Economia.
DEPUfADO JOSE FRITSCH - Apelo ao Govemo no sentido de viabilizar solu~s imediatas para a agricultura.
DEPUTADO JOSE PIMENTEL - RepUdio as demiss5es de
funcionanos do Banco do Brasil.

R$0,30

1.3.5 - Comunica~ da Presidenda
- Convoca~ao de reuniiio da Comissao Representativa do
Congresso Nacional, a roolizar-se amanha, as 15 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.4 - ENCERRAMENfO
2 - OFtCIOS RECEBIDOS
- N°s 116 e 118/95, da Lideran~a do PCdoB na Camara dos
Deputados, de substitui~iio de memhros na Comissao Mista desti-'
nada a apreciar as Medidas Provis6rias n"s 1.045. 1.050 e
1.041/95.
- N° 33Q'95, da Lideran~ do PDT na Camara dos Deputados, de substitui~ de membro na Comissao Mista destinada a
apreciar a Medida Provis6ria nO 1.053/95.
- N°s 615 e 616/95, da Vice-Lideran~ do PPR na Camara
dos Deputados, de substitui~ao de membros na Comissao Mista
destinada a apreciar as Medidas Provis6rias nOs 1.053 e 1.054/95.
- N°s 1.097/95, da Lide~ do PSDB na Camara dos Deputados, de substituir;ao de membro na Comissao Mista destinada
a apreciar a Medida Provis6ria nO 1.053/95.

Ata da 2 a Reuniao da Comissao Representativa do
Congresso Nacional, em 19 de julho de 1995
1a Sessao Legislativa Ordinaria, da 50a Legislatura
Presidencia do Sr. Odacir Soares
AS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Lauro Campos
Odadr Soares
Renan Calheiros
E OS SRS. DEPUTADOS:
Elton Rohnelt
Fernando Diniz
Ludano Castro
Maria Laura
Nair Xavier Lobo
OsOrio Adriano
Philemon Rodrigues
Severiano Alves

o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

A lista de presencomparecimento de 3 SIS. Senadores e 8 SIS. Deputados. Ha numero regimental.
~a registra 0

Declaro aherta a presente reuniiio da Comissao Representativa do Congresso Nacional.
Nos termos do paragrafo Unico do art. 8° da Resolur;ao nO 3,
de 1990, do Congresso Nacional, a Presidencia designa, como Secretaria da Comissao, a sr- Cliiudia Lyra Nascimento, SecretariaGeral da Mesa do Senado Federal em exerclcio.
Desejo comunicar tamoom ao Plerumo que, para 0 periodo
do recesso parlamentar, a Mesa da Casa estabeleceu urn rodizio,
de modo a ficar urn membro de plantao durante todo 0 mes, para
tratar das quest5es administrativas relativas ao Senado e aos SIS.
Senadores.
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Foi 0 seguinte 0 quadro de rodizio estabelecido pela Mesa:
Membro da Mesa
Presidente Jose Samey
Senador Julio Campos
Senador Renan Calheiros
Senador Odacir Soares
Senador TeotOnio Vilela

Periodo
4a8
9 a 12
13a 18
19a24
24a31
(PublicadonoDCN,S~1I,

de 1°_7-95)

o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

A Presidencia recebeu, da Deputada Maria Laura e do Deputado Severiano Alves,
expedientes solicitando a convoca~o de reuniao da Comissao
Representativa do Congresso Nacional. Os expedientes vao it pu-

rar sobre as materias pendentes, a tim de que se cumpra 0 regimento e seja assegurado 0 exerclcio das prerrogativas do Congresso Nacional durante 0 recesso.
Sala das SessOes, 19 de julho de 1995. - Deputada Maria
Laura.
Excelentlssimo Senhor Presidente da Comissao representativa do Congresso Nacional
,
Deputado Severiano Alves, PDT/Bahia, membro titular desta Comissao, vern peraute Vossa Excelencia, requerer em cariiter
de urgencia a convoca~ao dos componentes da Comissao Representativa do Congresso Nacional para analisar as cauSas e os efeitos da Medida Provis6ria nO 1.053/95, que "9.i.sp5e. sobre medidas
cumplementares ao Plano Real e dii outras providencias".
Justifica~o

blica~o.

Sao os seguintes os expedientes recebidos:
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 151 do Regimento Comum, no art.
215 do Regimento do Senado Federal, no art. 114 do Regimento
Intemo da Cfunara dos Deputados, e no art. 8° da Resolu~o n° 3,
de 1990, solicito a Vossa Excelencia seja convocada,.com a maior
brevidade possivel, reuniao da comissao Representativa do Congresso Nacional.
A referida'reunao devera deliberar sobre materias pendentes
de aprecia~o, dentre as quais' 0 encaminhamento de requerimentos de info~ e conv.oca~o de Ministros de Estado para prestar esc1arecimentos aos membros do Congresso Nacional sobre a
Medida Provis6ria nO 1.053, editada pelo Excelentlssimo Senhor.
Presidente da RepUblica em 30 de junho de 1995. A referida Medida Provis6ria se reveste da maior relevancia para 0 conjunto da
sociedade brasileira, cabendo a esta Comissao zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional pela preserva~o da sua competencia legislativa, motivo pelo qual urgente que se f~ presente em
face do recessO em que se encontram ambas as Casas.
Sala das SessOes, 19 de julho de 1995. - Deputada Maria
Laura.
Senhor Presidente,
Determina 0 art. 8° da Resolu~o nO 3, de 1990, que compete it Comissao Representativa do Congresso Nacional zelar, durante 0 perlodo do recesso parlamentar, pelas suas prerrogativas e
competencia legislativa, bern como convocar Ministros de Estado
para prestar esclarecimentos, bern como encaminhar-lhes requerimentos de informa~o.
Ha, para serem despachados por Vossa Excelencia, ouvidos
os demais membros da Comissao, requerimentos de informa~ao a
Ministros de Estado, os quais, nos tennos do art. 115, I do Regimento Intemo da Cfunara, devem ser despachados em ate cinco
dias da sua apresenta~o, prazo este ja esgotado.
Ha, para ser deliberado pela Comissao, requerimento de
convoca~o de Ministro de Estado para prestar esc1arecimentos
perante 0 Pleniirio, cujas competencias cabem duraute 0 recesso,
regimentalmente, aComissao.
Em 10 de julho proximo passado, apresentamos a Vossa
Excelencia requerimento a tim de que fosse, no mais breve prazo
posslvel, convocada reumao desta Comissao, a tim de que deliberasse sobre as materias pendentes de aprecia~ao.
Nao tendo havido, na reuniao marcada para 13-5-95, quorum suticiente para delibera~o, Requeiro a Vossa Excelencia,
nos termos do art. 151 do Regimento Comum, do art. 215 Regimento do Senado Federal, e do art. 114, IV, do Regimento Intemo
da Camara dos Deputados, a convoca~o de reumao desta Comissao para 0 dia 18 de julho pr6ximo, destinada a apreciar e delibe-
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A Medida Provis6ria que desindexa, a economia e em consequencia altera os saliirios, pensOes e aposentadorias, alugueres,
poup~ fmauciamentos habitacionais, mensalidades escolar~s".
planos de saude, seguros e previdencias privadas, contratos de
qualquer natureza, impostos, fundos de investimentos, FGTS e outros, abalou a popula~ brasileira, ja que as regras adotadas ate
entiio no modelb da economia que tern sua base na nova moeda 0
Real, foram totalmente alteradas.
'
Por outro lado, e dever do Congresso Nacional, atraves desta Comissao, prestar esc1arecimentos a sociedade brasileira ap6s
serem ouvidas as autoridades responsaveis pelo setor.
Assim, espero que Vossa Excelencia, atente para a relevancia do requerido e convoque em cariiter extraordiniirio a Comissao
referida, que deliberarii sobre os mmos a serem adotados.
Sala das SessOes, 5 de julho de 1995. - Deputado Severiano Alves.

o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre a mesa Projetos que vao ser lidos pelo Sr. 1° Secretiirio em exerclcio, Senador
Renan Calheiros.
Sao lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1, DE 1995 - CR
Suspende 0 "Programa de Desligamento Volunmrio" instituido pelo Banco do Brasil S.A.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica suspenso, a partir desta data, 0 "Programa de
Desligamento Voluntiirio" criado pelo Banco do Brasil SA.
Art. 2° Este Decreto entrarii em vigor na data de sua publica~o.
Justifica~o

Sob a alega~o mais relevaute de que a empresa necessita
de uma pronta redu~o em seus custos, 0 Conselho Diretor do
Banco do Brasil SA. institniu urn programa de desligamento voluntiirio, objetivando conseguir a dispensa de cerca de 15.000 servidores, de urn total de 117.000.
Para tauto, aquela empresa coloca it disposi~ dos funcioniirios considerados "eleglveis", ou seja, abrangidos pelas condi~O
es definidas no ja mencionado prOgrama' determinadas vantagens
pecuniiirias urn pouco superiores aquelas ja defInidas pela legisla~ao trabalhista, no caso - que, aliiis, e 0 mesmo do programa - de
demissOes semjusta causa. Tais vautagens, como, de resto, as condi~Oes de, digamos, "elegibilidade", estiio defmidas na cartilha que
anexamos apresente proposi~.
Ademais dos premios em dinheiro, 0 Bauco do Brasil estii
criando, em seus centros de treinamento de pessoal (CEFOR), que
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sao em nUmero de 17, espalhados por tOOo 0 Pais, uma sene de seminArios e de CUISOS que deveriam servir de orie~ aqueles
servidores que, abrangidos pelo programa e, portanto, com pelo
menos 12 anos de servi~ prestados a empresa, entendam, de alguma maneira, ser vantajoso abandona-la (tamMm anexado).
Niio estamos entre aqueles que negam, liminarmente, a necessidade de 0 Banco do Brasil realizar alguns ajlstes em seus
quadros funcionais, diante, sobretudo, das condirt3es de mercado
em que passou a atuar, condi~s que, lamentavelmente, estiio reduzindo aquelas fun~i'ies de carater social que tanto enobreciam 0
maior banco brasileiro. Queremos entender, no entanto, que questOes da esp6cie deveriio ser melhor e mais amplamente debatidas
em f6rum proprio, no Congresso, quando se estudar e se defmir a
regulamenta~ do sistema fmanceiro nacional.
Sucede, no entanto, que niio podemos admitir - e, com isso,
nada mais fazemos seniio ecoar uma miIfade de protestos que temos recebido de tod~ 0 Pais, protestos que, diga-se de passagem,
niio tern sido formulados apenas por servidores do Banco, entre os
quais me incluo, mas, ainda, por segmentos bastante representativos de nossas comunidades - niio admitiremos, permito-me
repetir, que tudo se f~ da forma a~ como se pretende. E
nada pode melhor representar tanto a~ento que este dado: as
cartilhas que defmiram 0 projeto co~ a ser distriruidas
para todas as mais de 4.000 agancias do BB a partir do dia 3 deste
mes de julho, estando os funcionArios obrigados a decidir ate, no
maximo, 0 dia 14 deste mesmo meso Ate amanhii, melhor dizendo.
Os Senhores Membros desta Comisslio Representativa poderiio concordar quando afmno niio ser uma decisiio facil. Basta
imaginar que um servidor, com 20 anOB de seguidos trabalhos
Aquele Banco, tern que decidir, em tempo assim tiio reduzido, se
tem ou niio condi~s de, juntamente com sua familia, dar inicio a
uma nova vida, uma nova profissao. Mais, aincla: e uma decisao
sem retorno, ja que a demisslio implica a imediata cessa~o do
contrato de trabalho. Perdem-se valores materiais e sociais, mas,
fundamentalmente, perde-se, a meio dessa refrega, toda a estrutura
de uma cultura tecnica que aqueles servidores viemm montando e
enriquecendo ao longo de mais de um seculo.
Se outra falha de relevo quisessemos acrescentar, esta nos
parece emblemauca da forma autoritaria e imperial com que se
pretende resolver a questiio - os custos de um grande banco oficial
- que niio decorrem desta ou daquela conjuntura, mas de urn somat6rio de fazeres e desfazeres, ano ap6s ano, diretoria ap6s diretoria e que, exatamente por isso, niio se conseguira resolver num
atimo. E. essa falba reside exatamente no fato de que, em nenhum
momento da elabor~ do plano, os pr6prios funciaWios - mais
objeto que sujeito daquele programa - fOOlID consu1tados, pIderam,
pelo menos, acrescentar ideias que por certo tem sobre a materia.
Mais graves que tudo e que a progra~, desde que elaborada e durante seu acompanhamento, foi montada por uma empresa estrangeira, contratada, segundo estamos infonnados, sem a
devida lici~ao. Este descaminho, alias, nos obrigoo a levar a Procuradoria-Geral da Repiblica uma representa~o no sentido de
que se examinassem, a uma s6 vez, os motivos de tal contra~
considerada irregular e, ultimo mas niio menos importante, as razOOs de todo tipo que levoo 0 Banco do Brasil a acatar tal programa~o extraordinaria. Ou, melhor dizendo, excentrica.
Por estas razi'ies, e reafnmando nossa posi~ no sentido de
admitir venha 0 Banco do Brasil a refonnular sua politica de pessoal em atendimento a modifica~s de estrutura funcional e outras, mas niio podendo aceitar que tais modifica~s se fa~ ao
arrepio da lei e dos conceitos de administra~o que entendemos Ielevantes, por niio aceitar, ainda, que medida de tal profundidade,
capaz de reverter expectativas, sonhos, esperan~s de milhares e

milhares de profissionais que, por quase uma vida inteira se dedicaram a servir ao Banco, ao Pais, comunidade a comunidade, vimos solicitar a meus Ilustres Pares que ooem apoio a esta nossa
proposi~, para que se possa, assim, rediscutir um programa que,
por sua magnitude, ja deveria ter sido melhor e mais profundamente analisado.
Sala das Sessi'ies, 1° de jllho de 1995. - Deputado Augusto

Carvalho.
(Comissao Representativa do Congresso Nadonal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2, DE 1995-CR

o Congresso Nacional, no uso de suas atribui~s constitucionais, decreta:
Art. 1° E proibida a flXa~o de prazo de o~o por desligamento voluntario de empregados do Banco do Brasil S.A., no
bito do Programa de Desligamento Voluntario.
'
.
Art. 2° E proibida demisslio de empregado do Banco do
Brasil S.A, a niio ser em cararer voluntario ou de acordo com as
nonnas e regulamentos intemos daquela institui~, notadamente
o Regu1amento de Pessoal.
Art. 3° Este decreta entra em vigor na data de sua pIbli~.
Art. 4° Revogam-se as disposi~s em cootrario.
Sala das Sessi'ies, 19 de julho de 1995. - Severia,no Alves.

am-

o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Os projetos lidos
vao apIblica~o.
Sobre a mesa, requerimentos que seriio lidos pelo Sr. 1° Secretario em exeIdcio, Senador Renan Calheiros.
Sao lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° W5-CR

SoHcita

inrorm~es

do Senhor Ministro de

Estado cIa Marinha.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui~o Federal, e
art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelencia seja encaminhado ao Ministerio da Marinha 0 seguinte pedido
de infonna~s:
o sistema portuano brasileiro e composto de 35 portos maritimos, organizados e de uso publico. E fonnado tamMm por expressivo m1mero de tenninais de uso privativo, cerea de 500. 0
sistema de transporte hidroviario interior, muito incipiente no Brasil, apesar de sua grande potencialidade, possui urn incontavel nUmero de instal~Oes portuanas rudimentares situadas ao longo de
cerca de 30 mil quilometros das margens das vias navegaveis brasileiras, dos quais 12 ja slio considerados organizados.
Os 35 portos madtimos, por onde transitam mais de 90% do
comercio internacional brasileiro. slio administrados por empresas
de economia mista, onde 0 Governo Federal tem particip~
acionAria superior a 90%, por Governos Estaduais e por concessi>es a iniciativa privada, como 0 Porto de Imbituba - SC.
Em fun~o desta importfulcia representada pelos portos e da
necessidade de mode~ requerida por esta situ~, sem desemprego, visando a integra~o do setor privado com 0 conjunto
dos trabalhadores e a flID de promover um novo emagio de eficiencia e competitividade, pergunta-se:
1) Qual a politica Msica do GEMPO sobre a mode~
dos portos brasileiros?
2) Quais as metas centrais de trabalbo do GEMPO a curto,
memo e loogo prazo?
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3) Quais as medidas ja discutidas, sobre a efetiva ap~ da
Lei nO 8.63CY93, especialmente no que se refere aos CAP's e
OGMO?
4) Quais os prazos estabelecidos para a discussao'interna e
elabora~o de propostas do GEMPO, bern como os prazos para
sua implementa~o?
5) ,Qqais outI9~ aspectos abordados nas di,scuss5es do
GEMPO a respeito da modemiza~o dos portos?
Sala das Sess5es, 19 de julho de 1995. - Deputada Telma
de Souza.
REQUERIMENTO N° 2, DE 1995 - CR
Solicita informa~es ao Sr. Ministro das Minas
e Energia a respeito do acordo entre as estatais petroliferas do Brasil e da Venezuela, para constituir
uma nova empresa, a Petroamerica.
Seilhor Presidente,
Requeiro a V. Ex·, com base no art. 50, Paragrafo 2° da
Constitui~o Federal e Arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da
Camara dos DepItados que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao
Sr. Ministro das Minas e Energia infonnarr5es a respeito do acordo, veiculado pela imprensa, entre as estatais petrolIferas do Brasil
e da Venezuela - Petrobras e Petr6leo de Venezuela SA.
(PDVSA) - pm:a constituir, uma nova empresa, a Petroam6rica;
a) qual 0 capital da nova empresa;
b ).como se dara a composi~o acionana da mesma;
c) qual 0 objetivo da constitui~ da empresa;
d) onde ela devera atuar e em quais areas;
e) qual 0 origem dos recursos da Petrobras para investir na
constitui~ dessa empresa;
f) qual 0 ''proveito tecnico, politico e comercial disso",
como aflIDlOU 0 Presidente da Petrobras, Dr. Joel Renn6, com esta
parceria?
g) Nos enviar c6pia de toda documenta~o relativa a esse
acordo.
Sala das SessOes, 19 de julho de 1995. - Deputado Luciano Zica.
REQUERIMENTO N° 3, DE 1995 - CR
Solicita informa~es ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito da troca de TItulos Federals sadios por
Titulos Municipais pobres entre 0 Governo Federal e
a Prefeitura Municipal de Sao Paulo.
Senhor Presidente da Comissao Representativa do Congresso Nacional:
Requeiro a V. Ex·, com base no § 2° do art. 50 da Constitui~o Federal e na fonna dos arts. 115 e 116 do Regimento Intemo
que seja encaminhando ao Sr. Ministro da Fazenda 0 seguinte pedido de informarr5es:
A imprensa divulgou, neste ultimo flm de semana, nota registrando que a Unffio realizou uma troca de Titulos Federais "sadios" por Titulos podres da Prefeitura Municipal de Silo Paulo. Segundo a nota publicada esta oper~ evitaria a insolvencia daquela prefeitura e teria sido 0 pre~ cobrado pelo PPR para dar apoio
ao Govemo Federal no Congresso Nacional. Considerando que as
condit;:Oes de tal transa~o nao foram suflcientemente detalhadas,
julgamos necessario contar com os seguintes esclarecimentos:
1) qual 0 valor em Real da transa~o efetuada entre a Prefeitura Municipal de Sao Paulo e a Uniao Federal;
2) qual a data em que foi realizada a troca dos titulos;
3) quais as garantias obtidas pela Unffio de que recebera os
valores envolvidos nesta opera~o;
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4) a opera~o esta condicionada
Particip~ dos Municlpios (FPM)?

ao !>loqueio do Fundo de

5) qual 0 indice de ~o destes Titulos;
6) quais as caractensticas destes Tftulos com 'referencia a
taxas e prazo; e
7) quais sao os credores destes Titulos.
Sala das Sess5es, 19 de julho de 1995. - Deputado Arlindo
Chinaglia.
REQUERIMENTO N° 4, DE 1995 - CR
Senhor Presidente,
Nos tennos do artigo 50, paragrafo 2° da Constituit;:ao Federal e do artigo 116 do Regimento Intemo da Camara dos Deputados, venho requerer a Vossa Excelencia que seja encaminhado ao
Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Administrayao Federal e Refonna do Estado, Sr. Bresser Pereira, 0 pedido das seguintes inf~:
1 - Os concursos pUblicos federais realizados anteriores publi~ do Decreta nO 1.368, de 12 de janeiro de 1995, teriam validade partir de sua ~ OIl a partir de sua homologa~ pelo 6rgao competente respectiva publi~ no Diano OficiaI da Uniiio?
2 - A contagem do periodo durante a vigencia da proibi~o
de contrata~o pelas instituirr5es federais sera descontada para
efeito de validade do concurso?
3 - Quais os criterios defmidos por essa Secretaria para permitir as contratay5es em caso Excepcional que menciona 0 Decreto nO 1.452, de 11 de abril de 1995?
Sala das SessOes, 19 de julho de 1995. ~ Deputado Joao
Fassarella.

a

a

e

REQUERIMENTO N° 5, DE 1995 - CR
Solicita informa~ ao Ministro de Estado da
Fazenda acerca do Fechamento de Agendas e 0 Programa de Desligamento Volunt8rio do Banco do Brasil.
Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelencia, com base no artigo 50 da
Constitui~o Federal e na forma dos artigos 24, inciso V e paragrafo 2°, e 115, inciso I, do Regimento Intemo, seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 0 seguinte pedido de infonnay5es:
Estiio sendo divulgadas informa~ sobre 0 Fechamento de
Agencias do Banco do Brasil e tambem sobre 0 Programa de Desligamento Voluntarlo objetivando a redu~o de seu quadro de pessoal. Como nao foi divulgado nenhum estudo tecmco que justillque tais medidas alem de um plano de metas, julgamos necessario
contar com os seguintes esc1arecimentos:
a) Qual os crit6rios tecnico utilizados para fechamento das
agencias, especillcar cada uma de1as;
b) Quais os criterios defmidos que conc1uiram pela viabilidade das agencias que nao estiio no plano para serem fechadas;
c) Quais os criterios utilizados para 0 estabelecimento da
meta para 0 desligamento voluntario, especillcar setor por setor;
d) Qual 0 procedimento do BB no caso de nao a1canyar a
meta planeja de desligamento voluntario;
e) Qual 0 procedimento se 0 nUmero de pedidos de desligamento voluntarlo ultrapassar a meta estabelecida dentro de cada setor;
f) Qual 0 custo para 0 Banco do Brasil para implementat;:ao
do Programa de Desligamento Voluntarlo;
g) Qual a Empresa que presta servit;:o de consultoria e transferencia de tecnologia na
de recursos humanos para implanta~o do Programa de Desligamento Voluntarlo.
Sala das SessOes, 19 de julho de 1995. - Deputado Jaques
Wagner.

area
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REQUERIMENTO N° 6, DE 1995 - CN
Solicita inform~ aos Srs. Ministros de Estado da Fazenda e do Trabalho sobre a Medida ProvisOria nO 1.053, de 30 de junho de 1995.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui,.ao Federal, e
no art. lIS, inciso I do Regimento Intemo, solicito a Yossa Excelencia seja encaminhado aos Srs. Ministros de Estado da Fazenda
e do Trabalho Pedido de InfOI'lllll9Oes relativamente ao conteudo
dos dispositivos da Medida JIOvis6ria n° 1.053, de 30 de junho de
1995, e criterios adotados prra a sua fOCIl1llla,.ao, nos seguintes teunos:
a) Por que na Medida Provis6ria, anunciada com 0 objetivo
de desindexar a economia, somente foram desindexados, de fato,
os salanos dos trabaJhadores, conf01me se depreende dos arts. 4°
5°,6°, 8°,9°, 11, 13 e IS?
'
b) Se a Medida Provis6ria tinha, como objetivo, desindexar
a economia, porque foram mantidas as regras especlficas em vigor
relativas as opera~s fmanceiras, conforme disposto no art. 4D?
c) Por que foi adotado 0 INPC como illdice substitutivo do
IPC-r para corrigir as conlrirui~5es para a previdencia, e niio foi 0
mesmo illdice adotado para substituir 0 IPC-r para efeito de reajuste dos beneficios previdencilirios e para os salanos dos trabaJhadores em geral?
d) Por que, no art. 11, foi determinado que seja solicitada
"obrigatoriamente", antes do ajuizamento do dissidio coletivo, ~
designa,.ao de mediador pelo Ministerio do Trabalho, se na Gonstitui,.ao Federal esta assegurado 0 principio da livre negocia,.ao,
sem a interferencia do Poder PUblico?
e) Qual 0 critcSrios a ser adotado para aferir se, nas decisOes
que puserem fun a dissfdio, as mesmas atenderOO aos requisitos de
''traduzir a justa composi~lio do conflito de interesse das partes" e
"guardar adequa,.ao com 0 interesse da coletividade", previstos no
art. 12, § 1D?
f) Se 0 Govemo prega, nos teIDlos do que diz 0 art. lOa livre negocia,.ao, qual a motiv~lio para que seja vedada, pelo art.
13, a livre negocia,.ao entre as partes, por meio da proibi,.ao da
concessao de produtividade ou aumento real niio amparado em indicadores objetivos, aferidos por empresa e da estipula,.ao OIl flxa~ao de c.Iausula de reajIste vinculada a illdice de p~s?
g) Qual 0 criterio considerado para julgar os indicadores
objetivos aferidos por empresa, a que se refere 0 art. 13,m
h) Por que, sendo a negoc~lio, as antecip~Oes OIl aumentos concedidos no perl'odo anterior a re vislio devem ser obrigatoriamente deduzidas (art. 13 paragrafo Unico)?
i) Qual 0 objetivo de conceder-se ao Presidente do TST 0
poder de sustar as decis5es das instancias inferiores em dissldios
coletivos, mediante simples despacho?
j) Por que foram revogados os §§ 1° e 2° do art. 1° da Lei nO
8542, que asseguram ao trabaJhador a integra~ ao contrato individual das c.Iausulas sociais e econ8micas dos acordos e contratos
coletivos ate que novo acordo, conven~OO ou contrato venha a ser
celebrado, garantia que ate mesmo na ditadura militar estava assegurada, sem que jamais tenha sido questionada pelos empregadores?
Justifica~o

as questionamentos acima visam esclarecer os motivos pelos quais 0 Governo Fernando Henrique Cardoso adotou medidas
prejIdiciais ao~ trabalhadores em uma epoca de recessOO. desemprego e juros altos, em que, procura, simultaneamente, refrear 0
consumo, 0 que fatalmente produzira um agravamento do arrocho
salarial e do desemprego.
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Todos os paises que adotaram a desindexa,.ao 0 f:tZeram em
momento em que a infla,.ao estava em nlveis abaixo de dois digitos. No Brasil, a infla,.ao acumulada em 12 meses ainda esta acima
de 30%. Como disse recentemente Roberto Confalonieri, membro
do ConseJho Nacional de Economia do govemo Italiano com infla,.ao acima de 20% a desindexca,.ao trara perdas irrep~veis aos
trabalhadores. A desindexa~ somente seria possivel se a ~
anual fosse menor do que 15%, e assim mesmo os trabalhadores
sofreriam perdas. Na Itilla, 0 gatilho foi extinto apenas quando a
infl~OO baixou para 8,5% ao ano. Nestas bases, tamb6m nos estarlamOS de acordo em adotar a desindexa~ para os salanos e adotar totalmente a livre negocia~.
Sala das SessOes, 19 de juJho de 1995. - Deputado Paulo
Paim.

REQUERIMENTO N° 7, DE 1995 - CR
Senhor Presidente!
a Sr. Presldente da RepUblica editou e fez publicar no Dillrio Oficial da Unilio do dia 1°-7-95, a Medida Provis6ria nO 1.053,
de 30 de junho de 1995, dispondo sobre a desindex~ da economia.
A pretexto de libertar a economia da pmtica de corre,.ao
monetaria, identilicado como mecanismo nefasto ao combate do
processo inflacionlirio, a desindexa,.ao proposta deixou ao relento
os setores mais fracos e desassistidos da sociedade, especialmente
os assalariados e inquilinos e, no primeiro caso, os pertencentes as
categorias mais fracas ou desorganizadas.
,
Trata-se, indubitavelmente, da medida mais polemica adotada pela equipe econBmica na administra,.ao do Plano Real ate 0
presente momento, interferindo na vida de todos os cidadaos de
maneira brutal.
A livre negoci~OO salarial, num quadro de crise e de recessOO, lan~ os trabaJhadores na arena dos le5es e ao completo desabrigo das mais elementares regras para a manuten~ do poder
aquisitivo dos seus sallirios.
~te.o exposto e, com fundamento nos artigos 50 e 58, § 4°
da Constitul,.aO Federal e 24, IV e VII do Regimento Intemo da
Camara dos Deputados, solicitamos a Yossa Excelencia 0 envio
do presente requerimento a Comissao Representativa do Congresso Nacional para:
1. convocar os Senhores Ministros Pedro Malan, da Fazenda, e Paulo Paiva, do Trabalho, para comparecerem nos dias 11,
12 e 13 de julho de 1995, em horanos a serem determinados, perante aquela ComissOO com 0 objetivo de debaterem as medidas
contidas na Medida Provis6ria nO 1.053/95 com os parlamentares e
os setores da sociedade interessados;
2. com 0 mesmo objetivo e na mesma data, convidar as entidades abaixo relacionadas a comparecerem perante 0 mesmo 6rgoo do Congresso Nacional:
- Central Vnica dos TrabaJhadores - CUT;
- Central Geral dos Trabalhadores - CGT;
- Confedera,.ao Geral dos Trabalhadores - CGT;
- Central FOl\!li Sindical- FS;
- Federa,.ao das IndUstrias do Estado de Slio Paulo FIESP;
- Confedera,.ao Nacional da IndUstria - CN!;
- Confedera,.ao NacionaI da Agricultura - CNA;
- Federa,.ao Brasileira de Bancos - FEBRABAN.
A prom~OO de tal evento justiflca-se, alem do mais, pela
possibilidade de se construir uma proposta de concilia,.ao ou alternativa de consenso entre os vanos setores interessados, a cerca das
matcSrias tratadas na Medida Provis6ria em debate.
Sala das sess5es, 3 de juJho de 1995. - Deputado Paulo
Paim.
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REQUERIMENTO N° 8, DE 1995 - CR
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Oficio n° 1.027 GM'MfB

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, a convoca¥ao do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a fim de prestar, perante a
Comissao Representativa do Congresso Nacional, depoimento
sobre as,demissOes de servidores anunciados pelo Banco do BrasilS.A•.
. ~ala das SessOes, 19 de julho de 1995. - Antonio Carlos
Valadares.
REQUERIMENTO N° 9, DE 1995 - CR
Solicita seja convocado 0 Sr. Ministro das Mi·
nas e Energia, a fim de prestar esclarecimentos sobre
o acordo celebrado entre as estatais petro1lferas do
BrasH e da Venezuela, para constituir uma nova empresa, a Petroamerica.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex', com base no Art. 50, paragrafo 1° da
Constitui¥ao Federal e Art. 219, paragrafo 1° do Regimento Intemo da Camara dos Deputados, que ouvido 0 Plenario, se digne adotar providencias necessanas a convoca¥lio do Ministro
de Minas e Energia, Sr. Raimundo Mendes de Brito, para comparecer ao Plenano da Comissao de Minas e Energia a
de
prestar esclarecimentos sobre 0 acordo celebrado entre as estatais
petrolfferas do Brasil e da Venezuela - Petrobras e Petr6leo de Venezuela S.A. (PDVSA) - conforme veiculado pela imprensa, para
constituir uma nova empresa, a Petroamerica.
Sala das SessOes, 19 de julho de 1995. - Deputado Luciano
Zica.

ron

o

SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Os requerimentos
lidos vao apublica¥lio.
A Presidencia designa como Relatores dos requerimentos
. de informa¥li0 os nobres Senadores Lauro Campos, Carlos Patroclnio e 0 nobre Deputado OOOrio Adriano, que emitirao os seUS pareceres oportunamente.
Os requerimentos de convoca¥lio de Ministros de Estado serao incluidos em Ordem do Dia oportunamente.
A Presidencia informa ao Plenano que, com referencia ao
convite aos Srs. Ministros do Trabalbo e da Fazenda, entrou em
contato telefOnico com S. Ex· tendo recebido, em decorrencia, os
expedientes que serao lidos pelo Sr. 1° Secret3.rlo em exercicio,
Senador Renan Calbeiros.
Sao lidos os seguintes:
AVISO N° 594IMF
Brasilia, 19 de julho de 1995
Senhor Senador,
Reporto-me ao convite para comparecer a Comissao
Representativa do Congresso Nacional, no Gabinete da Presidencia dessa nobre Casa, nesta semana, para discutir aspectos
relacionados a Medida Provis6ria que trata da desindexa¥lio da
economia.
A prop6sito, lamento informar que, olio obstante 0 meu interesse em atender tao honroso convite, compromissos anteriormente assumidos impedem 0 meu comparecimento, no penodo indicado. Assim, coloco a Assessoria Parlamentar deste Gabinete a
disposi¥lio de Vossa ExceIencia, para, oportunamente, agendar 0
referido encontro.
Atenciosamente, - Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.

Brasilia, 17 de julho de 1995
Senhor Senador,
E com muita honra que recebi, por telefone, 0 convite para
comparecer no Congresso Nacional com 0 objetivo de discutir a
Medida Provis6ria 1053/95, que disp5e sobre a complementa¥lio
do Plano Real.
Gostaria de estabelecer, conjuntamente com a 1ideran~ do
Congresso Nacional, a data mais adequada que concilie nossas
disponibilidades de tempo.
Valbo-me da oportunidade para realnmar minha disposi¥ao
a sempre estar presente no Congresso Nacional para discutir e informar sobre matenas de interesse nacional, relativas aPasta que ocupo.
Atenciosamente, - Paulo Paim, Ministro de Estado do Trabalbo.

o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em aten¥ao aos
referidos oficios, esta Presidencia en.tram em contato com as Lideran¥a8 da Casa, no sentido do estabelecimento de data e hor3rio para a
reuniao de trabalho dos Srs. Parlamentares com os Srs. Ministros.
Com rela¥lio aos requerimentos de convoca¥lio, a Presidencia infonna, preliminarmente, que, na tarde da manha,
ISh, havera uma nova reumao desta Comissao Representativa do Congresso Nacional, que sera oportunamente convocada.
A Presidencia recebeu do Deputado Paulo Bernardo expediente requerendo providencias do Congresso Nacional em rela¥ao
ao Programa de Demiss5es Volunt3.rlos do Banco do Brasil.
Solicito ao nobre Deputado Paulo Bernardo que formalize
as proposi¥5es regimentais necessanos para aquilo que objetiva.

as

E0 seguinte 0 expediente recebido:
S6mula: Requer providencias do Congresso Nacional em
rela¥lio ao Programa de Demiss5es VoIuntarias do Banco do Brasil
Senhor Presidente,
A diretoria do Banco do Brasil iniciou h3. duas semanas um
processo denominado de "Programa de Demiss5es Volunt3.rlas". 0
objetivo do programa e alcan¥ar a adesao de 16.500 funcionanos,
em um universo de 56.000 pessoas. Em seguida, a diretoria anunciou 0 fechamento de 103 agencias em todo 0 Pais alem da diminui¥lio radical do numero de funcionanos por agencias.
Alguns problemas e incorre¥5es sao constatadas, a saber: as
medidas nao levam em conta as desigualdades regionais, ignoram
os diferentes estagios de informatiza¥ao das agencias, desconsideram milhares de horas suplementares trabalhadas e olio remuneradas, devidamente autuadas pelas DRT, olio tem flexibilidade, gerando protestos, de gerentes e superintendentes, dentre outras.
As conseqiiencias das medidas sao dr.isticas. Para a sociedade" M uma descaracteriza¥lio da fun¥lio social do Banco do
Brasil, uma queda da capacidade operacional das agencias, diminui¥lio na qualidade do atendimento da empresa, alem de prejuizos
para 0 proprio Govemo Federal em fun¥ao do acompanhamento
da saCra agricola e da propria presta¥lio de servi¥Qs, vista a baixa
capacidade operacional das agencias. Para 0 ambito intemo do
Banco, os resultados apontamm para a inviabiliza¥lio de funcionamento das dependencias com a redu¥lio de funcionanos, para a
desmobiliza¥ao de quadros especializados, para a supressao da poUtica de recursos humanos da Empresa e, 0 que e pior, 0 drama
humano, que ja resultou em 13 suicldios, tal e 0 desespero dos
funcionanos que dedicaram ao Banco toda uma vida e, agora, sentem-se descartaveis para a Institui¥lio.
Em razao desta situa¥ao, e com vista a solucionar 0 problema apresentado, Requeiro, com base nos tennos da Resolu¥ao
3/90-CN, 0 seguinte:
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1. Solicite-se infonnactio escrita aos Ministros da Fazenda,
do PIanejamento e da Agricultura, sobre a adequactio do mencionado programa a polltica oficial de atuactio dos bancos pUblicos e
posicionamento a respeito da situactio do Banco do Brasil, inclusive sobre as novas dota~s de agencias, com conseqiiencias em
suas respectivas areas.
2. Solicite-se a sustenta~o imediata das a~ da Diretoria
do Banco relativas a diminuictio de sua capacidade operacional,
ate que haja um posicionamento do Poder Legislativo quanto a sua
conveni~ncia para a sociedade ocasileira.
3. Solicite-se a aprec~ tecmca do Tribunal de Contas da
Dmao acerca do Programa e das demais medidas aqui descritas.
4. Seja comunicada a Procuradoria-Geral da Republica,
para que analise 0 tema sob a 6tica dos interesses pUblicos.
5. Que 0 Congresso Nacional de ciencia ao Excelentissimo
Senhor Presidente da Republica a prop6sito das preocupa~5es aqui
elencadas.
6. Determine-se a distribuictio de c6pias do presente aos
memocos do Congresso Nacional a flID de que todos conh~ os
problemas que envolvem 0 Banco do Brasil.
Sala das SessOes, 19 de julho de 1995. - Paulo Bernardo,
Deputado

o

SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Se algum dos Srs.
Parlamentares presentes quiser fazer uso da palavra, a Presidencia
deseja abrir esp~o para tanto. (pausa.)
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.
o SR. PAULO P AIM (PT - RS. Sem revisio do orador.)Sr. Presidente desta Comissao, Senador Odacir Soares; Srs. Senadores e Srs. Deputados, exatamente no dia 13 de julho encaminhamos, para que fosse posto em debate na Comissao Representativa
do Congresso Nacional, a convoc~ao dos Ministros do Trabalho e
daFazenda.
Na primeira semana do recesso de julho esta Comissao
Representativa - niio entendemos por que - simplesmente niio se
renniu. Entramos em contato com 0 Presidente do Congresso Nacional, Senador Jose Samey, que estava no Maranhao, e S. Ex' nos
disse que 0 Senador TeotOnio Vilela Filho responderia pela Casa
naquele perlodo.
Conversamos com 0 Senador TeotOnio Vilela Filho e ficou
acertado que 0 Senador Julio Campos responderia pelos trabalhos
da Comissao na semana subseqiiente. A Comissao Representativa
rennin-se, na ultima quarta-feira, sob a Presid~ncia do Senador Julio Campos, no Plenano do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados, ficou acertado que, a partir daquela renniiio realizada com quorum, 0 Senador Julio Campos convocaria uma pr6xima para 0 dia 18 de julho,
te~a-feira, para deliberarmos sobre a convocactio ou niio dos Ministros. Mediante entendimento de todos os Senadores e Deputados presentes, 0 Presidente em exercicio do Senado convidaria os
Ministros do Trabalho e da Fazenda para uma conversa sobre a situactio do Banco do Brasil e da medida provis6ria que desindexou
somente 0 salmo do trabalhador, esse encontro serm reaIizado ontern, dia 18.
Para surpresa nossa, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Congressistas, na te~a-feira que passou nada acontecen. Nem a Comissao
Representativa nem os Ministros foram convocados. Viajamos
para os nossos Estados, retomamos na ter~-feira, e constatamos
que S. Ex's nao se fizeram presentes.
Mas 0 registro que quero fazer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Congressistas, e 0 seguinte: ambos os Ministros, tanto ontem
quanto hoje, escreveram para esta Comissao Representativa pedin-
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do que se agendasse, com sua assessoria, uma data para que aqui
comparecessem, pois estariam dispostos a debater a questiio do
Banco do Brasil. da medida provis6ria, e, ate mesmo da agricultura.
A solic~o que fa~ a V. Ex" e no sentido de que, mediante a_l!rg~~ia dos fatos em debate neste momento, fa~ contato
com a assessona dos- Ministros e marque, hoje anoite 00, no mais
tardar, amanha de manha, a vinda de S. Ex·s a esta Comissao para
debaterem com os Deputados e Senadores que estao em Brasilia
sobre a medida provis6ria dos salmos, 0 problema do Banco do
Brasil e os ootros assuntos que estiio em pauta.
Estamos chegando ao flID. do recesso par1amentar, e a C0missao Representativa niio se rennin com quorum uma unica vez.
Nao podemos passar a impressao sociedade de que esta Comissao e s6 pro-fonna. Espero que niio. Respeito todos os Deputados
e Senadores que estao aqui, e por isso apelo para V. Ex's no sentido de que fa~s uma reuniiio para discutirmos esse assunto, se
necessario ate mesmo hoje noite, ou, no mais tardar, amanha de
manha; e, se houver quorum amanha a tarde - do que duvidamos
muito, conhecendo a regra da Casa - fa~-se a vot~ao da convocactio oficial dos Ministros.
Quero explorar estes meus cinco minutos, Sr. Presidente,
para ressaltar a seria disposictio dos Ministros de aqui comparecerem para debater informahnente conosco essas quest5es, 0 que
vejo ate com satisfa~o.
Sr. Presidente,.iii que, como comprova 0 oilcio lido pelo Sr.
Secretario, os Ministros estao dispostos a debater 0 assunto, pergunto a V. Ex' se a propria asses soria da Comissao Representativa
nao poderia fazer contato com os dois Ministros, para verificar a
possibilidade de nos rennirmos hoje OIl - quem sabe? - amanha, a
flID de debatermos essa medida que, no meu entendimento, e inexplicavel e inaplicavel. Nao gostaria de ter a impressao de que os
Ministros niio querem debater OIl dia10gar conosco sobre 0 assunto.
Era 0 que tinha a dizer.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Presidencia deseja prestar alguns esclarecimentos sobre essa questao.
Temos duas situa~s diferentes. Em um dos requerimentos, sao convidados os Ministros da Fazenda e do Trabalho para
comparecer perante esta Comissao Representativa. 0 Senador Julio Campos, na Presidencia desta Comissao, encaminhou, em atendimento a esse requerimento, 0 seguinte telex aos dois Ministros:

a

a

''Em nome da Comissao Representativa do Congresso Nacional, convido V. Exa para reuniiio de trabalho no gabinete da Presidencia do Senado Federal, na
proxima semana, em data a ser marcada por V. Ex', a
partir do perlodo vespertino de ter~-feira.
Aguardando comunic~o a esse respeito, despe~o-me, atenciosamente,
Senador Julio Campos, Presidente em exercicio
do Congresso Nacional."
Em decorrencia desse telex, S. Ex's 0 Sr. Ministro do Trabalho Paulo Paiva e 0 Sr. Ministro da Fazenda Pedro Malan comunicaram ao Congresso Nacional que tinham compromissos agendados anteriormente, encontrando-se impossibilitados de atender a
esse convite.
Em outro requerimento, pede-se a convoca~o desses dois
Ministros e de outras autoridades federais. A Presidencia vai incluir essas materias e esses requerimentos na Ordem do Dia da
reuniiio de amanha, a ser convocada para as 15h. Ficam, portanto,
sujeitos adeliberactio do Plenano ambos os requerimentos.
Eram estes os esclarecimentos que a Presidencia tinha a
prestar ao Deputado Paulo Paim.
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o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a paJavra ao De~tado Severiano Alves, que diSpOl'8. de cinco minutos
para expor seu entendimento a respeito das materias em debate.
o SR. SEVERIANO ALVES (PDT - BA. Sem revisio do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados, desejo
tecer uma consider~ a respeito da linha de pensamento do Deputado PauloPaim.
N6s, que sacrificamos' 0 nosso periodo de descanso e fomos
eleitos pelos nossos pares para representar 0 Brasil no Congresso
Nacional, durante 0 recesso, ficamos, na verdade, urn pouco decepcionados. Sou Deputado de primeiro mandato e, com 0 entusiasmo de servir ao nosso Pais, pennaneci aqui com 0 prop6sito de
trabalhar.
Ora, estamos diante de uma seria crise, com as demiss5es
no Banco do Brasil, a questao das medidas provis6rias, que mexem com todo 0 sistema econl>mico-fmanceiro do Pais, bem como
a falencia· da agricu1tura, estando a· Esplanada dos Ministerios repleta de caminh5es, tratores e representantes de todos os sindicatos da agricultura nacional.
Niio temos com quem falar sobre esses problemas. 0 Regimento Interno e muito claro: compete a esta Comissoo discutir
qualquer assunto referente aos interesses do Pais, oll qualquer ato
do Poder Executivo. Ora, a medida provis6ria e um ato que mexe
com toda a N~. E niio estamos aqui para discutir? Sim, embora
sem quorum, nas duas reuniOes que fizemos. Na verdade, niio e
preciso haver convoc~. Esta Comissoo deveria funcionar como
o Congresso Nacional funciona, toda semana, porque sua instala~o ja se deu no dia das elei~ dos Srs. Senadores e De~tados;
portanto, niio precisaria mais de convoca~o para instalar-se.
Ora, os Srs. Ministros justificaram as suas ausencias. FmstrOll-nos esse fato, porque niio temos mais tempo para debater,
pois 0 Congresso Nacional reiniciara os seus trabalhos a partir do
dia 1°, contando com que jii estivessemos tambem, como representantes da sociedade, pelo menos discutindo a situ~, para informar aos Parlamentares que viio assumir oll reassumir os seus
mandatos, a partir do flDl do recesso, 0 que ficou acertado.
Esta e a primeira considera~. Trago outra, com rel~ as
demissOes do Banco do Brasil.
Meu partido, 0 PDT, recomendou-nos que adotiissemos alguma providencia contra as demissOes. Fizemos uma representa~o junto ao Tribunal de Contas da UniOO, que consiste em
uma auditoria junto ao Banco do Brasil, porque as demissOes niio
estavam seguindo criterios claros. 0 processo demissioniirio no
Banco do Brasil niio estava e niio estii sendo claro; fere; inclusive,
principios constitucionais, como, por exemplo, 0 da economicidade. NOO ficou provado que a partir daf 0 Banco traria vantagens
para 0 Tesouro Nacional, ou para a Unilio, com essas demissOes,
como tambem niio se esclareceu questiio social dos funcioniirios
do Banco do Brasil Diretamente, sOO 16500 demitidos; indiretamente, 80.000 pessoas, familiares dos demitidos, ficam desassistidas.
o Tribunal acatou, a exemplo de outro pedido semelhante,
do Deputado Augusto Carvalho, 0 nosso pedido de represe~OO,
consistente em auditoria, e tambem, de oficio, 0 proprio Tribunal
jii havia determinado, por intermOOio de sua Secretaria de Controle
Extemo, dada a gravidade do problema social, uma ~ no
Banco do Brasil. Com base nisto e em argumento forte, 0 Sindicato dos Banciirios de BrasHia entrou com uma ~, e obteve uma
liminar na Justi~, mandando sustarem-se as demiss5es ate que 0
Tritunal fizesse a verdadeira inspe'tiio, que consiste em auditoria
contiibil, fmanceira, econl>mica, e ate mesmo patrimonial do Banco, e as demiss5es foram suspensas. Em consequencia de recurso
impetrado, como soubemos, essa liminar perdeu efeito e 0 processo demissioniirio foi reaberto.
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Ora, Sr. Presidente, causa-nos especie 0 modo como isso
estii sendo feito, inclusive porque h8. ame~ para que 0 funcionario ~ demissiio, e ate fraude, pois, de acordo com a legisl~,
o funcioniirio s6 pode sacar 0 Fundo de Garantia do Tempo de
Servi~ quando e demitido, mas, se opta pela demissOO - porque
niio tem Olltra safda - com a promessa de que vai ser liberado 0
Fundo de Garantia, configura-se a fraude. Considero fraudulento
esse processo. Induz-se 0 funcioniirio a pedir demissiio sob a promessa de li~ do Fundo de Garantia. Ora, se 0 pedido voluntiirio de demissiio depois e transfonnado em demissOO ex-officio,
estii sendo fraudada a lei do Fundo de Garantia, na medida em que
se oferecem vantagens para os demissioniirios.
Tenho plena certeza de que nem todos aqueles 9 mil funcioniirios fJZeram 0 seu pedido de demissiio de boa vontade ou porque queriam desligar-se do Banco. Fizeram-no pressionados e
com medo, tambem, das conseqiiencias.
Portanto, Sr. Presidente, e esta a nossa preocupa~, e espero que tambem a do Congresso Nacional, que, por intermOOio desta ComissOO, devera tomar providencias, inclusive por meio de
projeto de decreto legislativo, como 0 que estou apresentando,
contra a fIxa~ 0 prazo das demissOes.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Mesa deseja
apenas esclarecer que todas as materias apresentadas Ii ComissOO
ja foram lidas e as providencias relativas ao convite aos Srs. Ministros ja foram realizadas. Amanhii estaremos reunidos para apreciar e votar a Ordem do Dia, que vai incluir niio apenas os requerimentos de convoca~o dos Srs. Ministros, como tambem os pedidos
de inf~ que j8. foram encaminhados a Mesa desta Comissao.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palaVIa ao De~tado Hurnberto Costa, que tem 5 minutos para fazer 0
seu discurso.
o SR. HUMBERTO COSTA (Pf - PE. Sem revisiio do
orador.) - Sr. Presidente, aproveitando 0 ensejo da realiza'tiio da
reuniiio desta ComissOO, chamo a aten'tiio para urn assunto que reputo da mais extrema gravidade, que foi objeto de publica~ em
mais de urn jomal no dia de hoje, em particular 0 Corrao Brazi·
liense, em mais uma revel~ do que e a proposta de reforma do
Estado do atual Ministro Bresser Pereira. Essa proposta de reforma que vem sendo divulgada a sociedade homeopaticamente, a
conta-gotas, e que tem gerado um clima de insatisf~o e de insegu~ muito grande para os servidores p6.blicos, pode agora
transmitir esse mesmo clima a popula~o de modo geral e aos aspirantes ao ingresso no servi~ pl1blico.
A materia de hoje dii conta de que um dos componentes da
proposta de emenda constitucional a ser apresentada pelo Govemo
e a limi~ de idade para 0 ingresso no servi~o pUblico.
A Constitui~o de 1988, no sen art. 7°, procurou, com muita
propriedade e muita justi~, impedir que aquelas pessoas de idade
um pouco mais avan~ada pudessem sofrer, de algoma forma, qualquer tipo de discrimina~o, tanto no ingresso no servi~ pUblico,
como ate, mais amplamente, no mercado de trabalho de urn modo
gera1. Ao que me consta, inclusive, hi legis~ especffica proibindo que, nos anUncios de empregos, se estabel~ qualquer restri~ on ~ quanto a idade do cidadiio.
Essa proposta ainda niio e do Govemo; IS do Ministro. Pelo
menos, S. Ex" deixou claro aqui que 0 Presidente Fernando Henrique Cardoso ainda niio a apreciou, embora tenha sido apreciada
por cinco Ministros, que concordaram com a ideia, que entendo
preconceituosa, insana, de se limitar a idade para a entrada no servi~ p6blico aos 35 anos de idade.
Sabemos que para determinadas categorias e justamente depois desse penodo que 0 cidadiio apresenta, talvez, as melhores
contribuitt5es do ponto de vista intelectual, de criatividade. Alem
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disso, para uma sociedade como a nossa, onde as pessoas de idade
mais avan~ ja sao naturalmente discriminadas, ja se sentem absolutamente desIX0tegidas - basta analisar 0 que e hoje 0 quadro
da PrevicIencia Social - estabelecennos um impedimento a que
pessoas com idade acima de 35 anos fa~ um concurso pUblico me
parece discriminat6rlo e verdadeimmente absurdo.
You atxesentar - nio sei se caberia faze-Io amanhli, ru no
retorno dos trabalhos nonnais do Congresso Nacional- um pedido
de convoca~o para que, fmalmente, 0 Ministro Bresser Pereira
venha ao Congresso e apresente globalmente essa proposta de reforma do Estado e de altera~o do servi~ pUblico no Bmsil. A
cada dia que passa, as inf~s que vio chegando - As vezes
desmentidas, as vezes reafmnadas - tem trazido bastante ~
~. E esse e um exemplo daquilo que nio se deve fazer. E justo
que haja uma preocu~ do Govemo no sentido de que as pessoas adentrem no servi~ prtblico ja numa idade av~. para se
aposentarem com os proventos integrais em palco tempo. Mas
essa nilo e a maneira de se impedir que isso acont~ ate porque
existe uma reforma da PrevicIencia a ser votada, em cujas proposi~5es ba a preocupa~o de se ampliar 0 montante das contribui~,
para que 0 indiv1duo venha a fer 0 direito a sua aposentadoria.
Deixo, entio, registrados aqui 0 meu protesto e a minha
ideia de aJXCSentar a possibilidade de convoca~o tamb6m desse
Ministro, para vir debater esse verdadeiro absurdo.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a palavra 0
Deputado Pedro Valadares.
S. Ex· disp5e de cinco minutos na tribuna.
o SR. PEDRO VALADARES (BlocdPFL - SE. Sem revislio do omdor.) - Sr. Presidente, sr-s. e Srs. Congressistas, inicialmente quero infonnar a Casa que estou assumindo 0 mandato
de Deputado Federal na data de hoje por licen~ do nobre Deputado Geronimo Reis, que assumiu a Secretaria Municipal de Aracaju, Capital de Sergipe.
Venho it tribuna para lamentar a atitude arbitmria do Governo Federal, porque nem no regime ditatorial houve tanta persegui~ ou atos dessa natureza para afastar funcionanos do Banco do
Brasil. Pergunto a V. Ex&g: 0 que farlio essas pessoas demitidas
ap6s doze, quinze, vinte anos de dedica~o exclusiva a esse banco?
o Dr. Paulo Cesar Ximenes colocou as demissOes "voluntA00" da seguinte maneira: se, ate 0 dia 14, os funcionArios do Banco do Brasil nilo pedissem demissOO voluntariamente, seriam demitidos arbitrariamente. Entio, eu gostaria de pedir mais uma vez
ao Sr. Presidente da Reprtblica, Fernando Henrique Cardoso; ao
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e tamb6m ao Presidente do
Banco do Brasil, Dr. Paulo Cesar Ximenes, que tenham pelo menos uma atitude humana e revejam essas ac;5es. Se 0 Banco do
Brasil for atras dos seus devedores, que hoje devem it entidade
mais de 16 bilh5es de reais - sendo que somente a Dnilio deve 3
bilh5es de d6lares -, acredito que possa somar com mais efici~n
cia essa situa~o ca6tica, pela qual os funcionBrios nlio sao os responsaveis.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero solicitar a V. Ex· que,
na reunilio de amanhi, que tem iillcio as 15 horas, salvo engano,
deliberamos sobre requerimentos para a convoca~o do Dr. Pedro
Malan, apresentados pelo Senador AntOnio Carlos Valadares e
pela Deputada Maria Laura, para que aqui sejam explicadas as
verdadeiras raz5es dessas demiss5es.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palaVIa a nobre Deputada Maria Laura.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF) Sem revislio da omdora.) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, quero, na verdade, apenas fazer urn registro, na medida em que nlio temos como dehberar
nesta reunilio da Comisslio Re)I'e8entativa do Congresso Nacional.
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Quero registrar a nossa posi~o partidaria, a posi~ da bancada do Partido dos Trabalhadores, que, desde 0 primeiro momento, expressou 0 seu repUdio pela escolha que 0 Sr. Presidente da
RepUblica fez, ao eleger justamente 0 m~s de julho, m~s de recesso das atividades pol1ticas e, particulannente, do Congresso Nacional, para tomar medidas que vio no sentido contcirio aos interesses da maioria do povo e particulannente dos trabalhadores.
Refrro-me aqui it medida provis6ria que trata da'desindexa~, ]a nos referimos a essa medida na reunilio passada, e dissemos que, quanta a essa questlio, 6 mais do que necessario haver
um amplo debate, para que possamos mostrar aos diversos setores
da sociedade os males que vOO causar aos trabalhadores as altera~5es propostas nesta medida provis6ria.
Quanto a questlio do Banco do Brasil, aparentemente 0 objetivo do Presidente do banco, adotando uma pol1tica do Poder
Central, e exatamente 0 de levar ao terror essa categoria. Quanto
ao fato de hoje, 9.800 pessoas ja se haverem colocado-& disposi~, solicitando a demissao chamada de voluntAria, nio vemos
nesse gesto nenhum ato de delibera~o voluntAria ou pessoal por
parte desses trabalhadores. 0 que pudemos observar, nas atividades de que participamos aqui em Brasilia com os trabalhadores do
Banco do Brasil, foi exatamente 0 susto, 0 medo e 0 terror de nlio
se saber 0 que podem vir no momento seguinte.
Entlio, com a mob~ do sindicato dos bancanos, foi
concooida aquela liminar, em face de uma ~ popular impetrada
pelo sindicato, no sentido da suspenslio do programa de demissOO
voluntaria. Essa liminar, porem, ja foi cassada, em face de recurso
aJXe8Cntado pela direc;lio do Banco do Brasil. E, portanto, refor~
se mais ainda, para esta Casa, a necessidade de se discutir esse
problema, que nilo e apenas dos trabalhadores hoje atingidos pela
demissOO, mas tamb6m nosso, na medida em que estA em jogo,
tamb6m, a institui~o Banco do Brasil
A necessidade des sa discussio dentro do Congresso Nacional existe exatamente porque, em sequencia a essas demissOes chamadas de voluntanas, virio as outras demiss5es, mais
autoritarias ainda, e, portanto, nlio podemos pennitir que isso aeon~ na calada da noite, trafu.do mais uma vez a vontade daqueles tra-

balhadores.
Por ultimo, quero referir-me a uma outra medida tamb6m,
ainda nilo formalizada pelo Governo Federal, mas ja anunciada ao
longo de todo 0 m&, de maneira sistematica. Refrro-me As anunciadas refonnas do Estado, refonnas administrativas que, conforme 0 Sr. Ministro Bresser Pereira anuncia, chegariio ao Congresso
Nacional no m& de agosto. Para mim, demonstmm gostar de fazer
o terror esses que adotam 0 metodo de divulgar pela imprensa todos os dias - alguns dias em manchetes maiores, outros, em menores - as medidas que vio ser adotadas a partir do encaminhamento
de emendas it Constitui~o no m~s de agosto. Eu gostaria de saber
o porqu~ de se aproveitar esse cIima neste m~s, em que nilo ha um
espac;o efetivo de inter1ocu~o com a sociedade, em que, de certa
forma, ba uma desmoraliza~o de vanos setores, para fazer 0
anl1ncio de medidas que vio, com toda a certeza, na minha conce~o, desmontar cada vez mais a Administrac;io PUblica do Brasil e gerar problemas dos mais graves para aqueles que hoje sOO
usuarios dos precanos servi~s pUblicos.
Essa discussao que 0 Ministro Bresser Pereira leva pam a
sociedade, em tomo da defesa do flm de estabilidade ou da restri~ da estabilidade no servi~ pUblico em algumas atividades t1picas do Estado, na verdade, remonta aos tempos do autoritarismo.
Tenho certeza de que os Senadores e Deputados aqui presentes, se
quiserem debru~-se sobre uma analise dessa questOO, observario
que todos os Atos Institucionais em seguida ao Golpe de 64, do nO
1 ao nO 5, referem-se a estabilidade dos servidores pUblicos, no
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sentido de restringi-la, dando ao govemante 0 poder de dizer quem
entra no selVi~ pUblico, como entra e para onde vai.
o Ato Institucional n° 5 e mais do que explicito. Suspende a
estabilidade dos se1Vidores. Institui, em sen texto, 0 poder sobre a
disponibilidade, a transferencia e uma serie de medidas, que podem ser tomadas de maneira unilateral, quando trata da questlio da
estabilidade dos se1Vidores.
. Portanto, para n6s, e tambem uma questiio deinocratica a
discussao da estabilidade dos se1Vidores publicos.
Espero que esta Casa seja uma caixa de ressonancia do desejo do povo, na discusslio que a sociedade brasileira espera seja
feita no mSs de agosto.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a paIavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz.
o SR. AGNELO QUEffiOZ (pCdoB - DF. Sem revislio
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, quero, em nome do PCdoB, manifestar a nossa insatisfa~o; no que se
refere a este inomento que estamos vivendo no Congresso Nacional. 0 POOer Executivo baixa uma medida provis6ria que modifica
as rela~s da economia brasileira como um todo e faz uma verdadeira intelVen~ nas rela~s de trabalho como nunca antes havia
acontecido, pelo menos nao depois do Estado Novo, e 0 Congresso Nacional nlio pode manifestar-se, discutir e votar uma medida
que muda completamente essas rel~s, principa1mente porque
faz a desindex~ apenas dos saIarios, e nlio de toda a economia!
Ou'seja, 0 Govemo esta sempre penaIizando 0 trabalhador, quecambial que agora vai
rendo sustentar esse plano par uma
passar a ser 0 pr6prio saJario dos trabalhadores, com 0 arrocho
brutal e perda de poder aquisitivo que a medida provis6ria imp5e,
mesmo que as empresas queiram, 00, par negoci~, sejam obrigadas a concender aumento para os trabalhadores.
E 0 Congresso esta de recesso, de mlios aladas, sem poder
manifestar sua opinilio de fonna clara!
Outro aspecto, Sr. Presidente, que mostra a necessidade de
este Congresso estar pennanentemente atuando, e 0 que esta acontecendo com 0 Banco do Brasil. A polltica do Govemo Federal
com rela~ ao Banco do Brasil pode ser chamada de terrorismo
oficial, terrorismo de Estado. 0 que chamam de demissao voluntaria, fazendo uso de um eufemismo, e coa~o; na verdade, os funcioniirios slio obrigados a aceitar as regras ou seriio demitidos; demitem-se ''voluntariamente'' ou serlio demitidos, 0 que nlio pode
ser considerado demisslio voluntarla.
Hoje umjomallocal, de BrasHia, traz uma manchete dizendo que 0 Banco do Brasil ja consegniu convencer quase 10 mil trabalhadores a se demitirem. Sera que foi convencimento de fato 00
uma imposi~ao, detenninada pela presslio ou pela amea~ de demissao? Essa e uma pratica que tem causado a intranquilidade de
tOOos os funcioniirios do Banco do Brasil; inclusive ja hii algnns
casos, como no interior da Bahia, de suicidios de selVidores do
Banco do Brasil, revelando a marca desse terrorismo oficial implantado pela nova dir~o do Banco do Brasil.
Entlio, queremos trazer nosso veemente repUdio por esse tipo
de postma que estii sendo adotada com re~ ao Banco do Brasil
Para fmaIizar, Sr. Presidente, nlio poderia deixar de prestar
nossa solidariedade aos trabalhadores dos Correios e Telegrafos,
que se encontram em greve desde quarta-feira passada - portanto,
ha oito dias. Pasme, Sr. Presidente: essa greve e para que se cumpra um acordo assinado, e para que a Empresa de Correios e Telegrafos cumpra 0 acordo coletivo.
Chegamos a esse impasse. Hoove a greve dos petroleiros,
porque a Petrobms nlio cumpriu um acordo assinado por um Presidente da RepUblica, e 0 Presidente atual inte1Veio com tropas, 0
que acabou abrindo um precedente para que outras empresas se
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achassem no direito de simplesmente nlio cumprlr mais 0 acordo
que assmaram, obviamente, levando os trabalhadores a greve.
Esperamos que, pelo menos nesse caso, 0 TST possa cumprir sen papel, fazendo com que a empresa respeite 0 acordo assinado. Nao estamos pedindo nada mais do que 0 cumprimento de
um acordo. Por isso merecem nossa solidariedade os grevistas, e
tamoom a posi~o frrme do Congresso Nacional, que deve estar ao
lado desses trabalhadores, pressionando a empresa para que cumpra 0 acordo que assinou.
Era 0 que tinha a dizer.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a paIavra ao nobre Deputado Jose Fritsch, dispondo V. Ex· de cinco minutos para seu discurso.
o SR. JOSE F'lUfSCH (PT - sc. Sem rescislio do orador.) - Sr. Presidente, SJ;"s e Srs. Congressistas; minha presen~a
em Brasilia deve-se as mobiIizlt¥5es que estlio acontecendo no setor da agricultura. Na condi~ao de Vice-Presidente da Comissao
de Agricultura' da Camara, dos Deputados, participei de viirias
audiSncias com 0 Ministro da Agricultura, na tentativa de encontrar uma solu~ao para esse problema que se arrasta nlio de
agora, e cujas conseqiiSncias provSm do descasamento entre 0
fmanciamento agricola com os pre~os minimos, desfazendo-se
um pacto - ate mesmo um acordo hist6rico - feito no ambito da
agricultura, que 0 pr6prio Govemo Fernando Henrlque Cardoso
acabou nlio cumprindo.
Nossa maior preocup~ e com a medida provis6ria que
trata da desindex~ao da economia, mas que para mim, nlio passa
do congelamento de saIarios. Esse e 0 objetivo real da medida
provis6ria, porque todo 0 resto da economia esta sofrendo aumentos e nlio hii controle algnm. As infonna¥5es que trouxe de men
Estado, Santa Catarina;sao de subir 0 custo de produ~, os pre~os da semente e do adubo que 0 agricultor precisa comprar estlio
aumentando desesperadamente.
A desindexa~lio da economia nao esta acontecendo. Na verdade, ess'a medida provis6ria e 0 congelamento disf~ado de salii- ,
rios, com 0 objetivo do Govemo de manter 0 Plano Real a partir
de uma polltica anticonsumista, politica essa que, queiram ou nlio
queiram, implica altas taxas de juros.
Creio que 0 Congresso Nacional deve dar uma resposta a
sociedade, explicando por que nlio quis sequer discutir 0 tabelamento de juros, a regu1amenta~o do preceito constitucional de
12% de juros ao anD. Poder-se-ia ate dizer que esse assunto da medida provis6ria nlio cabe ao Congresso Nacional, nlio esta na
Constitui~o, mas nlio se poderia dar as costas a discussao da problemiitica dos juros no Pais. Essa polltica vem agora agregada a
um arrocho ainda maior que e a redu~ao do consumo a partir do
congelamento de saIarios.
Equal e 0 reflexo disso Sr. Presidente? Qual e, na verdade,
a conseqiiSncia de tudo isso? 0 que vemos no Plano Real? A base
principal de sustenta~o do Plano Real foi a perda do poder aquisitivo da agricultura, foi a transferencia da renda da agricultura para
outro setaro Por isso, manteve-se a cesta biisica.
Vou dar alguns exemplos: nosso produtor de leite, na maioria pequeno ou medio, no Brasil inteiro, esta vendendo sen leite,
na sua proprledade, na faixa de 19, 20, 22 centavos 0 litro; enquanto isso, n6s, consumidores, pagamos aqui em Brasilia 60 centavos 0 litro; tres, quatro vezes mais. Com 0 feijao a situac,:lio e
ainda pior, porque 0 agricultor de Santa Catarina vende a saca por
17 reais, mas em qualquer supermercado do Brasil 0 quilo do feijao custa R$1,30, R$1,40. Quem esta sustentando essa polltica que
hoje se estii mantendo, em termos de estabilidade economica, e 0
setor produtivo da agricultura; por isso as mobiliza~Oes, revelando
que os acordo feitos entre 0 Govemo e a bancada ruraIista nlio fo-
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ram satisfat6rios; se Dio esse povo todo estaria hoje trabalhando,
pJantando, revirando suas terras para co~ a preparar sua safra.
Polltica de alta taxa de jUl'OS aplicada a um setor de produ~ao agrlcola Dio pode ser inslnlmento de redu~o de consumo,
porque, na medida em que a taxa de juros continua alta, 0 produtor
diminui 0 uso de adubo, a qualidade da semente e 0 investimento
que poderia resultar em maior produtividade e maior quantidade
de a1imentos.
Infelizmente, vemos que 0 Govemo praticamente d8. as costas para essas reivindic~Oes da agricultura brasileira; isso, gem falar das microempresas. No Brasil inteiro h1i uma quebradeira generaIizada, que, amanha au depois, com~ a atingir 0 setor de comercio, e nao sei aonde vamos parar.
Infelizmente, no dia de hoje, temos que fazer um pronunciamento desses quando deve:damos estar anunciando a esperan~
para os produtores brasileiros, mas estamos vendo que a situ~
esta cada vez mais complicada.
SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a paIavra ao nobre De~tado Jose Pimentel.
o SR, JOSE PIMENTEL (PI - CEo Sem revisiio do ora.dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e 81'S. ParIamentares, gostaria de estar
dialogando com cada um de meus pares sobre gera~ de emprego. Infelizmente, temos que falar sobre demissiio de trabaJhadores
que ingressaram numa empresa por concurso pUblico e, hoje, depois de vinte anos de selVi¥o, estlio sendo postos para fora. E 0
que esta acontecendo no Banco do Brasil.
A Dire~o do Banco aguardou 0 inicio do recesso desta
Casa para implementar uma polltica de des monte daquela empresa, deeIarando que a "6nica smda seria a demissiio de trabalhadores.
De imediato, contratou, uma empresa internacional, sem lici~
pUblica, e 0 proprio Trihlnal de Contas da Dnilio decIarou que
aquele ato e ilegal, imoral e Dio tem respaldo na legisla~o brasileira. Ao mesmo tempo, baseado nos atos dessa auditoria, 0 Banco
resolveu colocar em disponibilidade 55 mil trabaJhadores, dos
quais 16500 teriio que deixar a empresa ate 0 dia 31 de juJho de
1995, exatamente no dia anterior it suspensiio do recesso do Congresso Nacional.
ParaleIamente, 0 ConseJho Fiscal daqueIa empresa proferiu
voto em que aponta os atos da d~ do Banco do Brasil como
demonstra~o de negligencia, porque levam a empresa a prejufzo e
colocam em risco seu patrimonio. Aponta, ainda, para a necessidade de que a sociedade civil brasileira acompanhe de pelto os atos
do acionista controIador do Banco do Brasil, ali reII'esentado pelo
Sr. Ministro da Fazenda, pelo ConseJho Monetano Nacional e
pelo Banco Central, e demonstra que todos os atos praticados pela
atual dire¥ao do Banco do Brasil sao temerarios, condenaveis e
nao tem respaldo na lei das 8.A.
Enecessmo que esta Casa chame a si essa responsabilidade
e Dio deixe que uma diretoria nomeada para liquidar 0 patrimOnio
publico tome tais medidas no m& de recesso. Nao podemos aceitar calados que isso 0C0ITa. E, nesse sentido, ja solicitamos ao Tribunal de Contas da Dniao que eIabore um parecer aprofundado sobre os ultimos dez anos de atu~ daqueIa institui~. Fizemos
tamb6m uma representa~o it Comissao de Valores Mobili8rios em
que mostramos a irresponsabilidade e a conivencia da CMV em
acobertar esses atos. Tivemos 0 cuidado tamb6m de fazer representa~o junto li. ProcuradOl'ia-Gera1 da Republica e junto aos Minist6rios competentes, para que amanhi Dio digam que todos os
ParIamentares desta Casa foram negIigentes em rela~o aos atos
da ~o do Banco do Brasil. Esperamos que esta Comissao
Mista chame a si tais responsabilidades e traga subsfdios para esta
Casa, a fIm de que se possa esclarecer 0 que pretende essa institui~, porque, a continuarem os atos que ali estiio sendo praticados,
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inegavelmente aquele Banco logo estara falido, e e isso 0 que pretende 0 Sr. Presidente do Banco do Brasil.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Presidencia
convoca reunilio da Comissao Representativa para amanha, dia 20
de juJho do corrente ano, its 15horas, no plenario do Senado Federal, para aprecia~o dos Requerimentos de Inf~ de n"s 1 a
6, de 1995, e dos Requerimentos de Convoca,~o dos 81'8. Ministros de Estados, de n"s 7, 8 e 9, de 1995.
.
o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Cumprida a fmalidade desta reuniiio e nada mais havendo a tratar, a Presidencia
deeIara encerrados os trabalhos.
(levanta-se a reuniiio as 16h13min.)

Of. n° 116/95
Brasilia, 4 de julbo de 1995
Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a Deputa,da JANDIRA
FEGHALI e 0 Deputado AGNELO QUEIROZ para participarem como membros efetivo e suplente, respectivamente, da Comissao Especial Mista destinada a profem parecer sobre a Medida Provis6rla nO 1.045, de 1995, que dispOe sobre as allquotas
de contribui~ao para 0 PIano de Seguridade Social; em substitui¥lio
aos ja indicados.
Atenciosamente, Deputado Aldo Rebelo, Lfder.
Of. nO 117/95
Brasilia, 4 de juJho de 1995
Senhor Presidente,
Indico, nos telDlOS regimentais, os Deputados ALDO REBELO e SERGIO MIRANDA para participarem como membros
efetivo e suplente, respectivamente, da Comissao Especial Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provis6ria nO 1.050, de
1995, que dispOe sobre a utiliza~o da NTN na aquisi~ de hens e
direitos reIativos ao Programa Nacional de Desestatiza~o; em
substitui¥lio aos ja indicados.
Atenciosamente, - Deputado Aldo Rebelo, Lfder.
Of. n° 118/95
Brasilia,3 de julbo de 1995
Senhor Presidente,
Indico, nos telDlOS regimentais, os Deputados RICARDO
GOMYDE e LINDBERG FARIAS para participarem como membros efetivo e suplente, respectivamente, da Comissao Especial
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provis6ria nO
1.041, que altera dispositivos da Lei nO 4.024, de 20 de dezembro
de 1961; em substitui¥iio aos ja indicados.
Atenciosamente, - Deputado Aldo Rebelo, Lfder.
Oficio nO 33CV95
Brasilia, 5 de julbo de 1995
8enhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelencia 0 Senhor Deputado SEVERIANO ALVES para integrar, na condi~o de membro Titular, em substitui¥ao ao meu nome, a Comissao Mista destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida
Provis6ria nO 1.053, de 30 de junho de 1995, que "Dispoe sobre medidas complementares ao Plano Real e da outras providencias."
Comunico, ainda, que passo a integral' a referida Comissao
na qualidade de membro Suplente, em substitui¥lio ao Deputado
GraVANN! QUEIROZ.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelencia protestos de conside~ e ap~o. - Deputado Miro Teixeira, Lfder do PDT.
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Offcio n° 615/95
BrasIlia, 4 de julho de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelencia pelo Partido
Progressista Reformador - PPR, os Deputados ROBERTO CAMPOS e LUCIANO CAS1RO para integrarem, respectivamente
como titular 'e suplente, a Comissao Especial Mista destinada a
apreciar, a Medida ProvisOria n° 1.053, de 30 de junho de 1995,
que ''biSp5e 'sobre medidas complementares ao Plano Real e cia
outras providencias." Em substitui~ao aos Deputados FRANCISCO DORNELLES e GERSON PERES.
Atenciosamente, - Deputado Francisco Dornelles, Lider
doPPR.
Offcio nO 616195
Brasilia, 5 de julho de 1995
,SenhOr Presicfupte,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelencia, pelo Partido
Progressista Reformador - PPR, os Deputados NELSON MARCHEZAN e CARLOS AIRTON ~integrarem, respectivamente
como titular e suplente, a Comissao Especial Mista destinada a
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apreciar a Medida ProvisOria n° 1.054, de 30 de junho de 1995,
que ''Da nova reda~o ao § 3° do art. 52, da Lei n° 8.931, de 22 de
setembro de 1994, que ''DispOe sobre a amortiza~o, juros e outros
encargos decorrentes da ex~ ou dissolu~o de entidades da
Administra~o PUblica Federal, e cia outras providencias". Em
substituicrao aos Deputados FRANCISCO DORNELLES e GERSON PERES.
"
Atenciosamente, - Deputado Luciano Castro, Vice-Lider
doPPR.
Of. PSDBII/no 1.097/95
Brasilia, 7 de julho de '1995
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelencia a gentileza de detenmnar a substituicrlio do Deputado .ANTONIO KANDIR pelo Deputado ARNALDO MADEIRA, como membro suplente, para integrar a Comissao Mista destinada a analisar a Medida ProvisOria nO
1.053/95.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelencia manifestacrOes
de elevada estima e aprecro. - Deputado Jose Anibal, Lider do
PSDB.

pAGINA ORIGI~~Al eM aRANce

[ EDICAODEHOJE: 16PAGINAS

1

